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Sammanfattning:  

Denna studies syfte var att undersöka lärare och lärarstudenters kunskaper och uppfattningar 

om fysisk aktivitet för ökad inlärning. Vilka möjligheter som skolor ges till fysisk aktivitet var 

också ett av studiens syfte. Studien har en kvalitativ forskningsansats genom att enkäter med 

slutna frågor har använts tillsammans med uppföljande semistrukturerade intervjuer som 

metod för att besvara studiens forskningsfrågor. Arton lärare har genomfört enkät via 

skolbesök och sex av dem har deltagit i uppföljande intervjuer. Dessutom har 246 

respondenter besvarat enkäten via länk i sociala medier. Resultatet visar på att lärare och 

lärarstudenter har uppfattningen om att fysisk aktivitet är en viktig faktor för inlärning. 

Resultatet visar även att den fysiska aktiviteten har positiva bieffekter inte bara på hjärnans 

funktioner utan även på elevernas sociala utveckling. Respondenterna i studien är eniga om 

att fysisk aktivitet påverkar elevers inlärning vilket borde motivera ännu fler till att använda 

och utforska metoden. 
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Allt pekar åt samma håll: 

Vi blir smartare om vi rör på oss! 

(Hansen, 2016) 

 

Att vara fysiskt aktiv handlar inte om 

att vara sportig eller ha magrutor, 

utan om att ge sin hjärna förutsättningar 

att fungera så bra som möjligt. 

(Hansen, 2016) 
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1 INLEDNING 
Anledningen till att jag valt att skriva om lärares kunskap om, samt förhållningssätt till fysisk 

aktivitet som motor till inlärning är flera. När jag studerade till Kvalificerad Mediesäljare vid 

Akademi Båstad kom jag i kontakt med och hade Torgny Steen som mentor/handledare. Han 

väckte mitt intresse kring rörelser för lärande och välbefinnande såsom bland annat minskad 

stress, koncentration och inlärning. 2012 gav han tillsammans med specialläraren Inger 

Knutsson ut boken 18 smarta rörelser - stärk din hjärna, må bra och nå dina mål vilken kom 

i ny upplaga 2017. Senare har Anders Hansens (2016) föreläsningar och hans bok Hjärnstark 

ytterligare inspirerat mig då han på ett djupare, men ändå enkelt sätt för oss lekmän att förstå, 

pratar och skriver om hjärnans olika funktioner och hur vi kan träna och utveckla dem. 

Vi lever ett helt annat liv idag än när vi en gång var jägare på savannen. Vår livsstil har 

idag gjort att vi är betydligt mer stillasittande när vi inte längre behöver röra på oss för att 

skaffa mat och för vår överlevnad. Vår hjärna har inte utvecklats strukturellt nämnvärt på 12 

000 år, den är fortfarande kvar på savannen (Hansen, 2016). Emellertid, har forskningen om 

och vår kunskap om den neurobiologiska utvecklingen ökat. Med dagens teknik kan vi 

undersöka hjärnans processer på ett sätt som vi tidigare inte kunnat. 

Vi utsätts dagligen för tusentals intryck som vår hjärna ska hantera. Dagens skolungdom 

har betydligt mer som de lägger fokus på än vad vi gjorde när vi gick i grundskolan för 

tjugofem år sedan. Ett resultat av detta är tyvärr att vi blivit mer stressade och hjärntrötta. 

Stillasittandet ökar medan skolresultaten dalar. Forskning visar på den fysiska aktivitetens 

nödvändighet för att även stärka och motionera vår hjärna. Är fysisk aktivitet en effektiv 

motor till ökad inlärning så ska vi som blivande lärare använda oss av det i vårt 

yrkesutförande.   

1.1 Bakgrund 

I media kom det i början av 2019 larmrapporter om att stillasittandet ökar och att så mycket 

som 81 % av världens skolungdom inte kommer upp i den rekommenderade tiden om en 

timmes fysisk aktivitet om dagen (Folkhälsomyndigheten, 2019).  

När PISA-resultaten från 2012 redovisades var det en nationell chock. Sverige placerade 

sig långt ifrån Hongkong, Singapore och Sydkorea som toppade listan samtidigt som de 

svenska eleverna presterade sämre än OECD-snittet och presterade sämst av våra nordiska 

grannar. Det var sämst ställt med kunskaperna i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. 

(Hansen, 2016; Skolverket, 2019) 

Resultaten från den senaste studien 2015 visar dock på att den negativa trenden är bruten 

och svenska elever resultat ligger återigen på samma nivå som 2009. Inom matematik och 

läsförståelse har resultaten förbättrats och det pekar på en positiv utveckling när det kommer 

till naturvetenskapen. Resultaten från 2018-års studie presenteras i december 2019 så vi får 

vänta och se om den positiva trenden håller i sig. (Skolverket, 2019) 

Olika undersökningar och forskningsresultat visar på att fysisk aktivitet och skolresultat 

hänger ihop. Bland annat har man i Bunkefloprojektet (Ericsson, 2003a, 2005) undersökt 

sambandet mellan motorisk träning och ökade skolprestationer. Undersökningen pågick under 

tre år i årskurs 1, 2 och 3. Försöksgrupperna hade fem pass med schemalagd 

idrottsundervisning och fysisk aktivitet per vecka. Dessutom sattes extra motorisk träning in 

vid behov. Kontrollgrupperna fortsatte att ha skolans ordinarie idrottslektioner om två 

lektioner i veckan. Resultatet visade ökade prestationerna i matematik och svenska, särskilt 

när det gäller skrivförmåga, läsförmåga, rumsuppfattning samt taluppfattning/ 

tankefärdigheter. (Ericsson, 2003a, 2005) 

Ericsson (2005) visar på nödvändigheten med fysisk aktivitet och fokus på motorisk 

träning där man ser eventuella brister så tidigt som möjligt då detta ligger till grund även för 
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den kognitiva utvecklingen. Kognition är ett samlingsbegrepp för våra medvetna mentala 

processer såsom perception, minne, problemlösning, beslut och handlingsutförande. 

Förmågan att ge feedback samt att stoppa olämpligt beteende ingår i kognitionen vilket både 

Ericsson (2003a, 2005) och Syväoja (2014) skriver om. 

I det centrala innehållet i läroplanen för Förskoleklassen står det att läsa om att vi ska 

undervisa kring hur kost, sömn och fysisk aktivitet påverkar hälsa och välbefinnande 

(Skolverket, 2018). I kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs tre i ämnet 

biologi kan vi läsa att eleven ska kunna berätta om några av människokroppens delar, våra 

sinnen samt diskutera några faktorer som påverkar vår hälsa. När det kommer till ämnet idrott 

och hälsa står det i ämnets syfte att eleverna ska ges kunskaper om hur fysisk aktivitet 

påverkar fysiskt och psykiskt välbefinnande samt att eleverna ska ges rätt förutsättningar för 

att skapa positiva levnadsvanor (Skolverket, 2018). Skolverket nämner ingen koppling mellan 

fysisk aktivitet och lärande utan där får vi istället vända oss till vad den aktuella 

hjärnforskningen visar. 

Forskning visar på att fysisk aktivitet triggar processer i det neurobiologiska systemet. 

Detta skriver Syväoja (2014) om i sin doktorsavhandling på liknande sätt som Raine, Lee, 

Saliba, Chaddock-Heyman, Hillman & Kramer (2013) skriver i sin artikel. I båda fallen visar 

de på positiva skolprestationer som resultat av fysisk aktivitet. Samtidigt finns det skeptiker, 

som bland andra Ericsson (2003a) tar upp i sin avhandling, som menar på att det inte finns 

bevis för att fysisk aktivitet har någon positiv effekt på skolprestationer, men å andra sidan 

finns det inga belägg för att stillasittandet gör det heller. 

Skolverket (2018), betonar att undervisningen i skolan ska vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet i praktiken. Om mer utvecklad forskning påvisar de positiva effekterna 

som fysisk aktivitet har på skolprestationer bör vi vara fler som ändrar vårt sätt att undervisa. 

