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Abstrakt  
 
Uppsatsen hade som syfte att undersöka hur fysisk aktivitet med hjälp av olika arbetssätt går 
att integrera i olika ämnen i den dagliga undervisningen i år 6. I studien har vi använt oss av 
observationer, en kvalitativ metod. Undersökningen bestod av 16 elever i år 6, varav 6 pojkar 
och 10 flickor. Resultatet av studien visar att fysisk aktivitet går att integrera i olika ämnen i 
den dagliga undervisningen om förutsättningar finns. Det krävs både tid, planering och 
engagemang hos lärarna för att kunna använda sig av detta arbetssätt.     
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1. Inledning 
 
”Vårt samhälle ser helt annorlunda ut idag jämfört med för 70 år sedan eller 500 eller varför 
inte 10 000 år sedan. Trots denna samhällsutveckling är människan genetiskt sett densamma. 
Vi är skapade för ett liv i rörelse!” (Raustorp, 2000 s.11) 
 
Detta citat som är hämtat från (Raustorp, 2000) speglar väl vår syn på människans behov av 
fysisk aktivitet för att överleva. Vi anser att alla mer eller mindre är beroende av någon form 
av fysisk aktivitet för att bättre orka med vardagen. Våra tidigare erfarenheter av fysisk 
aktivitet har gynnat oss med ett fortsatt liv med motion och rörelse. Dessa erfarenheter som 
bakgrund har hjälpt och inspirerat oss till att genomföra denna studie.      
 
Den allmänna diskussionen i media framhåller att idrott och motion i allmänhet fått mindre 
utrymme för barn och ungdomar i dagens samhälle. Detta var en av anledningarna till att vi 
ville undersöka möjligheterna till att öka den fysiska aktiviteten i skolan. Forskningen visar 
att det finns en grupp helt inaktiva ungdomar och att denna grupp växer trots att föreningslivet 
inom idrotten ökar. Det spontana idrottandet på fritiden har fått ge vika för tv/video och 
dataspel. Ett sätt att öka den fysiska aktiviteten i skolan tror vi kan vara att integrera den i 
olika undervisningssammanhang. På det sättet får eleverna inte bara rörelse i ämnet idrott utan 
även i andra ämnen. Detta medför i sin tur att vi även kan få de elever som är inaktiva och 
sällan är med på idrotten att röra på sig.  
  
Med fysisk aktivitet som är integrerad i undervisningen tror vi att man får en positiv inverkan 
på elevers hälsa, både fysikt och psykiskt. Vi tror även att fysisk aktivitet ökar elevernas 
koncentration och prestation och i sin tur kan det medföra en minskad stress i deras vardag. 
De kan även finnas en möjlighet att vissa elever blir mer avslappnade när de får röra på sig. 
Samtidigt gör integrationen att eleverna får inhämta kunskap på olika sätt. Med detta i åtanke 
valde vi att göra en undersökning om hur fysisk aktivitet kan integreras i den vardagliga 
undervisningen i skolan. Under arbetets gång uppstod en del frågor att fundera över, som 
exempelvis, hur fysisk aktivet främjar inlärningen och hur olika metoder fungerar att använda 
i undervisningen.  
 
Som blivande lärare tror vi att denna studie kan medverka till att hjälpa oss i vår egen 
lärarsituation. Genom att undersöka hur fysisk aktivitet går att integrera i skolans 
undervisning får vi erfarenhet som vi kan ta med oss i vår egen roll som pedagoger.  
 
 
2. Syfte 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur fysisk aktivitet med hjälp av olika arbetssätt går 
att integrera i olika ämnen i den dagliga undervisningen i år 6. 
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3. Bakgrund 
 
I detta avsnitt presenteras olika synsätt på fysisk aktivitet, både historiskt och pedagogiskt. 
Även dess inverkan på motoriken, samt vad styrdokumenten säger om fysisk aktivitet i skolan 
kommer att behandlas.  
 
3.1 Samhällets syn på fysisk aktivitet  
 
För hundra år sedan såg samhället helt annorlunda ut än idag. De flesta människorna var 
jordbrukare och bodde på landsbygden. Det var viktigare att bygga skolor på billig mark än 
att de låg på skäligt avstånd till byborna. Det medförde att skolan ofta låg mellan två eller 
flera så kallade socknar. Det gjorde att många elever fick en lång väg till skolan. Det var ofta 
frågan om ett antal kilometrar på oplogade vägar med snö och slask eller regn och rusk som 
barnen fick färdas på till skolan. Det var inte bara promenaden till skolan som medförde att 
barnen fick röra på sig, de fick även hjälpa till hemma i jordbruket när de inte gick i skolan. 
 
I dagens samhälle ska allting gå så fort som möjligt. För att kunna hinna med i dagens 
stressamhälle väljer vi bort både cykeln och promenader som transportmedel. Det tvingar oss 
att använda andra fortskaffningsmedel för att komma från en plats till en annan. Människor 
blir allt mer fysiskt bekväma och det självklara rörelsebehov som barnen fick naturligt 
tillfredställd för hundra år sedan eller bara för femtio år sedan sker inte längre lika naturligt 
för dagens barn. Oavsett var vi bor idag innebär skolvägen inte någon större fysisk 
ansträngning (Bergendal, Kallings, Strandell, 2002). 
 
Barn och ungdomar blir allt mer fysik inaktiva i dagens tekniska samhälle och de blir ofta 
sittande framför datorn och teven flera timmar i sträck. Stressen som finns i samhället gör att 
de får allt mindre utrymme till daglig fysisk aktivitet. Samtidigt som möjligheterna minskar 
för eleverna att vara fysiskt aktiv i skolan, sker neddragningar av antalet obligatoriska 
idrottstimmar. Det i sin tur gör att många av de inaktiva barnen riskerar att öka sin kroppsvikt. 
Synen på fysisk aktivitet kan skilja sig mellan den äldre generationen och den yngre. Den 
äldre generationen påverkar den yngre generation negativt till att vara fysiskt inaktiva 
(Ekblom & Nilsson, 2000). 
  
3.2 Olika pedagogers syn på rörelse  
 
Redan på 300-talet f. Kr fanns det tankar om att kroppen behöver aktivitet. Aristoteles 
förordade en offentlig skolplikt, där barnet redan i tidig ålder skulle börja träna sin kropp och 
sina goda vanor. Det var viktigt att både kropp och själ utvecklades, men i första hand 
kroppen. Ett viktigt ämne i utbildningen var gymnastiken där det inte handlade om atletiska 
övningar, utan om lätta övningar med inslag av smidighet för att inte förstöra kroppens 
naturliga utveckling. En filosof som förordade hälsa med hjälp av kroppslig aktivitet var John 
Locke (1632-1704). Han tyckte att hälsan var stommen till glädje och arbete. Locke tyckte det 
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var viktigt med en stark kropp för att kunna uthärda påfrestningar och hårt arbete. Även 
Pestalozzi (1746-1827) tyckte att kroppens fysik skulle utvecklas och det genom att barnen 
skulle leka och idrotta. Praktiskt arbete och kroppslig rörelse skulle vara ett viktigt inslag i 
barnens skoldag.  
 
Enligt John Dewey (1859-1952) skulle det praktiska och det teoretiska vävas samman. 
Lärandet skulle ske genom praktiska aktiviteter, där eleverna var de aktiva i undervisningen 
(Stensmo, 1994).  
 
Jean-Jacques Rousseau (1712-1788) menade att barnen inte bara skulle skaffa kunskaper 
genom teoretiska metoder, utan även genom fysiska och praktiska sådana. Detta menade han 
var betydelsefullt för barns kunskapsutveckling. Friedrich Fröbel (1782-1852) byggde vidare 
på Rousseaus tankar genom att han utvecklade de så kallade barnträdgårdarna. Genom att se 
på barnen som barn och uppmärksamma deras egenskaper skulle barnen få möjlighet att ägna 
mer tid åt sin vetgirighet, lek och sina fysiska aktiviteter. På detta sätt ville Fröbel och 
Rousseau få barnet att inhämta kunskap genom egna iakttagelser och erfarenheter (Grindberg 
& Jagtoin, 2000).   
 
Handens och hjärnans arbete skulle värderas lika enligt Celestin Freinet (1896-1966). Han 
tyckte att skolarbetet skulle vara meningsfullt och förankrat i verkligheten genom att det hade 
en mottagare. Ett exempel kan vara att använda sig av en naturverkstad där lärare tar med 
klassen ut i naturen för att samla naturmaterial som eleverna sedan kan använda praktiskt och 
teoretiskt för att tillverka saker.  
 
Howard Gardner pratar idag om att människan inte bara har en utan flera olika intelligenser 
och att alla dessa kan utvecklas genom träning. Personer som har en läggning åt den 
kroppslig-kinetiska intelligensen har en god kroppslig kontroll och balans. Dessa personer 
tycker om att arbeta med händerna och gillar arbetssätt som är laboratoriska som drama, slöjd 
och gymnastik. De tycker även om att röra på sig och kan ha svårt att sitta stilla under långa 
perioder. Gardner menar att varje människa kan träna upp varje intelligens om vi bara 
befinner oss i en lämplig miljö och får uppmuntran och en bra undervisning (Svedberg & 
Zaar, 1998). 
 
3.3 Definition av fysisk aktivitet  
 
Statens folkhälsoinstitut har följande definition av fysisk aktivitet ”Fysisk aktivitet innefattar 
all kroppslig rörelse som är ett resultat av skelettmuskulaturens kontraktion och som resulterar 
i en ökad energiförbrukning” (Statens folkhälsoinstitut, 2006 s.1). Med andra ord har all 
fysisk aktivitet påverkan på kroppens sätt att fungera. Det finns även ett hälsoperspektiv på 
fysisk aktivitet som säger att ”Hälsofrämjande fysisk aktivitet är vilken form som helst av 
fysisk aktivitet som förbättrar hälsan och den fysiologiska kapaciteten utan att åsamka skada 
eller utgöra en risk” (ibid. s.1). 
 
Här följer olika definitioner på vad som är fysisk aktivitet. 

 
Fysisk aktivitet definieras som all typ av rörelse som ger ökad energiomsättning. Denna 
definition omfattar all medveten och planerad typ av muskelaktivitet, t ex städning, 
trädgårdsarbete, fysisk belastning i arbetet, hobby verksamheter t ex golf, svampplockning, 
motion och träning. Även omedvetna automatiserade rörelser av olika typ kan räknas till 
denna del (Ekblom & Nilsson, 2000 s.24). 
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Motion är medveten fysisk aktivitet med viss avsikt. Med motionens ”nuvärde” menas att 
ge ett ökat välbefinnande, ”att det är skönt och roligt att röra på sig”, sociala kontakter mm. 
Med motionens ”investeringsvärde” menas att man motionerar bl. a för en framtida bättre 
hälsa. (ibid.). 
 