 

1.2 Litteraturgenomgång 

 

1.2.1 Tidigare forskning om fysisk aktivitets påverkan 
 

I Statens offentliga utredning (1992:94) poängterade man vikten av lek och idrottsträning för 

att stimulera barnets motoriska och fysiska utveckling. Utredaren skriver om att barn har ett 

spontant behov av rörelse vilket ska stimuleras och utvecklas inte minst i skolans idrott. 

Positiva upplevelser och erfarenheter av lek och idrott stärker barnets självkänsla och 

kan på så sätt indirekt bidra till bättre förutsättningar för inlärning. I andra skolämnen 

kan rörelseaktiviteter ofta i kombination med rytmövningar, rim och ramsor bidra till 

att bredda och förstärka inlärning. (SOU 1992:94, s. 220) 

Att fysisk aktivitet är bra för oss menade Hippokrates, läkekonstens fader, redan 400 f. Kr. 

Han sägs ha sagt att ”Walking is man’s best medicine” – ”Promenader är människans bästa 

medicin” (egen översättning). (Hansen, 2016) 

De flesta är nog överens om att motion är bra och larmrapporterna om att stillasittandet ökar 

och vilka sjukdomar som följer i dess spår får allt större uppmärksamhet och spridning. Så lite 

som en promenad på 20 minuter om dagen har i studier visat sig motverka demenssjukdomar 

(Hansen, 2016).  

Carla Hannaford (1997) har forskat på kroppsrörelser som en viktig del i vår utveckling. 

Rörelser aktiverar nervsystemets utveckling och gör därigenom hela vår kropp till ett 

inlärningssystem. Genom stimuli via rörelse ökar bildandet av myelin i hjärnan vilket även 

Hansen (2016) vittnar om. Myelin är ett ämne som innehåller mycket fett och detta ämne 

påskyndar överföringen av signaler mellan våra hjärnceller (Hansen, 2016). 

Muskelaktiviteter, särskilt koordinerade sådana verkar dessutom stimulera 
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neurotrofinproduktionen, vilket påverkar tillväxten av nervceller och därigenom ökar 

nervförbindelserna i antal i hjärnan (Hannaford, 1997). Genom sensomotorisk träning 

(samverkan mellan sinnesintryck och muskelreaktioner) påverkas inlärningen positivt medan 

inaktivitet gör hjärnan passiv för mottagande av impulser, vilket medför att den kognitiva 

förmågan påverkas negativt (Hannaford, 1997). 

I Bunkefloprojektet (2003a) genomförde Ingegerd Ericsson under tre års tid en studie vars 

resultat påvisade effekten av ökad fysisk aktivitet för läs- och skrivinlärning i årskurs 1-3. 

Ökad fysisk aktivitet och motorisk träning medförde att resultaten i läsutveckling, 

ordkedjetest och matematik förbättrades. Tydligast förbättring sågs man hos de elever som 

uppvisat någon form av motoriska brister. 

Inom samma projekt har Jesper Fritz baserat sin avhandling Physical Activity During 

Growth Effects on Bone, Muscle, Fracture Risk and Academic Performance (2017) på. Fysisk 

aktivitet har visat sig ha positiva effekter på nervsystemet genom att blodflödet till och 

volymen på hjärnan ökat. Synapsernas ökade plasticitet likväl som främjande av nervcellers 

bildande är positiva effekter av fysisk aktiviter menar Fritz (2017). Alla dessa effekter 

påverkar olika aspekter av koncentration, perception, minne och kognition.  

Ericsson (2003a) kommenterar i sin avhandling resultatet av en studie utförd av Kavale 

och Mattson (1983). I deras studie drar de slutsatsen att perceptuell-motorisk träning inte är en 

effektiv metod att använda för barn med inlärningssvårigheter. Vidare är Kavale och Mattson 

(1983) kritiska till att metoden har fått så stor spridning och blivit så accepterad som 

undervisningsmetod för barn med svårigheter. Ericsson (2003a) skriver att det är svårt att 

tänka sig att lärare och pedagoger fortsätter att använda sig av sensomotorisk träning i sin 

undervisning om denna inte visar sig ha någon som helst positiv effekt. Är det mätmetoderna 

som är felaktigt utformade så att de inte fångar upp de positiva effekterna, fortsätter Ericsson 

(2003a).  

 

 

1.2.2 Om fysisk aktivitet i läroplan och styrdokument 
 

I 1994 års läroplan (Utbildningsdepartementet, 1998) kan vi läsa att skolan ska stimulera 

eleverna till att bilda sig och växa med sina uppgifter och att även hälso- och livsstilsfrågor 

ska uppmärksammas. 

I målen att uppnå i grundskolan står det att eleven: 

 har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har 

förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön 

(Utbildningsdepartementet, 1998) 

I Lgr 11 (Skolverket, 2018) nämns sambandet mellan hur fysisk aktivitet förhåller sig 

till psykiskt och fysiskt välbefinnande. I syftet för ämnet Idrott och hälsa kan man läsa 

följande: 

 Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar 

den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. 

Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt 

ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt 

välbefinnande. (Skolverket, 2018) 

Vidare kan vi i kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 i ämnet 

Biologi läsa att: 

 Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och 

diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa. (Skolverket, 2018) 

Eventuell koppling mellan fysisk aktivitet och inlärning nämns inte i ämnenas kursplaner. 

Under Skolans uppdrag kan vi istället läsa att: 
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 Skapande och undersökande arbete samt lek är väsentliga delar i det aktiva 

lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna 

ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska även sträva efter att erbjuda alla elever 

daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. (Skolverket, 2018) 

Samtidigt står det i Skollagen (SFS 2010:800) att: Utbildningen ska vila på vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet. 

 

 

1.2.3 Utvecklad motorik till grund för läs- och skrivinlärning 
 

Vi föds med en inneboende nyfikenhet på att upptäcka och utforska vår omvärld. Vi tränar 

bland annat genom att krypa, åla och rulla och den första sensomotoriska i barnets utveckling 

är av högsta vikt (Ericsson, 2005). Kognition vilket är ett samlingsbegrepp för våra mentala 

processer såsom perception, minne, problemlösning, beslut och verkställande av handling är 

beroende av aktivitet för optimal utveckling (Ericsson, 2003a). Det är först när ett 

rörelsemönster grundligt lärts in och blivit automatiserat som vi kan frigöra kognitiva 

resurser. När ett rörelsemönster blivit automatiserat kan hjärnan lägga resurser och fokus på 

andra saker, fortsätter Ericsson (2003a). 

Utvecklingen av motorik, perception och kognition sker parallellt och resulterar bland 

annat i kombinationsmotoriska färdigheter såsom att borsta tänderna, cykla och köra bil 

(Ericsson, 2005). Det är ett komplicerat samspel av en rad funktioner som är nödvändiga för 

motoriska handlingar. Kontrollerade motoriska impulser i integration av visuella-perceptuella 

impulser behövs för framgångsrik inlärning av läsning och skrivning. Det har i studier visat 

sig att elever med svårigheter med läs- och matematikinlärning även presterat sämre på i 

princip alla motoriska tester än elever utan motsvarande svårigheter (Ericsson, 2005). 

Ericsson (2008) poängterar vikten av motorisk träning och att ju tidigare man upptäcker 

och arbetar kompensatorisk med eventuella brister, ger vi eleven förutsättningar för att 

komma ikapp. Det är inte bara för läs- och skrivinlärning som motorisk träning är viktigt utan 

det är även ett verktyg för att i längden förhindra ett utanförskap. Sällan får barn med 

motoriska brister vara med när kompisarna spelar bollsporter eller genomför andra sporter 

tillsammans. Dessa barn väljer själva att exkludera sig från gymnastik och bollspel, vilket 

riskerar att resultera i en ond spiral och skapa ett tydligt utanförskap. Minskad övning 

resulterar i ökade motoriska problem. På liknande sätt skriver Garnett, Becker, Vierling, 

Gleason, DiCenzo & Mongeon (2017) om de faktorer som påverkas av bristen på fysisk 

aktivitet, och då främst hos överviktiga barn. De skriver att överviktiga barn löper större risk 

för depressioner, låg självkänsla, att utsättas för mobbning och social utfrysning jämfört med 

deras normalviktiga motsvarigheter 

Ericsson (2003b) skriver att: 

Många barn som är befriade från att delta i skolämnet idrott och hälsa har motorik- 

och koncentrationssvårigheter, och orsaken till befrielsen har ofta varit att barnet blivit 

hånat eller mobbat på grund av sin klumpiga, omogna eller tafatta motorik.    

Genom att arbeta med medveten motorisk träning bland annat genom MUGI (Motorisk 

Utveckling som Grund för Inlärning) motoriklek (2008) kan man upptäcka och starta åtgärder 

mot motoriska brister och ge eleverna rätt förutsättningar till inlärning.  
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1.2.4 Vad händer i hjärnan? 
 

Det är inte länge vi har haft faktisk vetskap om och möjligheten att mäta vad som sker i 

hjärnan. Teknikens utveckling har öppnat dörrar till neurovetenskapen som vi tidigare bara 

kunnat sia om. Hansen (2016) pekar på att det är den mest avancerade tekniken, 

magnetkameran, som har fått oss att inse värdet av den absolut minst avancerade medicinen, 

nämligen fysisk aktivitet.  

Syväoja (2014) skriver om vår hjärnas kognitiva funktioner och nämner tre 

processer/egenskaper som själva kärnan. Dessa tre funktioner är impulskontroll, arbetsminne 

och vår mentala flexibilitet. Impulskontrollen hindrar oss från olämpligt beteende genom att 

kontrollera vår uppmärksamhet, beteende, tankar och känslor. Arbetsminnet definieras som 

förmågan att aktivt lagra information och hantera den under korta perioder. Den mentala 

flexibiliteten är förmågan att ändra perspektiv efter vårt mentala tillstånd och beroende av 

vilken uppgift man står inför. Dessa tre kärnfunktioner är tätt sammanlänkade med förmågor 

som resonemang, problemlösning och planering, och det är därför viktigt att undersöka hur 

dessa funktioner påverkas av fysisk aktivitet respektive stillasittande (Syväoja, 2014). Vår 

förmåga till uppmärksamhet och koncentration påverkas också av fysisk aktivitet eller bristen 

av den och ska även de tas i beaktande vid denna typ av undersökning (Syväoja, 2014). 

Både motoriska hjärnbarken och lillhjärnan är viktiga när det kommer till att koordinera 

våra kroppsrörelser och här trodde man att störst effekt av fysisk aktivitet skulle visa sig. När 

man undersökte hjärnan hos möss som springer i ett hjul i sin bur var det dock i hippocampus, 

hjärnans minnescentrum, som effekten sågs då det bildades mest BDNF (brain-derived 

neurotrophic factor) där. BDNF är ett ämne som skyddar hjärncellerna och medverkar 

dessutom till bildandet av nya hjärnceller och skyddar dessa nybildade under deras första 

kritiska tid. Även kopplingen mellan hjärnceller stärks genom BDNF, vilket är väsentligt för 

vårt minne och vår inlärning. Men det slutar inte där, ämnet gör även hjärnan mer flexibel och 

hindrar cellernas åldrande. Kan man ta ett piller med detta så kallade mirakelmedel? Nej men 

på naturlig väg ökar BDNF-nivåerna genom fysisk aktivitet. (Hansen, 2016) 

I mångt och mycket handlar det om att boosta våra kognitiva förmågor med hjälp av fysisk 

aktivitet och ge hjärnan rätt förutsättningar att utvecklas. Steen (2017) och Hannaford (1997) 

förespråkar långsamma och koordinerade rörelser som väcker och stärker sammarbetet mellan 

våra hjärnhalvor. Olika delar av vår hjärna har olika arbetsuppgifter. Hypofysen stimulerar 

frisläppet av stresshormonet kortisol och när kortisolnivåerna i blodet stiger tolkar kroppen 

det som annalkande fara. Lagom stress fyller en funktion då den skärper oss och gör oss mer 

fokuserade – dock är höga halter av kortisol skadligt i längden (Hansen, 2016). Stressen 

börjar i amygdala som är en mandelstor del av hjärnan som återfinns långt inne i 

tinningsloben. Vi har två av den, en i var hjärnhalva. Tidigare har vi pratat om hippocampus 

som minnescentrum men hippocampus har även en bromsande effekt på stressystemet och 

amygdala och hippocampus triggas av fysisk aktivitet. Forskning har visat på att träning 

lugnar ner stressystemet oberoende av intensitet. (Hansen, 2016)  

Vårt belöningshormon dopamin är en annan viktig substans och halterna ökar i 

accumbenskärnan, det som man normalt benämns belöningscentrum. Dopaminet ökar vid 

vissa beteenden och ger dig en positiv känsla som gör att du vill upprepa beteendet. Detta sker 

bland annat när du äter god mat, har socialt umgänge, vid sexuell aktivitet och/eller är fysiskt 

aktiv. Dopaminet är även viktigt för vår koncentration då det hjälper oss reglera bruset och 

öka vårt fokus. (Hansen, 2016) 
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1.2.5 Hur påverkas hjärnan och dess kognitiva förmåga av fysisk aktivitet? 
 

Kognitiv förmåga 

Kognition är ett samlingsbegrepp för våra mentala processer såsom perception, minne, 

problemlösning, beslut och verkställande av handling vilka är beroende av aktivitet för 

optimal utveckling (Ericsson, 2003a). Vi behöver säkerställa och stärka våra motoriska 

förmågor för att de kognitiva förmågorna ska utvecklas positivt. Det är först när ett 

rörelsemönster grundligt lärts in och blivit automatiserat som vi kan frigöra kognitiva 

resurser. De kognitiva förmågorna stärks och befästs genom repetition och när ett 

rörelsemönster har blivit automatiserat kan hjärnan lägga resurser och fokus på andra saker, 

fortsätter Ericsson (2003a). 

 

Belöningssystemet 

Genom att vara fysiskt aktiv boostar vi produktionen av vårt må-bra-hormon dopamin. 

Hansen (2016) skriver om dopaminet som ökar i accumbenskärnan, som ses som vårt 

belöningssystem, vid aktiviteter som exempelvis att äta god mat, vid umgänge med andra, att 

få beröm på jobbet eller fysisk aktivitet. Dopaminet är viktigt för oss för att vi ska kunna 

filtrera bort allt brus som vi utsätts för genom våra sinnesintryck, vilket till stor del är viktigt 

för vår koncentration. Dessutom har dopaminet viktig påverkan på frontalloben, den del som 

bestämmer i hjärnan. Det är i frontalloben som vi sätter upp långsiktiga mål istället för att 

reagera impulsivt. I frontalloben finns också de tankemässiga funktioner som skiljer oss från 

djuren, nämligen det abstrakta, logiska och matematiska tänkandet. En obalans i 

belöningssystemet kräver större stimuli. (Hansen, 2016) 

 

Grad av aktivitet 

I de studier som utförts i den granskade litteraturen finns det olika former av fysisk aktivitet. 

Ericsson (2003) och Fritz (2017) har gjort undersökningar där antalet idrottslektioner ökat och 

där fokus får ses vara på den pulshöjande aktiviteten. Hannaford (1997), Steen (2017) och 

Hansen (2016) har haft fokus på utförande av aktivitet överlag där de två förstnämnda 

förespråkar långsamma koordinerade rörelser som stärker sammarbetet mellan hjärnhalvorna 

och triggar dess funktioner positivt och där Hansen (2016) ser effekter av en promenad i 

normaltakt. Därmed går åsikterna isär om grad och intensitet av aktiviteten. 

    

Bieffekter 

Oavsett om man får bättre resultat på läs- och skrivinlärningen eller ökar sitt arbetsminne till 

förmån för matematikinlärningen så ser man andra positiva bieffekter av att eleverna är 

fysiskt aktiva. Garnett et al. (2017) pekar på att elever som är fysiskt aktiva löper lägre risk 

för utanförskap genom att aktiviteten ökar det sociala samspelet och medför att eleven 

utvecklar hög självkänsla och tro på sin egen förmåga. 