Träning innebär en klar målsättning att öka prestationsförmågan i olika typer av fysiska 
aktiviteter, företrädesvis inom tävlingsidrotten, men har också givetvis stor betydelse ur ett 
hälsoperspektiv. (ibid.). 
 
Kondition är de relativa ”träningstillståndet” beträffande kroppens rörelseapparat, andning 
och cirkulationssystem mm. I allmänhet samvarierar god kondition med t ex höga värden 
på maximal syreupptagning, god muskelstyrka, allmän rörlighet och smidighet, men även 
en person med låg maximal syreupptagning och måttlig muskelstyrka kan ha ”god 
kondition” i förhållande till sina egna förutsättningar. (ibid.). 
 

Det finns en annan definition av fysisk aktivitet som (Bergendal, Kallings, Strandell, 2002) tar 
upp, som säger att ”Med fysisk aktivitet menar vi olika kroppsrörelser under din skoldag, 
fritid eller till och från skolan” (s.10). 
 
Vi har valt att visa på olika skillnader mellan olika definitioner på fysisk aktivitet för att 
lättare kunna urskilja fysisk aktivitet från övriga former av rörelse. I den här uppsatsen valde 
vi att enbart inrikta oss på den delen som går under definitionen fysisk aktivitet.   
 
3.4 Forskning kring fysisk aktivitet 
 
Det finns en koppling mellan fysiskt inaktivitet och de negativa upplevelser och känslor som 
barn och ungdomar kan känna för fysisk aktivitet. Dessa negativa upplevelser och känslor kan 
vara en av orsakerna till att de inaktiva inte har något intresse för fysisk aktivitet. Då barn 
redan i tidig ålder får pröva på motion och idrott som är inriktad på prestationer och hög 
intensitet, ofta tävlingsinriktad, är risken att de utvecklar en negativ syn på fysisk aktivitet.  
Den positiva inverkan fysisk aktivitet kan ha på barnet med spel och lekar kan ofta tappa sin 
betydelse när prestationen sätts i fokus. Därmed finns det stora risker att dessa spontana lekar 
och spel som är mer hälsoinriktade blir ett presterande istället för något glädjefyllt. Fysisk 
aktivitet behöver inte vara något fysiskt tröttande utan en aktiv rörelse med lek och skoj. Barn 
har redan i tidig ålder lust, nyfikenhet och intresse för att utforska, testa och pröva på olika 
saker. De behöver sällan styrda lekar eller andra aktiviteter för att utveckla och hålla igång 
sina dagliga behov av att röra sig. När de sedan blir äldre finns det en tendens hos vissa av 
barnen, att lusten och glädjen att utföra spontana aktiviteter minskar (Ekblom & Nilsson, 
2000). 
 
Om barn ges möjlighet att vara fysiskt aktiva på ett lekfullt sätt, vad bidrar då fysisk aktivitet 
med? Fysisk aktivitet har positiv inverkan på eleverna och deras lärandemiljö:  
 

Fysisk aktivitet är en källa till glädje att må fysiskt bra, främja koncentrationen och därmed 
inlärningsförmågan. Genom fysisk aktivitet förbättras uthålligheten och barnets förmåga att 
skärpa sin uppmärksamhet. Fysisk aktivitet ger i många sammanhang möjlighet att träna 
socialt umgänge och samarbete. Man blir medveten om sig själv och andra både fysiskt och 
psykiskt. Kroppsuppfattning och kroppskontroll är viktiga förutsättningar för inlärning av 
begrepp och färdigheter (Grindberg & Jagtoin, 2000 s.63). 
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Det är inte bara bland de yngre eleverna som den fysiska aktiviteten har en positiv inverkan 
utan även på elever som är på väg in i puberteten. Kroppen genomgår stora förändringar hos 
eleverna, oro, aggressivitet och rastlöshet är några saker som präglar en elev i puberteten. 
Med fysisk rörelse finns det en möjlighet att motverka dessa faktorer. 
 
I en studie, Surgeon Generals Report belyses att eleverna blir mer kreativa om fysik aktivitet 
varieras med praktiskt arbete. Detta skulle i sin tur ge en ökad kreativitet bland eleverna. Den 
ökade kreativiteten ger i sin tur en större självkänsla och kan förebygga depressioner. Studien 
säger också att stress och oro leder till kroppsliga åkommor som psykosomatiska sjukdomar 
som kan motverkas genom att röra på sig fysiskt. Fortsättningsvis visar studien att hormoner 
frigörs när vi är fysiska aktiva och att välbefinnandet och avslappningen ökar efter utförd 
aktivitet. Kombinerar man sedan avslappningen med mental koncentration, resulterar det i ett 
tillstånd som är bra för inlärning (Raustorp, 2000). 
 
 
3.5 Fysisk aktivitet i skolan 
 
Skolan får en allt större betydelse i dagens samhällsstruktur då det gäller utbudet av fysisk 
aktivitet. Eftersom allt färre barn ägnar sig åt fysisk träning på fritiden är det viktigt att den 
dagliga skolverksamheten använder sig av fysisk aktivitet på schemat i olika ämnen. Med en 
ökad fysisk aktivitet i skolan har man möjlighet att få mer inaktiva elever benägna att röra på 
sig (Bergendal, Kallings, Strandell, 2002).  
 
Barn i dag är inte tillräckligt fysiskt aktiva och det kan resultera i att många barn är övervikta. 
Orsaken till övervikten tros ligga i barnens dåliga rörelse och matvanor och om dessa vanor 
bara ändrades skulle dilemmat vara löst. Vi bör ge våra barn möjligheter att röra sig fysikt i 
vardagen, utan att det ställs en massa krav på dem. Ett problem i dag är att de barn och 
ungdomar som inte är särskilt aktiva har blivit än mindre benägna att röra på sig 
(Myndigheten för skolutveckling, 2004).  
 
Det har visat sig att ämnet idrott och hälsa i skolan inte alltid når alla elever, eftersom det 
finns ett stort antal elever som inte deltar i ämnet. Därför är det av stor vikt att man inför 
fysisk aktivitet i den dagliga undervisningen utan prestationskrav för att få med alla elever. 
Där behöver inte eleverna känna press för prestation eller betygskrav med sin fysiska rörelse, 
utan bara känna lust, lek och även kreativitet för sin arbetsuppgift. Skolan bör inte ha fysisk 
aktivitet som ett ämne eller lägga särskild tid för just det. Istället bör man göra aktiviteten till 
en naturlig del av vardagen och på det sättet främja chansen till fortsatt liv med fysisk 
aktivitet. På det sättet får den fysiska aktiviteten i skolan bästa effekt för eleverna i 
skolvardagen (Bergendal, Kallings, Strandell, 2002). 
 
Dans som aktivitet kan vara ett sätt att främja fysisk aktivitet. Att ge barn och ungdomar 
tillgång till dans kan vara ett sätt att nå de elever som inte gillar idrotten. Fler skolor använder 
sig av fysisk aktivitet i ett sammanhang, som fungerar som ett pedagogiskt verktyg. Detta gör 
att det kan bli en naturlig del av vardagen (ibid.). 
 
En annan källa till ökad fysik aktivitet i skolan kan vara olika former av lek både inom- och 
utomhus. De skolor som ger barnen resurser att utföra olika former av lekar, kan bidra till att 
de yngre barnen ökar sina möjligheter till fortsatt lek i högre ålder. För att få äldre barn och



 
 

 6

ungdomar att aktivera sig fysiskt krävs andra aktiviteter än lekar. Att integrera fysisk aktivitet 
i olika ämnen anses vara en bra lösning för att få de äldre eleverna mer aktiva. Idag är det inte 
helt ovanligt att arbeta med fysisk aktivitet i olika ämnen, Matematik, biologi och andra 
skrivuppgifter är några ämnen och uppgifter som fungerar bra att integrera fysisk aktivitet 
med. (Myndigheten för skolutveckling, 2004). 
  
De största problemen för integrering av fysisk aktivitet ligger oftast i de senare skolåren i 
grundskolan och gymnasiet. Ofta kan det vara svårt att i de senare åren hitta former av fysisk 
aktivitet som intresserar de mest inaktiva. Fortfarande visar det sig att rasterna, skolgården, 
leken, promenaden, lektioner utomhus och dans har de bästa möjligheterna att lyckas med att 
få de inaktiva eleverna aktiva i någon fysisk aktivitet. (ibid.).  
 
Elevens socio- ekonomiska bakgrund är en faktor som har en inverkan på elevernas 
benägenhet att vara fysiskt aktiva. Frågan är om de insatser skolan gör är tillräckliga för 
elevernas möjligheter till en god hälsa, när förutsättningarna på fritiden inte finns. Många barn 
har inte de förebilder i hemmet, som innebär att rörelse eller annan idrottslig aktivitet finns 
naturligt. Påföljden blir då att skolans ansvar ökar när det gäller att tillgodose alla elevers 
möjligheter till ett aktivt liv i rörelse (Raustorp, 2000). 
 
Den miljö som barnet lever i kan ha inverkan på barn och ungdomars möjligheter till fysisk 
aktivitet. Trafiken blir allt tätare, grönområden minskar eller försvinner helt runt skolorna till 
förmån för trafikens framfart. Detta gäller speciellt för skolorna i stadsområdena. Det medför i 
sin tur att föräldrarna inte vågar släppa barnen cyklandes eller gåendes till skolan på grund av 
de stora olycksriskerna de kan utsättas för i trafiken. Det gör att de barn som måste åka buss 
till och från skolan tappar det naturliga inslag av fysisk aktivitet de normalt kunde få genom 
att själva ta sig fram och tillbaka till skolan (Bremberg, 1998). 
 
Det har visat sig att effekterna av fysisk aktivitet dagligen gör att eleverna blir gladare och 
lugnare på lektionen samt att de får bättre koncentrationsförmåga och ett bättre socialt klimat. 
Effekterna medför även att elevernas kunskapsutveckling stimuleras (Myndigheten för 
skolutveckling, 2004). 
 
Håll Sverige i rörelse är ett projekt som startade under 2001, som innehåller mål för ökad 
aktivitet i skolan. Målet är att: 

 
Barn och ungdomar stimuleras till ett positivt förhållningssätt till fysisk aktivitet och rörelse, 
och erbjuds tillfälle att dagligen delta i någon för dem tilltalande aktivitet. Skolan blir en 
stödjande miljö för fysisk aktivitet och rörelse (Bergendal, Kallings, Strandell, 2002, s.7).  

 
Under våren 2004 inrättades ett Nationellt Centrum för Främjande av Fysisk aktivitet hos barn 
och ungdomar (NCFF). Verksamheten var i full gång från den 1 juni 2004 (Lövblad, 2005). I 
en artikel skriver man om att detta centrum har sitt ursprung i projektet Håll Sverige i rörelse. 
NCFF´s huvuduppgift är att stödja och stimulera en ökad fysisk aktivitet i skolorna. Det ska 
gälla hela skoldagen så som raster, i ämnet idrott och hälsa samt i andra ämnen (Winfridsson, 
2004).  
 
De vuxnas deltagande och engagemang har blivit allt viktigare för att få framgång i arbetet 
med fysisk aktivitet i skolan. Av stor betydelse är att rektor är den drivande kraften i arbetet 
(Myndigheten för skolutveckling, 2004). I en enkätstudie av Statens folkhälsoinstitut och 
skolverket tillfrågades skolpersonal om elever och deras möjligheter och förhållningssätt till 
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fysisk aktivet på skolan. Det visade sig att resultaten skilde sig markant åt mellan de vuxna 
och eleverna. De flesta eleverna var inte alls nöjda med de möjligheter till fysisk aktivet som 
fanns utomhus, medan de flesta skolledare och idrottsledare tyckte de var goda eller mycket 
goda. De sistnämnda tyckte däremot att möjligheterna inomhus var mindre goda eller 
dåliga/obefintliga medan nästan hälften av eleverna tyckte möjligheterna var bra eller mycket 
bra. Det fanns dock en stor skillnad mellan pojkar och flickor. Nästa varje pojke i grundskolan 
var fysiskt aktiv på rasterna varje dag och varje vecka medan endast en av tjugo flickor var 
det (Bergendal, Kallings, Strandell, 2002).  
 
Grundsynen till fysisk aktivitet bland elever är till stor del positiv men skiljer sig mellan 
pojkar och flickor. Den största inspirationskällan till att få elever fysiskt aktiva är familjen och 
kamraterna. Även idrottslärare och media har en påverkan på eleven, men inte i samma 
utsträckning. Pojkar ser på fysisk aktivitet mer som kamp och tävling än vad flickor gör. 
Pojkar anser också att fysisk aktivitet har mer med lagidrotter att göra som exempelvis fotboll 
och innebandy. Aktiviteterna ska även vara roliga och ge inspiration. När det gäller flickors 
syn på fysisk aktivitet har de en större inriktning på hälsa och skönhetsideal. För flickor är 
känslan att må bra och hålla sig friska och smala det mest betydelsefulla. De yngre eleverna i 
skolan anser att lärarna i allmänhet ska vara mer engagerande och delaktiga. Eleverna tycker 
att skolans raster ska vara längre och att utemiljön ska stimulera till aktiviteter. De tycker 
också att lärarna ska engagera sig och delta i deras lekar och aktiviteter ute på rasterna istället 
för att de vuxna ska fungera som vakter. En anledning är att eleverna inte känner att det finns 
möjligheter till fysisk aktivitet och att man på skolan bör anordna fler aktiviteter på rasterna. 
Svaren visar också att om fler elever i skolan var mer fysiskt aktiva så skulle även de inaktiva 
eleverna bli mer aktiva. De sistnämnda skulle även vara mer aktiva om de fick större 
möjlighet att vara med och bestämma i de olika aktiviteterna. En annan anledning är att 
skolans lokaler för fysisk aktivitet är upptagna under skoltid. Eleverna tycker att det skulle 
satsas mer på lokaler där de själva kunde utveckla och utöva egna aktiviteter med sina 
kompisar. Även fler friluftsdagar finns på önskelistan hos eleverna vilket är ett ypperligt 
tillfälle att stimulera till fysisk aktivitet.   
 
Många skolledare anser att fysisk aktivitet är viktigt både på raster, håltimmar och på 
lektionerna och tycker att tid ska ges till detta under skoldagen. Skolledarna anser att lärarna 
saknar kunskap om medelmåttig och lågintensiv rörelse. Därmed tycker de att det skulle 
behövas en attitydförändring bland lärarna och kanske en ökad kunskap så att de ger eleverna 
möjlighet att vara fysisk aktiva under hela skoldagen. Ett arbete har startat på vissa skolor där 
fysisk aktivitet ska ingå i undervisningssammanhang. All personal har fått möjlighet till 
kompetensutveckling för att klara uppgiften. Ett nytt tankesätt har väckts hos lärarna, de inser 
betydelsen av rörelse och förstår och kan stödja lärandet även i ämnesundervisningen. Detta 
har gjort att allt fler lärare idag har börjat använda sig av ämnesundervisning utomhus 
(Myndigheten för skolutveckling, 2004). Skolledare anser att många elever tror att kraftiga 
fysiska ansträngningar krävs för att vara aktiv. Eleverna tror också att det krävs speciellt tid 
för att kunna vara fysiskt aktiv. Därför är det oerhört viktigt att alla elever är fysiskt aktiva 
under skoldagen och i synnerhet för de inaktiva eleverna har detta stor betydelse. Om elever 
med negativ inställning till fysisk aktivitet får möjlighet att jobba fysiskt utan koppling till 
idrott eller annan motion så kanske deras lust kan väckas (Bergendahl, Kallings, Strandell, 
2000). 
 
Promenader är den vanligaste aktiviteten som skolorna använder sig av för att få alla eleverna 
att röra på sig. Ett exempel är att eleverna promenerar en uppmätt slinga och noterar varje 
promenad de utför. Efter varje noterad promenad mäter eleven hur långt de kommit på en 
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karta i Sverige eller i världen. Förutom promenaden i sig får även barn från andra kulturer en 
chans att lära känna den svenska naturen och friheten den ger. För att eleverna ska ägna sig åt 
fysisk aktivitet med livslångt perspektiv, räcker det inte med att skolan tar sitt ansvar under 
skoltid utan fysisk aktivitet måste även erbjudas efter skolan. Det är också viktigt att eleverna 
rör sig till och från skolan dagligen. En del skolor uppmuntrar eleverna att gå eller cyklar dit 
de ska. Även föräldrar har uppmuntrats att inte skjutsa barnen till skolan. Ett annat alternativ 
är att en vuxen gemensamt med en grupp barn följer barnen till skolan istället för skolskjuts. 
Effekten av att använda en gående skolbuss är inte bara en ökad fysisk aktivitet utan även en 
minskad stress och att den förbättrar trafiksituationen runt skolan och skapar möjlighet till 
samtal och gemenskap med andra (Myndigheten för skolutveckling, 2004). 
 
För att arbeta med barn och fysisk aktivitet i skolan krävs det kunskap om barnens 
utvecklingsnivå. Eftersom barn ständigt befinner sig i en utvecklingsprocess behöver de 
ständigt utrymme och tid för att befästa sina grundläggande behov av fysisk aktivitet och 
rörelse. Får de inte chans till detta kan deras motoriska utveckling försenas (Grindberg & 
Jagtoins, 2000).  
  
 
3.6 Motorik 
 
Fysiska aktiviteten har en stor inverkan på den motoriska utvecklingen hos barnet. Det har 
visat sig att allt fler barn är försenade i sin motoriska utveckling. En orsak kan vara att tid för 
fysisk aktivitet inte ges i den omfattning som skulle behövas. De barn som har motoriska 
problem bör observeras när de gör aktiviteter som har betoning på lek, så att observatörerna 
kan bedöma deras olika färdigheter. 
 
Vid fysisk aktivitet rör barnen på sig, de hoppar, springer, går, kryper etc. varvid den 
motoriska utvecklingen gynnas. Barnen kan där även upptäcka nya nivåer i sin rörelseförmåga 
(Grindberg & Jagtoins, 2000). Fysisk aktivitet och motorik har ett samband med varandra 
men vad är då motorik och hur karakteriseras den?  
 
En definition av motorik betecknas enligt följande: 
 
”Motorik handlar om samspelet mellan nerv och muskel och har att göra med all synligt 
handlande. Det kan också vara en fråga om olika rörelseförmågor och handlingar” (ibid. s 
31). 

 
Fortsättningsvis kan motorik delas in i två olika rörelseförmågor. Grovmotorik betecknas då 
man rullar runt, hoppar, springer, klättrar osv. Finmotorik är att utföra mer detaljerade 
handlingar med händerna, exempelvis då man greppar något, skriver, syr mm. Det handlar om 
koordination mellan olika rörelse där ögon, händer, fötter och mun agerar i ett samspel med 
varandra (ibid.). 
 
I doktorsavhandlingen Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer av (Ericsson, 
2003) går det att läsa om en delstudie, där det framgår att motoriken kan förbättras hos både 
pojkar och flickor med hjälp av en utökad fysisk aktivitet och extra motorisk träning i skolan. 
Det finns även resultat som visar på att ökad fysisk aktivitet och extra motorisk träning har 
stor betydelse för elever med små och stora motoriska brister. Resultatet visar också att den 
motoriska utvecklingen hos elever med lätta och stora koncentrationssvårigheter skulle ha stor 
betydelse.  
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Samma studie visar att det finns ett samband mellan elevers motorik och deras 
koncentrationsförmåga. Hos elever med god motorik har en stor andel av dessa även en god 
koncentrationsförmåga och elever med små eller stora motoriska svagheter har en stor del av 
dessa små eller stora koncentrationssvårigheter.  
 
Med ökad fysisk aktivitet och motorisk träning i skolan sker en ökning i 
koncentrationsförmågan hos elever med motoriska brister. Studien visar också att med extra 
motorisk träning och mer fysisk aktivitet ökar elevernas prestationer i ämnena mattematik och 
svenska. Det har även visat sig att om man arbetar med fysisk aktivitet och motorik 
tillsammans kan det fungera som ett stöd i specialundervisningen (Myndigheten för 
skolutveckling, 2004). 
 
3.7 Styrdokument 
 
3.7.1 Skolans styrdokument: Lpo94 
 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet har fått ett 
tillägg där eleverna ska erbjudas möjlighet till daglig fysisk aktivitet och där skapande arbete 
och lek ska vara väsentliga delar i det aktiva lärandet, ”Skolan skall sträva efter att erbjuda 
alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen” (Myndigheten för 
skolutveckling, 2003). 

 
Tilläget i Läroplanen tar även upp att gymnasieelever ska ges förutsättningar för regelbunden 
fysisk aktivitet. ”Skolan skall även sträva efter att ge gymnasieeleverna förutsättningar att 
regelbundet bedriva fysiska aktiviteter.” (ibid.). 
 