Ericsson (2003a) skriver att oavsett om effekten på ökad inlärning beror av den motoriska 

träningens eller på barnets allmänna utveckling upplevs träningen effektiv. Ericsson (2003a) 

fortsätter med att en ökning av fysisk aktivitet och rörelseglädje i skolan resulterar i en känsla 

av social gemenskap och en allmänt ökad trivsel med skolarbetet, vilket även skulle kunna 

tänka sig ge positiva effekter på elevernas skolprestationer, det vill säga gynnsamma 

bieffekter!   
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Huvudsyftet med detta arbete är att belysa lärares kunskap om samt deras förhållningssätt till 

fysisk aktivitet som ett verktyg för ökat lärande med fokus på förskoleklass samt årskurs 1-3. 

 

Undersökningen syftar till att ge svar på följande frågeställningar: 

1) Anser dagens lärare samt lärarstudenter att fysisk aktivitet är relevant för ökat lärande? 

2) Vilka möjligheter ges skolor till fysisk aktivitet? 

 

2 METOD 
För att besvara studiens forskningsfrågor Anser dagens lärare att fysisk aktivitet är relevant 

för ökat lärande? samt Vilka möjligheter ges skolor till fysisk aktivitet? har enkäter med 

slutna frågor använts i undersökningen tillsammans med uppföljande kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer.  

Då vikten för denna studie ligger på kunskaper och förhållningssätt om rörelse för lärande hos 

grundskolelärare i årskurs F-3 är den metodologiska forskningsansatsen kvalitativ. 

2.1 Urval  

För urvalet av respondenter till enkäter och efterföljande intervjuer har ett målinriktat urval 

gjorts. Studiens frågeställning styrde urvalet till lärare verksamma i årskurs F-3. Förfrågan om 

medverkan i enkätundersökning och efterföljande intervju hos verksamma lärare i skolor i 

kommunen skickades mailledes till rektorerna på arton av stadens skolor. Arton lärare från 

sex skolor i samma kommun har svarat på enkäten varefter 1-2 lärare från var skola deltagit i 

en mer djupgående kvalitativ intervju. Därutöver har 246 slumpmässigt utvalda lärare och 

lärarstudenter besvarat en kopia på enkäten genom spridning i sociala medier, i detta fall via 

min personliga sida på Facebook samt den slutna gruppen Årskurs F-3 Tips och idéer (endast 

för pedagoger och studenter) med cirka 31 400 medlemmar 

(https://www.facebook.com/groups/594570987330754/). 

 

2.1.1 Bortfall 
Av de sexton kontaktade skolorna meddelade tre att de inte hade möjlighet att ta emot mig, 

fem rektorer meddelade att de sänt min förfrågan vidare till berörd personal varefter det blev 

tyst. Fyra skolor valde att bortse från min förfrågan även då en påminnelse skickades ut. 

Totalt har 267 personer besvarat enkäterna. 18 personer svarade på dem vid skolbesök 

medan 249 personer besvarade enkäten via sociala medier.  

Vid analysen av enkäterna som besvarats genom sociala medier ströks tre respondenter 

från undersökningen då de inte besvarat all bakgrundsdata och inte heller tillräcklig del av 

enkätens frågor för att ge dem validitet. 

 

2.1.2 Forskningsetik 
Deltagarna i ett forskningsprojekt ska informeras om undersökningens syfte, haft tillfälle till 

att ge ett informerat samtycke till sin medverkan och de skall kunna avbryta sin medverkan 

när som helst utan att riskera några negativa konsekvenser (Johansson & Svedner, 2010).  

Med förfrågan som skickades ut till skolorna bifogades ett informationsbrev, se bilaga 1, där 

de eventuella deltagarna informerades om följande; 

 Undersökningens syfte. 

 Att medverkan sker på frivillig basis. 

 Att materialet används så att obehöriga inte kan ta del av det under arbetsprocessen. 
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 Att opponent, andra forskare samt behöriga kan ta del av materialet. 

 Att efter examensarbetets genomförande arkiveras allt arbetsmaterial på Högskolan i 

Gävle. 

 Att konfidentialitet garanteras genom att deltagande personers identitet inte kan 

identifieras i slutrapporten. 

Då enkäter och intervjuer skett hos/av enbart myndiga personer har ytterligare information 

och godkännande ej varit nödvändiga. 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

Genom att använda strukturerade enkäter och kvalitativa intervjuer som forskningsmetoder 

för undersökningen har svar sökts på dess två sista frågeställningar. 

Enkätundersökningar är mest användbara för att undersöka samband mellan det man är 

intresserad av och bakgrundsfakta. Lämpligast är att ställa slutna, väl specificerade frågor i 

enkäten och därefter komplettera enkätundersökningen med intervju för att få svar på 

exempelvis attityd och inställning. (Johansson & Svedner, 2010) 

Det är endast frågeområdena som är bestämda i en kvalitativ intervju vilket gör att frågorna 

kan variera från intervju till intervju beroende på hur intervjupersonen svarar och vilka olika 

aspekter denne tar upp. Se bas- och följdfrågor i bilaga 2. Den kvalitativa intervjun har till 

syfte att få intervjupersonen att ge så uttömmande svar som möjligt. (Johansson & Svedner, 

2010) 

Denna studie syftar till att undersöka lärares kunskaper om och förhållningssätt till fysisk 

aktivitet för ökad inlärning varför enkätundersökning med efterföljande kvalitativ intervju är 

en lämplig metod att använda. 

Enkäten utformades med frågor såsom kön, ålder, utbildningsinriktning, behörighet och år 

på nuvarande arbetsplats. Vidare ställdes frågor om vad respondenten anser är fysisk aktivitet, 

om de anser att fysisk aktivitet påverkar inlärningen, om de utför fysisk aktivitet med sina 

elever och om de ser några hinder eller begränsningar. Ett förtest av enkäten utfördes för att 

undersöka frågornas och svarsalternativens tydlighet. För utförligare beskrivning se bilaga 3. 

I den enkät som delades i sociala medier lades en sista fråga/punkt till där respondenten 

kunde svara på och skriva ner ifall denne hade några spontana tankar eller idéer kring ämnet. 

Detta då dessa respondenter ej skulle medverka i någon efterföljande kvalitativ intervju men 

då deras synsätt och inställning är relevant för studien. 

 

2.3 Procedur 

Enkäter och intervjuer via skolbesök 

Förfrågan om medverkan i enkäter och intervjuer skickades via mail till ett urval av rektorer. 

Det bifogades ett informationsbrev till mailet (se bilaga 1). De skolor som var positiva till 

medverkan kommunicerades därefter via telefon och/eller mail för att fastställa dag för besök. 

Vid besöket repeterades delar av informationsbrevet med tyngdpunkt på att deltagandet i 

studien sker på frivillig basis och att anonymitet garanteras i den slutgiltiga rapporten. 

Enkäten var upprättad elektroniskt i Google Forms (se bilaga 3) och respondenterna fick 

access till den genom länk via mail. Enkäten genomfördes på plats dels för att minimera 

svarsbortfall men även för att knyta an till efterföljande intervju som några av lärarna anmält 

deltagande till. 

Intervjuerna som följde på enkäterna genomfördes enskilt beroende på vilka som anmält 

intresse för att medverka. På en skola intervjuvades dock arbetslaget i grupp. 

Respondenternas svar antecknades och följdfrågor ställdes utifrån svaren. Intervjuerna varade 

i 45-60 minuter. 
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I en kvalitativ intervju är endast frågeområdet bestämt och vilka frågor som ställs varierar 

från intervju till intervju och beroende på hur respondenten svarar. (Johansson & Svedner, 

2010) 

 

Enkäter via sociala medier 

För en större spridning och ökat antal respondenter delades enkäten på min personliga sida på 

Facebook samt i den slutna gruppen Årskurs F-3 Tips och idéer (endast för pedagoger och 

studenter) (https://www.facebook.com/groups/594570987330754/). Enkäten låg öppen i två 

veckors tid. 

 

2.4 Analysmetoder 

Ett flertal analystyper har använts vid analysen av enkäter och intervjuer. I huvudsak har en 

tematisk metod använts. En tematisk metod är vanlig vid analys av kvalitativ data då det 

innebär att man i det insamlade materialet letar efter likheter och teman (Bryman, 2018). 

En variansanalysmetod användes inledande vid bearbetningen av enkäterna för att 

organisera och systematisera frekvenserna av svaren samt de teman som utkristalliserats. 

Google Forms har ett verktyg som sammanställer enkäternas svar i tabeller och diagram. 

Tabellerna från dessa har exporterats till ett exceldokument där korstabeller skapats och 

därigenom har materialet sorterats och sambandsanalyser har utförts. Se exempel i bilaga 4 

och 5. 

Sex intervjuer genomfördes under studien och svaren antecknades. Anteckningarna från 

intervjuerna har ett flertal gånger lästs igenom för att leta efter, samt upptäcka återkommande 

tema och därefter har alla svar som berördes av de uppkomna temana grupperats. En tematisk 

analys gjordes på intervjusvaren genom att använda strategin Framework, vilken är ett 

verktyg att bearbeta den kvalitativa datan genom att söka efter tema och underrubriker till 

dessa (Bryman, 2018). Att gruppera uppfattningar för att finna tema är en analysmetod som 

även Johansson och Svedner (2010) skriver om. Det är respondenternas uppfattningar och 

svar som styr grupperingen i denna metod. Varje uppkommet tema undersöktes ytterligare för 

att urskilja eventuella underteman. Därefter har några svar och citat valts ut som väl 

representerar en viss kategori och tema. 

Citaten som följer söktes fram för att besvara studiens första frågeställning Anser dagens 

lärare samt lärarstudenter att fysisk aktivitet är relevant för ökat lärande? 

 Anser man att fysisk aktivitet kan påverka inlärningen? 

Undertema: Skiljer sig attityden mellan behöriga lärare och lärarstudenter? 

 Hur ser man resultat av den fysiska aktiviteten? 

Undertema: Fysisk aktivitet ökar koncentrationen 

 Vilken/vilka aktivitet/-er används? 

 Yngre barn mer mottagliga än äldre 

Undertema: Attityd och Motoriken 

Följande citat söktes fram som svar på den andra av studiens frågeställningar: Vilka 

möjligheter ges skolor till fysisk aktivitet? 

 Schemalagda rörelsepauser 

 Vuxenledda rastaktiviteter 

Undertema: Organiserad rastlek/pulsglädje 

 Föreläsningar/fortbildning 

 Begränsningar 
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3 RESULTAT 
 

Med utgångspunkt i studiens forskningsfrågor Anser dagens lärare samt lärarstudenter att 

fysisk aktivitet är relevant för ökat lärande? samt Vilka möjligheter ges skolor till fysisk 

aktivitet? har en rad olika teman utkristalliserats och resultatet presenteras utifrån dessa 

teman. 

3.1 Anser dagens lärare samt lärarstudenter att fysisk aktivitet är relevant för 

ökat lärande? 

 

3.1.1 Anser lärarna och lärarstudenterna att fysisk aktivitet kan påverka 

inlärningen? 
Av de 264 respondenterna som deltog i studien svarade alla ja på frågan om fysisk aktivitet 

påverkar inlärningen. Alla utom två respondenter svarade att man utförde någon form av 

fysisk aktivitet med sina elever. En av dessa två skrev en kommentar om att hon var 

textillärare och att hennes elever ändå var fysiskt aktiva genom att de rörde sig fritt i 

slöjdsalen när de exempelvis hämtar tyger, tråd och annat material samt tittar på kamraters 

alster. 

I studien var 25 av de 264 respondenter lärarstudenter. Då alla svarade att de var positiva 

till fysisk aktivitet kan man inte säga att attityden mellan behöriga och lärarstudenter skiljer. 

De två respondenter som svarade att man inte utförde någon aktivitet var båda behöriga lärare. 

 

3.1.2 Vilka effekter ser lärarna och lärarstudenterna av den fysiska aktiviteten? 
Bland de respondenter som deltog i en uppföljande intervju vid skolbesök svarade majoriteten 

att man inte behöver gå längre än till sig själva. ”Barnen är inte annorlunda än oss”. Man är 

även överens om att den tid man lägger på att bryta ordinarie undervisning får man igen 

genom att eleverna återfår fokus. 

 

Man ser och känner när eleverna får myror i brallan och då är det bättre att bryta det 

man håller på med och resa sig och göra någon typ av aktivitet. 

(Kvinnlig förskolelärare, ålder 51-60, mer än 35 år i yrket) 

 

Att pausa lektionsarbete för ”rörispaus” skapar lugn och kreativitet i klassrummet. Jag 

upplever att kvalitén på arbetet blir större, elever med koncentrationssvårigheter orkar 

mer och blir mer uthålliga när de vet att de snart får pausa och röra sig. Bara positiva 

erfarenheter från mig alltså. 

(Kvinnlig grundlärare 1-6, ålder 41-50, 10-15 år i yrket)   

 

Det är viktigt med fysisk aktivitet för att underlätta/förstärka inlärning. Barnen lär sig 

mycket bättre med hjälp av rörelser, ramsor mm. Dessutom är det roligt. 

(Kvinnlig grundskolelärare åk F-6, ålder 41-50, 20-25 år i yrket) 

 

Ja det kan ta tid från övriga ämnen men det är värt att lägga tid på det. Regelbunden 

fysisk aktivitet ger många goda effekter som lugn, koncentration, glädje och bättre 

inlärning. 

(Kvinnlig grundskolelärare åk 1-3, ålder 51-60, 30-35 år i yrket) 
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Jag har ändrat mig kring detta under årets lopp och ser nu en vinst i detta. Massage var 

svårt att veta om jag skulle säga att det är en fysisk aktivitet men lägger in det som en 

lugnande effekt varje morgon. Eleverna tycker om det. 

Rytmik är för att få uppmärksamhet istället för att höja rösten utan då lyssnar de på 

klappen och härmar. 

(Kvinnlig grundskolelärare åk F-6, ålder 31-40, 10-15 år i yrket) 

 

Rörelseförståelse är (minst) lika viktigt som läs- och räkneförståelse. 

(Manlig grundskolelärare åk 1-6, ålder 51-60, 5-10 år i yrket) 

 

Det är övervägande positiva ordalag som lärare och lärarstudenter använder när de 

kommenterar den fysiska aktivitetens effekter. Vid en intervju vid ett skolbesök svarade 

dock en lärare att hon tyckte det var jobbigt med ”brain breaks” (hjärnpauser) och 

pausgympa. Hon gjorde det för att skolledningen anbefallde det och för att övriga 

arbetslaget puschade henne, men hon tyckte att det blev för stökigt och att det tog för lång 

tid för eleverna att återfå fokus och komma till ro. 

Majoriteten av lärarna och lärarstudenterna anger att fysisk aktivitet påverkar 

koncentrationen positivt. Någon form av rörelsepaus är en verksam metod att bryta av med för 

att eleverna ska skaka av sig och återfå fokus.  

3.1.3 Vilken/vilka aktivitet/-er används? 

Utför du någon fysisk aktivitet med dina elever? Om ja, vilken eller vilka? 

En respondent valde att inte besvara denna fråga då hen tidigare har angett att hen inte utför 

någon fysisk aktivitet med sina elever. Pausgympa är den aktivitet som majoriteten använder 

sig av. 221 respondenter har angett att man använder sig av den metoden. Pulshöjande 

aktivitet använder 187 respondenter, promenad använder 136 respondenter och hela 120 

respondenter anger att man håller i idrottsundervisningen. De metoder som används minst är 

rytmik, långsamma rörelser och mindfulness. Se svar i tabell i figur 1. 

Som kommentarer på annat anges att man utför exempelvis brain breaks, Just dance, Röris, 

multiplikationsstafett, dans, lek som innehåller rörelse, rastaktiviteter av olika slag, skidor, 

skridskor, yoga, individanpassad rörelseträning, sång och ramsor med rörelser, MUGI-

övningar, GoNoodle, rörelseuppdrag där man knyter vanliga frågor till rörelse samt Simon 

says. 

Just dance är ett spel med en musikvideo som innebär att man ska följa de instruktioner och 

rörelser som figurerna i videon visar. Egentligen ett spel för olika spelkontroller där ens 

aktiviteter registreras och man tävlar, men många barn/elever tycker att det är lika roligt att 

bara följa de videos som finns upplagda på olika mediaplattformar, exempelvis Youtube. 