Vidare belyser läroplanen att hälso- och livsstilsfrågor ska uppmärksammas i skolan, där 
undervisningen i ämnet idrott och hälsa, ”Stimulerar till bestående intresse för regelbunden 
fysisk aktivitet och ett ansvarstagande för sin hälsa”. Läroplanen vill även att eleven, 
”utvecklar god kroppsuppfattning och kunskaper som gör det möjligt att se, välja och värdera 
olika former av rörelse ur ett hälsoperspektiv, samt ges förutsättningar för ett personligt 
ställningstagande”. (ibid.). 
 
 
3.7.2 Samhällets styrdokument: Hälsa 21 
  
Fysisk aktivitet kan fungera som en inspirationskälla i arbetet för en god hälsa. Ett exempel på 
en strävan mot en bättre hälsa i samhället finns att läsa om i Hälsa 21. Detta styrdokument 
antogs av Sverige 1998 tillsammans med övriga medlemsländer i WHO `s Europa region, en 
ny hälsostrategi, Hälsa 21 – hälsa för alla på 2000-talet. En av de verksamheter som 
Styrdokument Hälsa 21 innefattar är skolan och förskolan och har betecknats som följer:     
 

Mål nr 13 I skolan bör elever, lärare och föräldrar tillsammans i samarbete med 
kommunen analysera de egna förutsättningarna för att nå och bibehålla god hälsa och 
utforma åtgärdsprogram.  
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Mål nr 14 Alla samhällssektorer ansvarar för hälsan. Beslutsfattare i samtliga sektorer 
skall beakta de fördelar som kan uppnås genom hälsoinriktade investeringar inom 
respektive sektor och utforma sin policy och verksamhet därefter (Raustorp, 2000 
s.66). 

 
Innebörden i dessa mål är att alla inom skolverksamheten ska sträva efter att ge 
förutsättningar för att eleverna ska må fysiskt och psykisk bra, detta ger med andra ord en god 
hälsa. 
 
 
3.8 Ett didaktiskt perspektiv 
 
Didaktiken är läran om undervisning och den behandlar frågor rörande både undervisningens 
innehåll och dess arbetssätt. Ett verktyg som hjälper läraren att analysera och arbeta 
pedagogiskt i sin egen undervisning (Brodow, 1996). Didaktiken ställer sig tre frågor om vad, 
hur och varför undervisningen ska utformas. Den första frågan vad, behandlar vilket innehåll 
undervisningen har, medan hur- frågan behandlar arbetssättet i undervisningen. Den sista 
frågan om varför, argumenterar för valet av det innehåll och arbetssätt vi använder oss av. 
Därmed är det viktigt att tänka på hur man skall gå tillväga, vilket arbetssätt som ska 
användas och vilket innehåll undervisningen bör innehålla. Det är också viktigt att elevens 
förståelse och lärande ligger till grund i planerandet av lektioner (Sandell, Öhman, Östman, 
2003). 
 
Didaktik kan delas upp på två olika plan, allmändidaktik och fackdidaktik/ämnesdidaktik. Det 
allmändidaktiska är det teoretiska i läroplanerna, medan det ämnesdidaktiska är det praktiska i 
de olika ämnena i undervisningssammanhang (Marton, 1986). En annan aspekt på 
ämnesdidaktiken är att den ifrågasätter, prövar och utforskar ämnets innehåll och jämför det 
med andra ämnen i skolverksamheten. Kursplanen talar om vad ett visst ämne ska innehålla 
och det behöver inte betyda att innehållet inte kan passa andra ämnen. (Brodow, 1996).  
  
Enligt ett konstruktivistiskt synsätt på undervisningen får eleven chansen att använda och 
skapa egna idéer och uppslag och där skapar eleven själv sin kunskap. En konstruktivistisk 
lärare kan introducera nya begrepp och tankesätt för att hjälpa eleverna till ny kunskap, 
genom att eleven inspireras till att själva skapa den (Marton, 1986). Utifrån denna syn lades 
grunden till ett av arbetssätten, naturtavlan som var uppbyggd på att eleverna själva skulle 
utveckla egna idéer, lära sig jobba mer självständigt och på så sätt inhämta kunskap. 
 
Elevernas kunskap i exempelvis ämnet matematik kan gynnas om den förankras i 
verkligheten. Att förankra kunskapen i verkligheten behöver dock inte betyda att den ska 
tillämpas praktiskt, men att den ska kunnas föreställas i verkligheten. För många elever är 
ämnet matematik bara siffror och tecken som sällan får en koppling till det verkliga och 
därmed resulterar att eleverna ofta förlorar innebörden (ibid.). Meningen med arbetssättet 
matte i praktiken var att eleverna skulle få pröva mattematiska beräkningar ur 
verklighetssynpunkt för att få en bättre förståelse för hur mattematiken tillämpas i konkreta 
sammanhang.  
 
Meningen med denna studie var att undersöka hur fysisk aktivitet med olika arbetssätt går att 
integrera i olika ämnen i den dagliga undervisningen i år 6. De kriterier vi använde för att se 
om undersökningen fungerade i uppgiften var delaktighet, motivation, samarbete och 
tillvägagångssätt. 
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4. Metod  
 
 
4.1 Kvalitativ eller kvantitativ metod 
 
Det som styr valet av metod är vilket problemområde som ska belysas (Holme, 1997). Enligt 
Hartman (1998) finns det skillnader mellan kvantitativa och kvalitativa metoder. En 
kvantitativ metod vill ha svar på hur mycket och hur många som besvarar en eller flera 
specifika frågor. Medan den kvalitativa försöker hitta sambanden och isolera egenskaper i 
varje människas livsvärld. Den vill också skapa en förståelse och relation till människors 
omgivning och deras livssituation. I en kvalitativ undersökning får man information om hur 
något är beskaffat, vilken natur och vilken egenskap något har.  
    
Den kvalitativa metoden har ett utmärkande drag och det är att den använder sig av små 
grupper. Där i genom kan man få en grundligare information om det undersökta. De utvalda 
grupperna behöver inte representera eller vara typiska för befolkningen i stort, utan de kan stå 
för något utöver det vanliga. Med andra ord kan resultatet av undersökningen öppna andra 
synvinklar till nya iakttagelser. Man får inte bara en beskrivning av det undersökta utan även 
en förståelse. Eftersom metoden skapar en jag och du relation mellan forskaren och 
informanten blir det en större närhet mellan dessa. Denna närhet skapar en möjlighet att bättre 
förstå den enskildes livssituation. Det resulterar i att den inhämtade informationen blir mer 
realistisk (Holme, 1997). 
 
De två vanligaste kunskapskällorna i en kvalitativ undersökning är observationer och 
intervjuer. Det är tre saker man bör tänka på vid val av kunskapskälla. Den ska kunna ge oss 
den betydande information vi behöver och ska också vara praktiskt tillgänglig. Det ska även 
vara etiskt tillåtet att använda sig av den information man får, för att nå den efterfrågade 
kunskapen (Hartman, 1998). Med detta som grund valde vi att använda observationer samt en 
intervju/utvärdering i vår studie.  
 
4.2 Observation som metod 
 
Det ställs stora krav på forskare som använder sig av observationer som metod. När man 
använda sig av observationer får observatören chans att använda olika sinnen på en och 
samma gång. Observatören får då möjlighet att både se och höra vad som verkligen sker och 
samtidigt få den information han är ute efter. När man använder sig av observationer kan det 
ofta bidra till en nära relation till de personer som undersöks, då längre eller kortare tid ofta 
spenderas tillsammans med gruppmedlemmarna (Holme, 1997). 
 
Om man ska uppfylla kraven på en vetenskaplig metod ställs det vissa krav på hur 
observationer ska utföras. De får inte vara något slumpmässigt, utan observationerna måste 
vara systematiskt planerade och den information som används ska vara systematisk 
registrerad. 
 
När samling av information sker i naturliga situationer, där beteende och skeende ska iakttas, 
är observationer ett bra verktyg. Observationer är även en teknik som ställer minst krav på de 
personer som ingår i undersökningen, eftersom den sällan begär något av de utvalda. Med 
observationen kan man betrakta beteendet och skeendet i samma stund som det äger rum. 
Men det är inte alltid en fördel eftersom observationer ska inhämtas i naturliga situationer och 
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är sårbara för störningar i dagliga arbetet. Observationer är ofta tidskrävande och kan ibland 
även medföra stora kostnader (Patel & Davidsson, 1994). 
 
En öppen observation innebär att de medverkande accepterar och är medvetna om att de 
iakttas och analyseras. Att använda sig av en öppen observation kan ge en större frihet då en 
acceptans finns. Eftersom gruppen är medveten om att de observeras och har accepterat detta 
är de också medvetna om observatörens roll. Med en öppen observation har observatören 
möjlighet att titta på hur saker och ting fungerar i grupperna och samtidigt ställa frågor till 
gruppmedlemmarna. Detta blir då något naturligt för deltagarna i undervisningen. Den öppna 
observationen innebär också att observatören är en del av den värld som han befinner sig i 
men ändå inte. Eftersom forskaren inte kan bli en av aktörerna, men kan ändå infinna sig i 
aktörernas tillvaro, blir skillnaden mellan att vara en observatör och en aktör minimal (Holme, 
1997). De observationer vi gjorde, kategoriseras som öppna observationer. 
 
De kriterier vi använde för bedömning av våra observationer är som följer:  
 
Delaktighet – Deltar alla i aktiviteten och är alla fysiskt aktiva? 
Motivation – Hur är intresset för uppgiften och är alla motiverade? 
Samarbete – Hur fungerar samarbetet mellan gruppmedlemmarna ? 
Tillvägagångssätt – Hur löser gruppmedlemmarna uppgiften, är det endast någon i gruppen 
som löser den?  
 
För att få reda på vad eleverna tyckte om varje lektionspass ställdes tre frågor muntligt till 
varje grupp som medlemmarna tillsammans skulle besvara skriftligt. Vad tyckte ni var bra 
med övningen? Vad tyckte ni var dåligt med övningen? Vad kunde ha gjorts bättre? Detta 
gjordes för att se om eleverna tyckte om att arbeta med fysisk aktivitet integrerat i 
undervisningen. 
 