Röris är ett rörelseprogram för barn mellan 6 och 10 år framtaget av Friskis & Svettis. 

Det funkar lika bra i klassrummet som utomhus, på gympan, fritids, idrottsdagarna eller 

varför inte hemma i vardagsrummet. När överskottsenergin flödar över och när det 

behövs ny fart och bättre fokus. (Friskis & Svettis, u.å.) 

Multiplikationsstafett kan utföras på många olika vis. Ett exempel är att alla elever står uppe 

på sina bänkar. Ledaren/läraren väljer ut par som börjar svara på en multiplikation, 

exempelvis 9 x 3. Den i paret som svarar rätt först går vidare medan den som svarar fel går 

ner ett steg, exempelvis ställer sig på stolen. Sedan går man vidare och väljer en ny 

motståndare till vinnaren och så löper det på. Man kan ha olika nivåer exempelvis att man 

från stående på stolen går till att stå på golvet och slutligen sitta på stolen när man svarat fel. 

Den som står kvar på bordet när alla andra sitter har vunnit.   
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MUGI-övningar innebär att man utför någon eller några exempel från MUGI motoriklek 

(Ericsson, 2003b) varigenom de motoriska förmågorna tränas antingen genom enstaka 

övningar eller att man följer ett helt observationsschema. 

GoNoodle har en mängd rörelse- och mindfulness-övningar via deras hemsida 

(gonoodle.com) som man kan använda med sina elever. 

Exempel på rörelseuppdrag kan vara att man knyter ihop matematik och rörelse i praktisk 

matematik där eleverna får söka svaren på olika platser på skolan och skolgård.  

Simon says, eller på svenska Simon säger går ut på att någon elev utses till ledare som ger ett 

uppdrag, exempelvis Simon says shake your head varefter alla ska göra just det – skaka på 

huvudet.  Om någon utför ordern utan att ledaren sagt Simon says… innan så är den personen 

ute ur leken. Den som är sist kvar får bli Simon nästa gång. En av respondenterna angav att 

hon använde Simon says mycket just i engelskundervisningen.   

 

 
 

Fig 1. Utför du någon fysisk aktivitet med dina elever? Om ja, vilken eller vilka? (N=263) 

 

3.1.4 Yngre barn mer mottagliga än äldre 
Genom de intervjuer som genomförts har det framkommit att man upplever att det upplevs 

enklare att genomföra olika former av fysisk aktivitet med de yngre eleverna i årkurs F-3. 

 

Attityd 

En kommentar är att de flesta elever är med på tåget när fröken bryter av med en rörelsepaus. 

Det är elevernas inställning i de yngre åren som möjliggör avstamp från ordinarie 

undervisning, menar några av de intervjuade lärarna. Det är inte så mycket prestige och det är 

ingen som är orolig för att göra bort sig eller tycker att det är löjligt, är ett annat svar som 

framkommit.  

 

Motorik 

Några lärare har poängterat att de utför övningar som gynnar motoriken och att de genom 

brister hos eleven ser mönster för bristande inlärning, varför motorikträning är ännu viktigare. 

På en skola uppgav en lärare att hon jobbade med multisensorisk språkinlärning där 

motorikövningar är en viktig del. En annan lärare uppgav att hon arbetade enligt Ingegerd 

Ericssons MUGI motoriklek (2008)  
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3.2 Vilka möjligheter ges skolor till fysisk aktivitet? 

 

3.2.1 Schemalagda rörelsepauser 
När vi pratade om begränsningar kom vi in lika mycket på möjligheter. På några av skolorna 

som jag besökte var det skolledningen som initierade till, och satte av tid för olika former av 

rörelsepauser. Ofta var det någon fritidspedagog, idrottsläraren eller någon extern resurs som 

höll i den schemalagda rörelseaktiviteten. Reaktioner på dessa aktiviteter var bara positiva och 

engagerade alla elever. Gör alla samma blir det inte pinsamt, var en kommentar som 

framkom. 

  

3.2.2 Vuxenledda rastaktiviteter 
På de flesta av skolorna som besöktes var det rastvakterna som höll i rastaktiviteterna. En 

lärare uppgav att dennes elever saknade kreativitet och fantasi och att organiserade 

rastaktiviteter var enda lösningen till att få eleverna att vara aktiva på rasten. 

På en skola hade man helt tagit bort den fria förmiddagsrasten och ersatt den med 

organiserad rastlek/pulsglädje som idrottsläraren på skolan arrangerade. En av orsakerna till 

att man valt att organisera rasten var för att minska konflikter som annars vanligen uppkom. 

En annan anledning var för att öka fokus och kreativitet inför nästa lektion. 

På denna skola är det även uttalat önskvärt från ledningen att man tar 10 minuters rörelsepaus 

när man har lektioner på 45 minuter eller mer. 

 

3.2.3 Föreläsningar/fortbildning 
På en skola hade insatserna med fysisk aktivitet föregåtts av att all personal varit på 

föreläsning med Anders Hansen, leg psykiatriker och författare till bland annat Hjärnstark 

(2016) som handlar om hur motion och träning stärker din hjärna. 

På skolan hade man skapat en fokusgrupp som hade just namnet Hjärnstark och som hade till 

uppdrag att arrangera uppföljande föredrag och gemensamma aktiviteter för både elever och 

lärare. 

På en annan av skolorna som jag besökte hade min respondent fått i uppdrag att hålla i 

gemensamma aktiviteter för sina kollegor och som exempel hade man satt in pass med yoga 

en morgon i veckan innan skoldagen började. Deltagandet var frivilligt men det var många 

som valde att ta chansen till att landa in mjukt och starta dagen gemensamt. Andra aktiviteter 

som hon planerade var after work med olika typer av träning. Hon var anställd som 

undervisande lärare men var även utbildad hälsopedagog varför hon hade fått dessa uppdrag 

vid sidan om. 

   

3.2.4 Begränsningar 
När vi talat om begränsningar har en del angett att klassrum och skolgård är för små samt att 

tiden är begränsad vilket begränsar den fysiska aktiviteten, medan andra har angett att det bara 

är fantasin som sätter gränserna. Någon svarade att det inte finns några begränsningar då 

ledningen ger henne fria händer och frihet under ansvar. 

En lärare angav ”litet klassrum och inte någon projektor” som begränsning medan en annan 

angav ”okunskap, ovilja, timplaner” som begränsning. Den sistnämnda hade endast angett att 

hen utförde idrottslektion som fysisk aktivitet. 
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4 DISKUSSION 
I diskussionsavsnittet presenteras resultatet som sammanfattats, samt diskussioner om studien. 

Diskussionen innefattar följande fem underavsnitt: sammanfattning, tillförlitlighet, teoretisk 

tolkning, förslag till fortsatt forskning samt praktisk tillämpning. 

 

4.1 Sammanfattning 

Resultatet av denna studie visar att samtliga lärare och lärarstudenter som medverkat i enkäter 

och intervjuer är positivt inställda till fysisk aktivitet för ökat lärande. I litteraturgenomgången 

har det framkommit att fysisk aktivitet och motorisk träning är av största vikt för att ge eleven 

rätt förutsättningar för en gynnsam läs- och skrivinlärning likväl för att tillgodogöra sig övrig 

undervisning genom aktivitetens påverkan på våra kognitiva funktioner. 

Lärare och lärarstudenter anser att den fysiska aktivitetet är nödvändig i undervisningen 

och att olika typer av rörelsepauser ökar koncentrationen och fokus hos eleverna. Det spelar 

ingen roll vilken utbildning lärarna har eller vilken lärarstudenterna går utan alla är lika 

positiva till att implementera fysisk aktivitet under skoldagen även om några få nöjer sig med 

gymnastikundervisning. I skollagen (SFS 2010:800) står det att undervisningen ska vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och genom lärarnas vittnesmål om den fysiska 

aktivitetens effektivitet borde metoden inte vara så ifrågasatt. 

På frågan om vilka möjligheter skolor ges till fysisk aktivitet går det att läsa i resultatet att 

på vissa skolor initieras aktiviteten av skolledningen. På de flesta skolorna som besöktes hölls 

organiserade rastaktiviteter av rastvakterna men på en av skolorna hade man styrt upp och 

avskaffat den fria förmiddagsrasten för att istället ha gemensam pulsglädje som idrottsläraren 

arrangerade. Man vittnade även om på ett flertal skolor att ledningen ordnade föreläsningar 

och fortbildning med någon form av fysisk aktivitet som tema. 

Rörelsepauser engagerar och alla elever är med på noterna. Det är dessutom bra att 

använda aktiviteter som tangerar elevernas intressen. Få barn lyckas stå still när Just dance 

eller GoNoodle-aktiviteter kommer upp på tavlan. Genom ett gott ledarskap i klassrummet 

blir det heller inget stök utan eleverna vet när det är dags att samla ihop sig och återgå till 

skolarbetet. Det är dessutom tacksamt att utföra rörelsepauser och annan fysisk aktivitet med 

de yngre eleverna i årskurs F-3 då de är prestigelösa och inte ifrågasätter om deras lärare går 

utanför ordinarie schema. Ett öppet klimat med tydlig ledning möjliggör ej schemalagda 

aktiviteter. Vidare är det enklare att implementera ett arbetssätt om man presenterar det så 

tidigt som möjligt och sedan håller sig till invanda rutiner. Det är det som lärare som varit 

verksamma i över 20 år vittnar om. 

I litteraturgenomgången har det framkommit att den fysiska aktiviteten är nödvändig för att 

vi ska fungera optimalt och framförallt ge vår hjärna rätt förutsättningar. Hjärnan och dess 

funktioner är komplex och inte helt lätt att förstå. Funktioner som nedärvts från den tiden vi 

var jägare på savannen sätter käppar i hjulet för oss idag när vi inte behöver jaga vår föda eller 

riskera att bli dödad av ett vilt djur eller en rival från en rivaliserande stam. De kognitiva 

funktionerna är beroende av motorisk träning inte bara för att utvecklas utan även för att 

bibehållas. Fysisk aktivitet ökar hjärnans volym och plasticitet likväl som produktionen av 

hjärnceller, kopplingar och myelin. Produktion och utsöndring av hormon och substanser 

såsom dopamin och kortisol är beroende av fysisk aktivitet dels för att ligga på rätt nivå men 

också för att kunna hjälpa och skydda hjärnan och dess funktioner om någon nivå rubbas.  
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4.2 Tillförlitlighet 

För att presentera en rättvis bild av resultatet har validitet och reliabilitet tagits i beaktande för 

att möjliggöra bedömning av den kvalitativa studien. Validitet handlar om huruvida resultatet 

ger en sann bild av det som undersökts (Johansson & Svedner, 2010) 

Då studiens forskningsfrågor anses vara besvarade genom valida intervju- och enkätfrågor 

och väl avvägda metoder med ett litet bortfall som återspeglar undersökningens syfte, ses 

resultatet som giltigt. Forskningsfrågorna var om dagens lärare och lärarstudenter anser att 

fysisk aktivitet är relevant för ökat lärande samt vilka möjligheter skolor ger till fysisk 

aktivitet. Enkäter med slutna frågor kombinerades med semistrukturerade uppföljande 

intervjuer för att söka svar på studiens första och andra forskningsfråga. På en skola 

genomfördes den uppföljande intervjun i grupp med hela arbetslaget varvid vi får ha i 

beaktande att dessa respondenter kan ha påverkats av varandra. Dock har jag inte kunnat 

notera någon skillnad i svar oavsett om intervjuerna har skett enskilt eller den som utfördes i 

grupp. En enkät upprättades samt ett intervjustöd. I en kvalitativ intervju är bara frågeområdet 

bestämt varefter följdfrågor är beroende av hur respondenten svarar (Johansson & Svedner, 

2010) Genom att kombinera lärarintervjuer med enkäter får man ett fylligare och mer allsidigt 

material att arbeta med (Johansson & Svedner, 2010). Intervjuerna kompletterade enkäterna 

som utfördes via skolbesök och ger en ökad trovärdighet till resultatet. Resultatet kan 

konstateras ge en sann bild av det som ämnades undersökas. Svaren som lärarna och 

lärarstudenterna gav rör deras uppfattning och fysisk aktivitets påverkan på inlärning. I en 

annan kontext kan uppfattningarna skilja sig åt. Resultatet kan därmed inte generaliseras.  

Reliabilitet syftar till mätnoggrannheten hos de metoder man använt och huruvida de är 

tillförlitliga (Johansson & Svedner, 2010) Ett målinriktat urval användes för val av 

respondenter. Relevant för studien var att respondenterna var verksamma i årskurserna F-3 för 

att besvara studiens forskningsfrågor. Förfrågan skickades till många skolor men endast sex 

skolor visade intresse för att delta i studien varför de kan anses slumpmässigt utvalda. Ingen 

bekantskap fanns sedan tidigare vilket ytterligare ökar tillförlitligheten med studien. 

Samtliga intervjuer har utgått från enkäten och den intervjuguide som upprättats. Dock 

varierar frågorna i en kvalitativ intervju men ansatsen har varit den samma. Enligt Johansson 

och Svedner (2010) föreligger det en risk att svaren kan påverkas av forskarens egna 

inställningar och uppfattningar om ämnet. Jag har dock haft som avsikt att hålla mig neutral i 

genomförandet av denna studie. Jag har inte träffat på någon bland respondenterna som varit 

förkastande eller skeptisk till fysisk aktivitet som metod för inlärning. Jag har ett stort intresse 

för ämnet och det kan därmed vara så att min positiva inställning har påverkat studiens 

reliabilitet i någon mån.     

 

4.3 Teoretisk tolkning 

 

4.3.1 Anser dagens lärare samt lärarstudenter att fysisk aktivitet är relevant för 

ökat lärande? 
Ett syfte med denna studie var att undersöka lärare samt lärarstudenters förhållningssätt och 

kunskaper kring fysisk aktivitet för ökat lärande vilket undersöktes genom frågeställningen 

Anser dagens lärare samt lärarstudenter att fysisk aktivitet är relevant för ökat lärande? 

Enkäter i kombination med efterföljande intervjuer resulterade i uttömmande svar på 

frågeställningen. I resultatet framkommer det att lärare och lärarstudenter är av uppfattningen 

att fysisk aktivitet är relevant för inlärningen. Lärare och lärarstudenter anger att de ser störst 

resultat genom ökad koncentration och fokus. Uppfattningen sammanfaller med det Syväoja 
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(2014) och Hansen (2016) beskriver om fysisk aktivitets påverkan på våra kognitiva 

förmågor. 

Ericsson (2003a, 2008) menar att brister i den motoriska utvecklingen kan leda till 

inlärningssvårigheter för eleverna varför insatser med individuell träning ska sättas in tidigt. 

En lärare uppger i enkäten att bland de övriga aktiviteter hon genomför är just övningar enligt 

MUGI motoriklek (2008) en av dem. Lär vi oss hur vi ska upptäcka eventuella svårigheter 

och hur vi kan arbeta med och förebygga dem så ger vi våra elever rätt förutsättningar för att 

lyckas. 

Vi utför mängder av fysiska aktiviteter med våra elever utan att egentligen veta vad som 

händer med dem när det kommer till de kognitiva aspekterna. Är jag själv medveten om vad 

som sker i min hjärna när jag är fysiskt aktiv? När jag frågade lärare vid den uppföljande 

intervjun hur de kunde se resultat blev svaret att man inte behövde gå längre än till sig själv 

och att koncentration och fokus ökade hos eleverna. Hansen (2016) tar upp ett flertal 

processer som triggas av att vi är fysiskt aktiva. Vårt belöningssystem med 

dopaminutsöndring och dess effekter på bland annat hippocampus och frontalloben är 

beroende av fysisk aktivitet och deras påverkan på de kognitiva förmågorna gagnas hos våra 

elever.  