 
4.3 Urval 
 
Vi valde att genomföra undersökningen vid den verksamhetsförlagda utbildningen, eftersom 
det fanns bästa förutsättningar för att utföra de olika lektionstillfällena då. Med tanke på att 
observationer kräver en hel del tid och ekonomiska förutsättningar för att kunna genomföras 
passade vår VFU mycket bra. Under vår VFU var vi i två olika grupper, en grupp med 
elvaåringar och en med tolvåringar. Vi valde den sistnämnda för att vi hade en närmare 
relation till eleverna i denna grupp. Den deltagande gruppen som ingick i undersökningen 
bestod av 16 elever i år 6, varav 6 pojkar och 10 flickor.  
 
 
4.4 Genomförande 
 
För att se hur vi skulle utföra observationerna i samband med kommande uppgifter, utfördes 
en pilotstudie. Genom att använda pilotstudien kunde vi upptäcka, förbättra och justera de 
eventuella problem som kunde uppstå vid observationerna. Den skulle utgöra samma grund 
som de metoder vi bestämt att använda. Pilotstudien, Uppfinna ord utfördes på samma elever 
och konstellationer som de tilltänkta metoderna. Uppfinna ord gick ut på att eleverna skulle 
bilda ord av första bokstaven i olika naturföremål som de andra grupperna sedan skulle lista 
ut. Uppgiften utfördes utomhus i naturen på en lämplig plats där det fanns rikligt med föremål 
för eleverna att bilda ord med. Gruppindelningen var redan färdigplanerad innan för att det 
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skulle bli enklare att sätta igång med uppgiften. Eleverna hade ca 20 minuter på sig att utföra 
uppgiften och deras sökområde hade vi begränsat till ett visst område. Detta gjordes för att 
eleverna inte skulle gå iväg hur långt som helst och göra det svårt för oss att observera dem. 
Generellt sett var vi nöjda med Pilotstudien som visade sig fungera i stort och uppnådde de 
förväntningar vi hade på den. Därför gjordes inga nämnbara förbättringar eller justeringar för 
de kommande lektionerna. Tanken med denna lektion var att eleverna skulle få fysisk aktivitet 
och samtidigt lära sig något. Det visade sig att pilotstudien fungerade och att det krävs tid och 
planering för att få det att fungera. Därmed borde liknande arbetssätt kunna gå att genomför 
bara tid och planering ges utrymme. 
 
Vi valde att använda 3 olika typer av arbetssätt där fysisk aktivitet skulle ingå i ämnena 
matematik, No och So. När det gäller Matte i praktiken och Tipsrundan handlade det mer om 
att repetera kunskaper, medan Naturtavlan var mer kunskapsbildande. Arbetssättens funktion 
var att integrera fysisk aktivitet i olika ämnen i undervisningen. Hur arbetssätten användes 
redovisas som bilagor (1,2 och 3). För att få veta vad eleverna tyckte om att arbeta på detta 
sätt gjordes en utvärdering efter varje aktivitet. Vi har även observerat elevernas beteende 
efter utförd aktivitet för att se vilka effekter den fysiska aktiviteten gav. Varför valde vi då att 
använde oss av dessa typer av metoder? 
 
För att få ett bättre underlag till undersökningen bestämde vi oss för att båda skulle observera 
samtidigt. Resultatet av dessa enskilda observationer fick utgöra ett underlag till det slutliga 
resultatet. Observationerna måste vara systematiska och planerade i förväg. Genom att 
använda sig av strukturerade observationer behövdes ett observationsschema där olika 
kategorier skulle ingå, en lista på utvalda beteenden som observatören tänkt undersöka (Patel 
& Davidsson, 1994). De kategorier vi bestämde att använda var, delaktighet, motivation, 
samarbete och tillvägagångssätt. Därmed användes vi ett observationsschema för att lättare 
kunna observera (se bilaga 4). 
 
För att sedan kunna bedöma de olika kategorierna har vi använt ett skattningsschema där de 
olika gruppernas prestationer bedöms på en skala från dålig till mycket bra (se bilaga 2). För 
att gruppens prestation ska bedömas som dåligt, ska gruppens samtliga medlemmar inte visar 
någon delaktighet, motivation, samarbete eller tillvägagångssätt (struktur) under hela 
uppgiftens gång. Om en grupp ska uppnå ett godkänt resultat krävs det att de flesta i gruppen 
under hela tiden är deltagande, motiverade, samarbetsvilliga och strukturerade. Mycket bra 
står för att alla gruppmedlemmar är deltagande, motiverade, samarbetsvilliga och 
strukturerade under hela uppgiften. 
 
Med ett färdigställt observationsschema och skattningsschema kunde vi planera 
lektionspassen och dela in klassen i olika grupper. Klassen delades in i fyra mindre grupper 
med tre till fyra deltagare i varje, där grupperna döptes från ett till fyra. I varje grupp var det 
viktigt med både pojkar och flickor för att undvika homogena grupper. Eftersom tanken var 
att den fysiska aktiviteten skulle bli något naturligt i den dagliga undervisningen var det också 
viktigt att både pojkar och flickor jobbade tillsammans.  När det gäller gruppindelningen i den 
sista lektionen tipsrundan gjordes dock ett undantag. I denna aktivitet testade vi andra 
grupperingar. Tanken var att få en grupp med enbart pojkar och en med flickor för att se om 
de arbetade bättre med homogena grupper. Men eftersom det var många fler flickor i klassen 
så föll det sig naturligt att det blev två tjejgrupper. Den fjärde gruppen var däremot 
oförändrad.  
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Vid varje lektionstillfälle utfördes observationerna genom att vi gick runt mellan grupperna. 
Detta för att vi skulle hinna med att se så mycket som möjligt. Medan grupperna genomförde 
sina uppgifter utförde vi våra observationer och tiden vi ägnade åt dessa var 5-10 minuter per 
grupp.   
 
Lektion 1 Matte i praktiken 
Syftet med detta arbetssätt var att eleverna skulle tillägna sig kunskaper i geometri integrerat 
med fysisk aktivitet. Information gavs till eleverna innan de fick sätta igång med uppgiften. 
Den gick ut på att utföra mätningar av olika föremål ute på skolgården där eleverna skulle 
mäta föremålens area, omkrets och diameter. De skulle även få estimera ett avstånd för att 
sedan jämföra det avståndet med verkligheten. Eleverna fick 20 minuter till förfogande för att 
utföra uppgiften. Grupperna blev tilldelad att utföra olika mätningarna på föremålen enligt ett 
rotationsschema för att undvika att grupperna samlades på ett och samma ställe. Förfarandet 
inom grupperna fick eleverna själva bestämma. Efter utförda mätningar gjordes en 
genomgång av resultaten för att därmed kunna se hur eleverna hade utfört uppgiften.  
 
Lektion 2 Naturtavla 
Det här arbetssättet hade som avsikt att ge eleverna nya kunskaper i NO med integrerad fysisk 
aktivitet. I klassrummet fick eleverna information om uppgiftens innehåll och utförande. De 
fick veta att de hade ca 20 minuter på sig att utföra uppgiften och att den skulle äga rum 
utomhus på ett lämpligt naturområde. På plats fick eleverna ytterligare instruktioner och 
material för att lösa uppgiften. De skulle samla in naturföremål som de sedan skulle ta reda på 
fakta om. Förutsättningar för uppgiften var lika för alla grupper, sökområde och tid var 
samma för alla. Efter insamlat material fortsatte arbetet i skolan med att ta reda på fakta om 
naturföremålen. Sist tillverkades olika tavlor av naturföremålen och den inhämtade 
informationen. 
 
Lektion 3 Tipsrundan 
Meningen med detta arbetssätt var att eleverna skulle tillägna sig ny kunskap och kontrollera 
sina gamla kunskaper i ämnet SO samt få fysisk aktivitet. Innan utförandet fick eleverna 
information om uppgiftens mål och innehåll. För att utföra uppgiften skulle eleverna gå eller 
springa en förmärkt slinga som var ca 200m där 10 frågor fanns att besvara. Varje grupp 
startade med ett 2 minuters intervall för att undvika gruppsamlingar vid stationerna. När alla 
grupper var klara med uppgiften kontrollerades svaren i klassrummet för att se vilken eller 
vilka grupper som hade lyckats få bästa resultatet. 
 
4.4.1 Analys 
 
Efter utförda lektionspass samlades råmaterialet in från våra observationer och gruppernas 
utvärderingar och materialet kunde börja analyseras. Med hjälp av de kriterier vi på förhand 
satt upp kunde informationen analyseras och betygsättas genom att använda ett observations- 
och skattningsschema. Vi sammanställde observationerna genom de anteckningar och 
bedömningar som var och en av oss hade skrivit ned. Det visade sig att våra observationer 
sammanstämde väl överens med varandra. Dessa anteckningar och bedömningar lades sedan 
ihop till ett gemensamt resultat av observationerna.  
 
Vi utvärderade gruppernas åsikter genom att vi samlade in elevernas svar, för att kunna bilda 
en uppfattning om vad eleverna tyckte om de olika lektionerna. Utifrån gruppernas enskilda 
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svar analyserades och sammanställdes dessa till ett gemensamt resultat. På så sätt fick vi en 
uppfattning om hur varje arbetssätt fungerade när vi vägde samman våra kriterier och 
elevernas utvärdering till det slutgiltiga resultatet för studien.  
 
 
5. Resultat 
 
I den här delen kommer vi att redovisa vårt resultat med den samlade information vi har 
inhämtat från de observationer vi gjort, samt att redogöra för de utvärderingar som gjorts efter 
varje utförd lektion. I resultatet av undersökningen kom de fram en del fakta som vi inte hade 
förväntat oss, som även redovisas här. 
 
Delaktighet  
Under lektion 1, Matte i praktiken var det några elever som inte var delaktiga. Alla eleverna 
rörde visserligen på sig men en del av eleverna utförde sina rörelser i andra sammanhang. Det 
var ungefär 2/3 av killarna som sysselsatte sig med annat och var inte med i gruppens 
gemensamma lösning av uppgiften. Därför blir deltagandet knappt godkänt. När det gäller 
delaktigheten i lektion 2, Naturtavlan var den knappt godkänd eftersom grupperna hade svårt 
att komma igång med uppgiften. Det visade sig att tre av fyra grupper ägnade stor del av tiden 
till att göra andra saker än åt det som var meningen. Tittar man på deltagandet i lektion 3, 
Tipsrundan var detta mycket bra bland alla elever i samtliga grupper. 
 
Motivation.  
När detta gäller motivationen bland eleverna i lektion 1, Matte i praktiken visade det sig att 
eleverna redan från start var intresserade av uppgiften. Detta kunde vi se genom att de 
antingen sprang eller gick i rask takt mot de olika stationerna. 3/4 av eleverna hade en positiv 
attityd till uppgiften och det visade sig genom att de ställde mycket frågor och var ivriga att 
sätta igång med uppgiften. Därmed går det att konstatera att motivationen bland eleverna var 
god i lektion 1. Däremot kunde man se att eleverna under lektion 2, Naturtavlan visade 
ointresse och dålig entusiasm när uppgiften började. Eleverna sprang varken iväg eller gick 
utan lunkade sakta fram eller strosade mest omkring. Det visade sig också uppstå en viss 
förvirring i en del grupper som gjorde att det tog ett tag för dessa att sätta igång. Eftersom det 
visade sig att alla eleverna hade svagt intresse och entusiasm, blev det knappt godkänt som 
resultat. Däremot när det gäller motivationen i lektion 3, Tipsrundan kunde vi redan från start 
observera att alla elever visade ett stort intresse och entusiasm inför den kommande uppgiften. 
Detta syntes genom att eleverna var ivriga att starta och sprang iväg så fort uppgiften började. 
Motivationen var därmed genomgående mycket bra i alla grupper i denna uppgift.  
 
Samarbete 
I lektion 1 Matte i praktiken observerade vi att eleverna överlag samarbetade bra. Det kunde 
vi se genom att eleverna i varje grupp diskuterade och tog gemensamma beslut.   Därmed blir 
bedömningen i denna övning av samarbetet bra. Däremot var samarbetet under lektion 2, 
Naturtavlan inte särskilt bra mellan eleverna. Det var bara 1/4 av eleverna som diskuterade 
med varandra om uppgiften medan resterande hade koncentrationen på annat håll. Därför blir 
bedömningen av samarbetet knappt godkänt i denna uppgift. De som observerades i lektion 3, 
Tipsrundan var att eleverna hade ett mycket bra samarbete. Det kunde iakttas genom att 
eleverna hela tiden diskuterade och resonerade fram sina svar på frågorna med varandra.
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Tillvägagångssätt  
I Lektion 1, Matte i praktiken var tillvägagångssättet i grupperna bra. För att lösa uppgiften 
delade eleverna in arbetsuppgifterna var för sig i varje grupp. De hjälptes åt då uppgiften 
krävde varje gruppmedlems hjälp, exempelvis vid mätning. Men däremot i lektion 2, 
Naturtavlan kunde vi observera att tre av fyra grupper visade intresse för andra saker än att 
utföra själva uppgiften. Emellertid fungerade det fortsatta arbetet i klassrummet bättre, där 
eleverna visade ett konstruktivt arbete. Därmed blev tillvägagångssättet knappt godkänt, 
eftersom att eleverna ägnade sig åt andra saker som inte tillhörde uppgiften. I lektion 3, 
Tipsrundan var tillvägagångssättet för att lösa uppgiften mycket bra. De utförde uppgiften 
genom att alla elever i varje grupp strukturerade upp arbetet på ett bra sätt och på det viset 
komma fram till ett svarsalternativ. Vi kunde även se att alla frågor blev besvarade av alla 
grupper när vi gick igenom resultatet med klassen.  
 
Grupputvärdering 
Vid varje utförd lektion gjordes en utvärdering där 3 frågor ställdes till varje grupp för att få 
reda på vad de tyckte om lektion. Frågorna var: Vad tyckte ni var bra med övningen? Vad 
tyckte ni var dåligt med övningen? och Vad kunde ha gjorts bättre? 
 
Efter att vi utvärderat och analyserat lektion 1, Matte i praktiken visade det sig att alla 
grupperna tyckte om att ha uteaktivitet och röra på sig. Men eftersom att de hade haft matte 
hela dagen så tyckte två av fyra grupper att det kändes lite tjatigt med matte igen. Eleverna 
tyckte ändå att uppgiften som sådan var bra, en anledning till detta var att samarbetet mellan 
dem fungerade bra. En annan grupp tyckte det var roligt för att det var en enkel uppgift. En 
tredje grupp tyckte det var ett bra sätt att kunna lära sig area, omkrets och diameter på.  
 
I utvärderingen lektion 2, Naturtavlan framgick det att hälften av eleverna tyckte det var kul 
att vara ute, medan de övriga inte tyckte det. Tre av fyra grupper tyckte inte om upplägget 
som uppgiften hade, men de gillade att röra på sig. Det var bara en grupp som ansåg att det 
var för lätt att utföra uppgiften. Generellt sett tyckte eleverna att uppgiften var tråkig.  
 
Lektion 3, Tipsrundans utvärdering och analys visar att alla grupperna tyckte om att vara ute 
och röra på sig. De gillade även uppgiftens upplägg som gjorde det möjligt för eleverna att 
tävla. Den enda invändningen som fanns var att vissa frågor var lite svåra. Två grupper tycke 
att det var den roligaste uppgiften hittills. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att två av tre 
uppgifter var uppskattade bland eleverna. De gick även att fastställa att eleverna tyckte om att 
vara fysiskt aktiva men bara i två uppgifter vara ute. Vad detta kan bero på kommer vi att 
behandla under rubriken diskussion. 
 
Det går att konstatera att lektion 1, Matte i praktiken fungerade som arbetssätt med fysisk 
aktivitet. De kunde observeras genom att eleverna både promenerade och sprang när de 
utförde sina uppgifter. Det syntes också att de uppskattade matte på detta sätt. Det bekräftades 
via den entusiasm eleverna hade inför uppgiften samt i utförandet av den. Vi kunde även se att 
alla grupperna lyckades utföra uppgiften och en del med ett gott resultat. Efter avslutad 
aktivitet såg eleverna lugna ut och satt tysta och stilla och arbetade vidare med nya uppgifter. 
Dock minskade deras tålamod under den tid som resultaten redovisades och ett stökigare och 
livligare klimat infann sig i klassrummet. När det gäller lektion 2. Naturtavlan visade den sig 
inte riktigt fungera som vi hade hoppats på. Eleverna kunde inte klara av en ostrukturerad 
uppgift av det här slaget. Med det menar vi att de fick en större frihet att utföra denna uppgift 
utan de ramar som fanns i de övriga uppgifterna. Dock löstes uppgiften av alla grupperna, 
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men entusiasmen var inte speciellt stor. Fördelen med en ostrukturerad uppgift som denna var 
att eleverna fick ännu större möjlighet att röra på sig, eftersom uppgiften var mer fri i sitt 
utförande. Även i denna aktivitet tyckte vi att eleverna verkade lugna och tog sig an fortsatt 
arbete utan att springa omkring. Men det fanns emellertid 3-5 elever som var mer intresserade 
av att prata om annat än att utföra den uppgift de skulle. Under lektion 3, Tipsrundans gick det 
att fastställa att detta strukturerade lektionspass fungerade utmärkt. Redan under 
introduktionen kunde man se att eleverna såg förväntansfulla ut. Det kunde även iakttas på 
hur grupperna tog sig an uppgiften genom den stora entusiasmen som fanns bland eleverna 
när de sprang eller promenerade i rask takt mellan stationerna. Efter den utförda lektionen var 
eleverna förväntansfulla inför redovisning av resultaten. Efter redovisat resultat konstaterade 
vi att eleverna blivit lugnare och kunde koncentrera sig på kommande lektions pass. 
 
Sammanfattningsvis visar resultatet att de olika lektionspassen som vi utförde fungerade i 
stort. Dessa aktiviteter innebar att eleverna skulle få inhämta kunskap samtidigt som de rörde 
på sig. Det eleverna gjorde när de utförde dessa lektioner var att de fick arbeta både praktiskt 
och teoretiskt integrerat med fysisk aktivitet för att lösa uppgifterna de fått. Med detta 
arbetssätt fick eleverna en verklighetsförankring i undervisningen tillsammans med fysisk 
aktivitet. Därmed kan vi konstatera att våra lektioner fungerar med viss reservation för 
Naturtavlan som inte var speciellt strukturerad. Vi kan ändå fastställa att det går att integrera 
fysisk aktivitet i den dagliga undervisningen utan att kunskapsinnehållet går förlorat eller att 
eleverna har svårt att återgå till arbetet i skolan. 
 
Slutligen har vår undersökning kommit fram till en del information som inte fanns med i våra 
beräkningar. Bland annat visade det sig att könsrollerna hade en viss betydelse för resultatet. 
Vid de två första lektionstillfällena framkom det att pojkarna i varje grupp var mindre 
intresserade än flickorna av uppgifterna och att även deltagandet hos pojkarna var mindre, 
medan 7 av 10 flickor arbetade bra vid alla tillfällena. Men i Tipsrundan där vi gjorde om 
konstellationerna visade det sig det att alla grupperna arbetade lika bra. Vad kan de då bero på 
när alla grupperna fungerade lika bra i tipsrunda och inte i övriga lektioner? Kan det vara så 
att flickor har lättare att jobba med pojkar? Eller har det med de olika uppgifternas innehåll att 
göra?  
 
 
6. Diskussion 
 
I detta avsnitt behandlar och diskuterar vi bland annat tillförlitligheten och giltigheten för vår 
studie, samt det resultat vi kommit fram till. Vi kommer även att diskutera frågorna som 
nämnts i slutet på resultatet.   
 
6.1 Reliabilitet och Validitet  
 
Validitet betyder giltighet, att det som undersöks verkligen är det som är avsett att 
undersökas. Reliabilitet står för tillförlitligheten i den information som man får. För att en 
undersökning ska få ett bra resultat krävs det både en hög validitet och en hög reliabilitet. Det 
vill säga att reliabiliteten och validiteten går hand i hand (Patel & Davidsson, 1994). Med de 
verktyg vi hade och med den struktur vi byggt upp anser vi att observationer som metod gav 
oss ett tillfredställande resultat. De vi ville observera fick vi också utfört och det gav oss även 
tillfredsställande information för att lösa uppgiften. Men informationen kanske hade blivit 
ännu bättre om vi haft mer tid och fler tillfällen att observera. Eftersom giltigheten var
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 begränsad till de kriterier vi valde att observera, så kunde resultatets giltighet möjligtvis ha 
blivit starkare med fler kriterier.   
 
När man gör observationer så läggs stor del av tillförlitligheten på observatören. Om 
observatören inte är tränad kan observationerna få en sämre kvalitet och det finns risk för att 
flera fel i bedömningen kan göras (Patel & Davidsson, 1994). Eftersom att vi inte hade några 
erfarenheter av att observera fanns det risk för felbedömning. Däremot kan dock tillförlitlighet 
hålla hög kvalitet om observationerna ändå har en god struktur, oavsett om observatören har 
erfarenhet av att observera eller inte (Patel & Davidsson, 1994). För att undvika detta 
strukturerades observationerna så grundligt som möjligt. Att vara två observatörer när man 
gör observationer gör att reliabiliteten och likheten blir kontrollerbara då observationerna är 
utförda. Detta blir då ett mått på reliabiliteten, som med andra ord kan kallas 
interbedömarreliabilitet (Patel & Davidsson, 1994) och därför bestämde vi oss båda för att 
observera. Jämför man våra bedömningar mellan varandra visar de på en god 
interbedömarreliabilitet eftersom våra betygsättningar på observationerna till stor del 
överensstämde med varandra. Därmed kan en hög validitet och hög reliabilitet konstateras i 
denna undersökning.  
 
Efter utförd studie, analyserade och diskuterade vi om vad som kunde ha gjorts bättre och vi 
kom fram till följande. Möjligen kunde tillförlitligheten i studien ha blivit större, om vi hade 
använt oss av en till kvalitativmetod, som exempelvis intervju. Detta hade kunnat leda till ett 
mer styrkt resultat. Vi kunde även ha fått en mer djupgående och distinktare analys av den 
enskilde elevens syn på fysisk aktivitet i undervisningen. Det hade säkerligen blivit ett 
tydligare svar än det vi fick av våra observationer och den utvärdering som gjordes.  
 
När det gäller resultatet av grupputvärderingen är frågan om utslaget blivit annorlunda om 
eleverna hade gjort en enskild utvärdering i stället för gruppvis som gjordes. Risken med att 
göra utvärderingen gruppvis är att alla inte kommer till tals. Om vi hade genomfört den 
enskilt hade utvärderingen blivit mer utförlig och vi kanske hade fått reda på mer fakta och en 
därmed en större reliabilitet.  
 
Om vi använt oss av videokamera och filmat våra lektioner så hade det blivit lättare att 
observera eleverna. De hade också kunnat bli lättare att upptäcka en del saker och detaljer 
som man inte alltid hinner uppfatta med vanliga observationer. Genom att filma får man även 
en chans att både återuppleva och återknyta de observationer som gjorts. Det i sin tur gör att 
resultatet kan bearbetas lättare och flera gånger. Med detta som bakgrund hade resultatet 
kunnat få ett annat utslag.  
 
6.2 Resultatdiskussion 
 
Redan för flera hundra år sedan fanns det tankar om vikten av barns fysiska aktivitet. 
Pedagogerna Rousseau, Fröbel och Pestalozzi hade alla samma syn på hur barnen skulle 
införskaffa sig kunskap, där fysisk aktivitet som lek och andra kroppsliga rörelser var ett 
viktigt inslag i barnens skoldag. Man kan se att deras tankar och idéer har satt sina spår i 
dagens läroplan för skolväsendet. Våra lektionspass har haft den huvudsakliga uppgiften att 
ge eleverna daglig fysisk aktivitet något som dessa pedagoger redan långt tillbaka i tiden 
ansåg vara viktigt för barn. Betonas bör att lektionerna bara utförts vid enstaka tillfällen under 
en fyra veckors period. Men säkerligen skulle dessa kunna ha utförts när som helst på schemat 
under hela dagen. När eleverna arbetade utifrån vårt upplägg fick de tillgång till att använda 
fysisk aktivitet och även en teoretiskt och praktiskt kunskap. 
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De lektioner vi har gjort har visat att kunskap kan ges och tas på andra sätt än den 
stillasittande klassrumsundervisning som många elever är vana vid. Med vårt didaktiska 
upplägg har vi försökt planera och lägga upp lektionspassen så att rörelse blir det centrala i 
undervisningen. Vår tanke med dessa arbetssätt var även att ge eleverna en möjlighet att utöva 
sitt behov av att röra på sig. Det har även varit viktigt att eleverna fått kunskap och lärt sig 
inhämta kunskap på egen hand. Att undervisa på detta sätt kan vara ett komplement till den 
övriga undervisningen då eleverna kan få tillgång och möjlighet till aktiviteter utomhus. De vi 
kunde konstatera av de lektionspass vi utförde var att det uppstod en del problem, som var 
svåra att förutse. Eftersom vi bara hade varit i klassen i en vecka innan vi utförde vår studie 
var kunskapen om eleverna knapphändiga. Vi visste inte hur eleverna fungerade och betedde 
sig i olika situationer och därför uppstod det problem. En del elever hade svårt att arbeta 
självständigt och fokusera på uppgifterna. I sin tur medförde detta att andra elever rycktes 
med och blev okoncentrerade och stökiga. Kanske hade vissa lektioner fungerat bättre om vi 
hade haft större kännedom om eleverna och mer erfarenhet av att planera lektioner. 
 
Det visade sig att Tipsrundan var det lektionspass som fungerade bäst. En anledning till detta 
kan vara att den var mer strukturerade än de övriga passen. En annan orsak kan vara de olika 
gruppkonstellationerna, där de själva fick välja sina gruppmedlemmar. En tredje kan vara att 
den blev mer tävlingsinriktad. Naturtavlan var det som fungerade sämst och anledningen till 
det kan ha varit att den var minst strukturerad av lektionspassen. Kanske skulle den ha 
fungerat bättre om den var mer strukturerad som exempelvis om vi hade begränsat antalet och 
vilka föremål som eleverna skulle samla. Detta kunde möjligtvis ha satt lite mer press på 
eleverna att utföra uppgifter istället för ägna stor tid åt annat som blev fallet i insamlandet i 
denna uppgift. Det vi har sett är att Tipsrunda passa de flesta klasser oavsett om de är en 
orolig klass eller inte. Även Matte i praktiken kan fungera i mer oroliga klasser eftersom att 
den till stor del har en viss struktur som bör följas för att utföra uppgiften. När det gäller 
Naturtavlan och den utformning vi hade så verkar den passa i klasser som är mindre oroliga 
och där det finns en vana att arbeta på egen hand. 
 
Den fysiska aktiviteten är en bidragande orsak till att motoriken utvecklas hos eleven. Det har 
visat sig att allt fler barn är försenade i sin motorikutveckling. En av orsakerna tros vara att 
det inte ges tillräckligt med tid för fysisk aktivitet i skolan (Grindberg & Jagtoins, 2000). Med 
våra lektioner får eleverna en gynnsam utveckling av motoriken eftersom att den innehåller 
fysisk rörelse. Enligt (Eriksson, 2003) finns det ett samband mellan fysisk aktivitet och extra 
motorisk träning som stärker motoriken hos elever med svag motorik. Kanske skulle 
motoriken på detta sätt gynnas om vi skulle kombinera våra lektioner med extra motorisk 
träning. Elevernas koncentrationsförmåga samt prestationsförmågan i olika ämnen påverkas 
positivt om de får tillgång till att bli mer fysiskt aktiva (Eriksson, 2003). Det är svårt att kunna 
se om eleverna blev mer koncentrerade eller presterade bättre efter att varit fysikt aktiva, men 
vi såg tendenser på en ökat koncentration genom att eleverna lugnt och sannsatt fortsatte med 
vidare arbete. 
 
Den fysiska aktiviteten bland barnen minskar desto äldre de blir. Orsaken till detta är att ju 
äldre barn blir desto svårare har de att hitta lust och glädje i egna spontana lekar och 
aktiviteter. En anledning kan vara att de äldre barnen tidigare haft negativa känslor och 
upplevelser av fysisk aktivitet (Ekbom & Nilsson, 2000). Vi menar att eleverna kan få 
möjlighet att vara just spontana med sin rörelse i och med vårt arbetssätt. Denna typ av 
lektioner med olika arbetssätt kan också användas i tidigare åldrar. Dessa lektioner med fysisk 
aktivitet kan medföra att barnen fortsätter att vara aktiva när de blir äldre, eftersom 
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lektionerna utförs på ett lekfullt sätt utan krav på fysisk prestation. Kanske kan barn med 
negativa känslor för fysisk aktivitet på detta sätt vändas till något positivt. 
 
Med fysisk aktivitet på lektionstid kan man få mer inaktiva elever att röra på sig. En 
integrerad fysisk aktivitet gör de inaktiva mer aktiva i undervisningen (Bergendal, Kallings, 
Strandell, 2002). Blir då de inaktiva eleverna mer aktiva med en integrerad undervisning? 
Med våra observationer har vi kunnat se att alla elever varit aktiva under våra lektionspass. 
Därmed kan vi konstatera att alla elever kan vara fysiskt aktiva med integrerad undervisning. 
Men det fanns även en nackdel med att ha denna typ av lektionsform. Fast eleverna var fysiskt 
aktiva så låg fokus inte alltid på det som skulle utföras, istället ägnades tid åt andra saker som 
inte hade med uppgiften att göra. Det är viktigt att poängtera att lektioner med en friare 
struktur som Naturtavlan inte passar alla elever. De finns elever som har problem med att 
arbeta självständigt och koncentrera sig på arbete som kräver självdisciplin. Därför är det 
viktigt att känna till klassens begränsningar innan man utför lektioner med friare struktur. 
 
Daglig fysisk aktivitet kan ge en positiv effekt på eleverna genom att de blir gladare och 
lugnare på lektionen, där även koncentrationen, det sociala klimatet och 
kunskapsutvecklingen kan stimuleras (Myndigheten för skolutveckling, 2004). Grindberg & 
Jagtoins, (2000) pekar på möjligheter som fysisk aktivitet kan ge eleverna, samt att den 
främjar elevernas koncentration. Visserligen visade det sig att samarbetet fungerade bra i 
övningarna, men det var svårt att utläsa om eleverna hade utvecklats kunskapsmässigt efter att 
ha utfört övningarna. 
 
Allt färre barn ägnar sig åt fysisk träning på fritiden och därför är det viktigt att den dagliga 
skolverksamheten använder sig av fysisk aktivitet på schemat i olika ämnen (Bergendal, 
Kallings, Strandell 2002). Det visade sig fungera i de ämnen vi testade det på och det finns 
ingen anledning att tro att det inte skulle fungera i andra ämnen. Det framgick också att vissa 
arbetssätt fungerar bättre eller sämre beroende på den klass du arbetar med. Med de lektioner 
vi utfört har eleverna fått tjugo minuter extra rörelse under deras skoldag. Tillsammans med 
raster och idrott har eleverna fått en god möjlighet att röra på sig under skoldagen. Eventuellt 
hade uppgifterna kunnat pågå tio minuter längre för mer fysisk aktivitet. 
 
I resultatet framgick det att könsaspekten kunde ha en inverkan på de aktiviteterna vi utförde. 
Men vid ändring av gruppkonstellationerna fick vi aldrig belägg för att det skulle förhålla sig 
på det viset eftersom både flick- och pojkgrupperna fungerade likartat. Då blir frågan! Om det 
kan ha att göra med uppgiftens innebörd och utformning. Eftersom att lektionspassen byggde 
på tre olika arbetssätt i tre olika ämnen finns det alltid ämnen som inte en del elever tycker 
om. 
 
Kan gruppkonstellationerna i sig också ha påverkat resultatet eftersom man vanligtvis i 
lektionssammanhang försöker gruppera eleverna så att de ska fungera så bra som möjligt i 
grupp? Skulle det ha blivit ett annat resultat om eleverna själva hade fått dela in grupperna 
eller om vi hade tagit ut dem slumpmässigt? Förmodligen skulle nog fler lektionspass med 
olika konstellationer behöva göras för att få fram ett sådant resultat. 
 
Vilka möjligheter finns det till att integrera fysisk aktivitet i den dagliga undervisningen? 
 
Det finns en grundsyn som säger att fysisk aktivitet och hälsa har ett samband med 
inlärningen och elevernas välbefinnande i skolan. Olika instanser har börjat uppmärksamma 
denna betydelse på senare tid. Myndigheten för skolutveckling redovisar ett regeringsuppdra 
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g som innebär att öka kommuners och skolors kunskaper om sambanden mellan lärande, 
värdegrund och hälsa. Därmed så finns intentioner på att man vill öka den fysiska aktiviteten i 
skolan. 
 
Det finns dock en del hinder som måste lösas för att det ska fungera smärtfritt. Karlefors 
(2002) visar i sin studie att det finns en skolkultur som inte tar ämnet idrott och hälsa som en 
viktig del av skolverksamheten. En grupp idrottslärare har en önskan att utgå från friluftsliv i 
en integrerad undervisning. En sådan ämnes och rörelse integrering är svår att genomföra om 
skolan och arbetslagen vill arbeta mer traditionellt och ämnesinriktat. Vi anser att det är 
viktigt att skolorna har en integrerad verksamhet och i synnerhet med ämnet idrott och hälsa. 
Detta skulle underlätta för den typ av lektioner som vi har utfört och för att fysisk aktivitet ska 
kunna bli ett naturligt inslag i skolans dagliga undervisning. 
 
 
6.3 Studiens slutsatser 
  
Vår studie har visat att det går att integrera fysisk aktivitet i undervisningen men att olika 
arbetssätt ger lite olika resultat. Studien visade också att de flesta elever uppskattade att få 
röra på sig. I studien framgick det även att fysisk aktivitet är något viktigt och som bör finnas 
med i den dagliga skolverksamheten. Om eleverna får möjlighet att utöva fysisk aktivitet i så 
stor utsträckning som möjligt kan det bland annat gynna elevernas motoriska utveckling. I vår 
studie kom vi även fram till att fysisk aktivitet inte bara fungerar inom ämnet idrott och hälsa 
och på rasterna, utan även går att använda integrerat i de andra undervisningsämnena. 
 
 
6.4 Fortsatt forskning 
 
Det var mycket lärorikt att genomföra och se våra lektionspass gå från teori till praktik, och 
att det även visade sig fungera. Vi skulle gärna se att mer tid i skolorna lades ned på att jobba 
integrerat med fysisk aktivitet. I vår studie har vi inte kunnat se att några hinder finns för att 
jobba på detta viset. För att kunna använda dessa arbetssätt är det viktigt att läraren är 
medveten om vikten av fysisk aktivitet och att det kan krävas lite längre tid till planering för 
utförande av denna typ av lektioner. 
 
Slutligen kan nämnas att vissa frågor har dykt upp under arbetets gång som skulle kunna 
används till fortsatt forskning. Fungerar dessa undervisningsmetoder bättre med rena pojk- 
och flickgrupper och vilken inverkan har upplägget på denna form av lektioner? Vilka 
skillnader finns angående fysisk aktivitet mellan pojkar och flickor? 
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Bilaga 1 
 
 
Observationer Matte i praktiken 
 
Vid utförandet av uppgiften valdes skolgården och eleverna fick 20 minuter till förfogande. 
De redskap som användes var mätinstrument som måttstock, måttband, miniräknare, penna 
och papper. 
  
Vi valde att namnge de olika stationerna från A till E för att minska risken att få flera grupper 
på samma station.  
 
A Mätning av fotbollsmål, omkrets och area. 
 
B Mätning av framsidan på hockeymål, omkrets och area. 
 
C Mätning av förrådsdörr, omkrets och area. 
 
D Mäta framdäcket på cykelhjul, diameter. 
 
E Estimera avståndet av fotbollsplan (kortsidan) och jämföra det med verklig mätning. 
 
 
Följschema för varje grupp. 
 
Grupp 1  A B C D E 
 
Grupp 2  B C D E A 
  
Grupp 3  C D E B A 
 
Grupp 4  D E A C B 
 
 
Bedömningsskala av observation 
 
 
                                               Skattningsschema 
 
  

            
            Grupp 1   Delaktighet bland eleverna  

 
 
 
Dålig    1  2 3               4                5            mycket bra  
 
 



Dåligt står för: varken någon delaktighet, motivation, samarbete och tillvägagångssätt 
(struktur) överhuvudtaget av någon gruppmedlem under hela uppgiften. 
 
Mycket bra står för: att alla är deltagande, motiverade, samarbetsvilliga och strukturerade 
under hela uppgiften. 
 
 
Observationer matteövningar 
 
Grupp 1 motivation 4, samarbetet Tony 4 Anton 3, delaktighet Tony 3 Anton 3,  
tillvägagångssätt (fördelning av jobbet) Tony 3 Anton 3. 
 
Grupp 2 motivation Anton 4 Tony 4 , samarbetet Tony 3 Anton 4 , delaktighet Anton 3 Tony 
3, tillvägagångssätt Anton 4 Tony 3.  
 
Grupp 3 motivation Anton 4 Tony 3, samarbetet Anton 4 Tony 3, delaktighet Anton 2 Tony 2, 
tillvägagångssätt Anton 2 Tony 2. 
 
Grupp 4  motivation  Anton 2 Tony 3,  samarbetet Anton 2 Tony 3 , delaktighet 4 Tony 4, 
tillvägagångssätt Anton 4 Tony 4 
 



Bilaga 2 
 
 
Observationer Naturtavla  
 
Vid utförandet av uppgiften valdes ett naturområde där tiden för att plocka naturföremål 
begränsades till tjugo minuter per grupp. De material grupperna fick använda sig av var ett 
stycke plastpåse och papper och penna.  
 
Bedömningsskala av observation 
 
Skattningsschema 
 
 
Exempel  
  

             Grupp 1   Delaktighet bland eleverna  
 
 

 
Dålig    1  2 3                4                5            mycket bra     
 
 
 
Dåligt står för: varken någon  delaktighet, motivation, samarbete och tillvägagångssätt 
(struktur) överhuvudtaget av någon gruppmedlem under hela uppgiften. 
 
Mycket bra står för: att alla är deltagande, motiverade, samarbetsvilliga och strukturerade 
under hela uppgiften. 
 
 
 
Observationer matteövningar 
 
 
Grupp 1 motivation Tony 2 Anton 2, samarbetet Tony 2 Anton 1, delaktighet Tony 2 Anton 
2, tillvägagångssätt (fördelning av jobbet) Tony 2 Anton 1. 
 
Grupp 2 motivation Anton 3 Tony 3, samarbetet Tony 3 Anton 3, delaktighet Anton 3 Tony 3, 
tillvägagångssätt Anton 3 Tony 3. 
 
Grupp 3 motivation Anton 2  Tony 2, samarbetet Anton 2 Tony 2, delaktighet Anton 1 Tony 
1, tillvägagångssätt  Anton 2 Tony 2. 
 
Grupp 4  motivation  Anton 1 Tony 1,  samarbetet Anton 1 Tony 1 , delaktighet Anton 1 Tony 
1, tillvägagångssätt Anton 1 Tony 2 
 



Bilaga 3 
 
Observationer Tipsrundan 
 
Vid utförandet av uppgiften var tiden begränsad till 15-20 minuter per grupp. Området som 
valdes var en uppmätt slinga på 200 meter på skolgården. Redskapen som användes var 
papper och penna. 
 
 
Bedömningsskala av observation 
 
Skattningsschema 
 
 
Exempel  
  

             Grupp 1 Delaktighet bland eleverna  
 
Dålig    1  2 3                4                5            mycket bra     
 
Dåligt står för: varken någon delaktighet, motivation, samarbete och tillvägagångssätt 
(struktur) överhuvudtaget av någon gruppmedlem under hela uppgiften. 
 
Mycket bra står för: att alla är deltagande, motiverade, samarbetsvilliga och strukturerade 
under hela uppgiften. 
 
 
Observationer matteövningar 

 
Grupp 1 motivation Tony 4 Anton 4, samarbetet Tony 4 Anton 3, delaktighet Tony 4 Anton 
3,  tillvägagångssätt (fördelning av jobbet) Tony 5 Anton 5. 
 
Grupp 2 motivation Anton 5  Tony 5 , samarbetet Tony 5 Anton 5 , delaktighet Anton 5 Tony 
5, tillvägagångssätt Anton 5  Tony 5.  
 
Grupp 3 motivation Anton 5 Tony 5, samarbetet Anton 4 Tony 4, delaktighet Anton 4 Tony 4, 
tillvägagångssätt Anton 5 Tony 5. 
 
Grupp 4  motivation Anton 5 Tony 5,  samarbetet Anton 5 Tony 4 , delaktighet Anton 5 Tony 
4, tillvägagångssätt Anton 5 Tony 5. 
 



Bilaga 4 
 

Observationerna har delats in följande olika bedömningskriterier;  
 
Delaktighet – deltar alla i aktiviteten? 
Motivation – hur är intresset för uppgiften? 
Samarbete – hur fungerar samarbetet mellan gruppmedlemmarna? 
Tillvägagångssätt – hur löser gruppmedlemmarna uppgiften?  
 
 
 
Observationsschema   

 
                  

Observatör 1 
Bedömningsskala 1-5 
 
Grupp 1  Grupp 2  Grupp 3  Grupp 4 
 
 
Delaktighet       
 
Motivation 
 
Samarbetet 
 
Tillvägagångssätt 

 
 
 
Observationsschema 
 
Observatör 2                 
Bedömningsskala 1-5 
 
Grupp 1  Grupp 2  Grupp 3  Grupp 4 
 
Delaktighet       
 
Motivation 
 
Samarbetet 
 
Tillvägagångssätt 