Enligt skollagen (SFS 2010:800) skall vår undervisning vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet. Därför är det viktigt med fortsatt forskning i kombination med lärarnas 

erfarenhet och beprövat arbetssätt som visar påverkan av fysisk aktivitet på inlärning och 

andra effekter. Ericsson (2003a) skriver exempelvis om lärare som fortsätter med perceptuell-

motorisk träning i sin undervisning trots att forskning visat att metoden inte är särskilt 

effektiv. Och precis som lärare och lärarstudenter vittnat om i denna studie anger de att det 

kan vara känslan av ett socialt sammanhang och en allmänt ökad trivsel med skolarbetet som 

ger effekt på elevernas skolprestationer i stort och som mynnar från den fysiska aktiviteten 

med motorisk träning. Vet vi inte vad som sker i hjärnan rent kemiskt kan vi kanske nöja oss 

med de positiva bieffekterna. Det blir lite som hönan och ägget. Eller varför inte en 

självuppfyllande profetia – jag tror på mina elever, därmed lyckas de! 

Typen av aktiviteter och intensiteten av dem varierar bland lärare och lärarstudenter och 

man använder de aktiviteter som man själv känner sig bekväm med och som man ser fungerar 

i sina elevgrupper. Pausgympa av olika slag är den aktivitet som flest lärare och lärarstudenter 

anger att de använder sig av. Om det är pulshöjande aktiviteter eller långsamma rörelse och 

yoga som man ska använda sig av verkar inte spela någon roll så länge som man faktiskt rör 

på sig. Hansen (2016), Steen (2017) och Hannaford (1998) ser effekter av långsamma 

rörelser, diagonala rörelseövningar och vanliga promenader så just intensiteten spelar mindre 

roll. 

 

4.3.3  Vilka möjligheter ges skolor till fysisk aktivitet? 
Denna studies resultat visar på att lärare och lärarstudenter är positiva till att använda sig av 

fysiska aktiviteter för att ge eleverna bättre förutsättningar för ökad inlärning. 

På några av de deltagande skolorna i studien är det skolledningen som initierat till och 

avsatt tid i schema för olika former av fysisk aktivitet. På några skolor börjar alla skolans 

elever gemensamt sin skoldag med Röris ute på skolgården innan man går till sina klassrum 

där skolarbetet tar vid. På en annan skola har man avskaffat den fria förmiddagsrasten och 

ersatt denna med lärarledda rörelseaktiviteter som idrottsläraren på skolan håller i. 

Av de lärare och lärarstudenter som deltagit i studien anger få av dem att de känner sig 

begränsade för att möjliggöra utförandet av fysisk aktivitet. De orsaker som angetts om 

begränsning har varit små klassrum, för liten eller avsaknad av skolgård, tid, ovilja och/eller 

okunskap. Andra lärare har dock angett att de anser att det är bara fantasin som sätter 

gränserna för aktiviteten. 
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Kan du förklara för din ledning varför du utför en viss aktivitet eller hur du ser nyttan med 

den är det sällan som du möter motstånd. Fortbildning och föreläsningar är saker som kostar 

pengar men med rätt motivation och när man presenterar nyttan med dem kan man ändå få 

ledningen med sig på tåget. På en skola berättade lärarna om hur de initierat till att all 

personal skulle få delta i en föreläsning med leg. psykiatrikern och författaren Anders Hansen 

vilket senare mynnade ut i fokusgruppen Hjärnstark där man planerar olika tema och 

aktiviteter med fysisk aktivitet som grund. 

 

4.4 Praktisk tillämpning 

Som jag angav redan i inledningen och bakgrunden har jag ett stort intresse av att genomföra 

denna studie. Min fråga är hur jag ger mig själv och mina elever rätt förutsättningar för att 

prestera optimalt? Genom att undersöka lärare och lärarstudenters kunskap och 

förhållningssätt till fysisk aktivitet för ökad inlärning har jag fått djupare insyn i hur lärare och 

lärarstudenter tänker kring och arbetar med fysisk aktivitet. Resultatet visar på ett positivt 

synsätt för fysisk aktivitet som metod för ökat lärande.  

På samma sätt som de lärare och lärarstudenter som jag kommit i kontakt med via denna 

studie har inspirerat mig, hoppas jag kunna inspirera andra att anamma arbetsmetoden i sin 

undervisning. Även om det är populärt med internet och alla möjligheter med Just dance, 

GoNoodle, Balanserade barn och andra medium som jag har fått tips om från mina 

respondenter, vill jag slå ett slag för böckerna 18 smarta rörelser: stärk din hjärna, må bra 

och nå dina mål (2017) samt Hjärnstark: hur motion och träning stärker din hjärna (2016) 

som inspirerat mig och som står som referenslitteratur för denna studie. Den förstnämnda ger 

exempel och tydlig guidning till rörelser som triggar våra kognitiva funktioner medan den 

sistnämnda på ett enkelt vis förklarar vad som sker i vår kropp och framförallt i vår hjärna vid 

fysisk aktivitet.  

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 

Fysisk aktivitet för ökad inlärning är omdebatterad. Inom viss forskning anses det inte finnas 

tillräckliga bevis för att metoden är verksam. I denna studie visas att lärarna genom sin 

erfarenhet och beprövat arbetssätt ser positiva effekter av fysisk aktivitet på bland annat 

inlärning. Ytterligare forskning behövs dock för att styrka detta. Därigenom kan lärarnas 

arbetssätt få acceptans och vinna legitimitet 

I vidare forskning bör man inrikta sina studier på olika åldersgrupper för att erhålla ett mer 

rättvisande resultat. I de lägre åldrarna är den motoriska träningen oerhört viktigt för 

språkutvecklingen och förutsättningarna för inlärning i stort varför den inte kan jämföras i 

samma studie som exempelvis högstadieelever som redan utvecklat sina kognitiva förmågor.  

Forskning bör också fortgå under en längre tid för att öka resultatens tillförlitlighet. Mycket 

av den forskning som finns idag har pågått under alltför kort tid för att ge ett rättvisande 

resultat. 

Olika typer av studier av fysisk aktivitets effekter är på gång och på Gymnastik- och 

idrottshögskolan är man på väg att sjösätta projektet Hjärnhälsa i skolan som syftar till att 

undersöka förhållandet mellan fysisk aktivitet och hälsosamma hjärnfunktioner samt hur 

skolor kan bedriva fysisk aktivitet för främjande av hälsosamma hjärnfunktioner.  

Mer forskning behövs om hur vi skapar förutsättningar för vår hjärna att fungera så bra 

som möjligt! 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1: Informationsbrev angående enkätundersökning och eventuell intervju 

 

 
 

Informationsbrev Rörelse för lärande 

 

Jag heter Kajsa och studerar till Grundlärare med inriktning åk F-3 på distans vid Högskolan i 

Gävle. Tiden är nu kommen till vår sista termin och därmed vårt examensarbete. 

Jag har valt att skriva om rörelse för lärande och huvudsyftet med detta arbete är att belysa 

lärares kunskap om samt deras förhållningssätt till fysisk aktivitet som ett verktyg för ökat 

lärande. 

 

Måste det vara pulshöjande aktivitet som ökar koncentration, arbetsminne och kognition i 

allmänhet, eller går det lika bra (eller bättre) med långsamma rörelser, mindfulness, 

pausgympa etcetera? Har det ens någon effekt? Utför vi det? 

 

För att få svar på lärares kunskaper och förhållningssätt har jag upprättat en enkät som jag vill 

komma och presentera och få besvarad på plats. Efteråt är det önskvärt om jag skulle få 

intervjua 1-2 lärare lite djupare utifrån enkäten. 

 

Materialet används så att obehöriga inte kan ta del av det under arbetsprocessen. Opponent, 

andra forskare samt behöriga kan ta del av materialet. Efter examensarbetets genomförande 

arkiveras allt arbetsmaterial på Högskolan i Gävle. 

 

Konfidentialitet garanteras genom att deltagande personers identitet inte kan identifieras i 

slutrapporten. 

 

Allt deltagande är givetvis på frivillig basis men jag hoppas på mangrann uppslutning för 

bästa spridning och resultat. 

 

Kontaktuppgifter: 

Kajsa Gustafsson 

Tel: 0706-99 27 31 

Mail: ofk15kgn@student.hig.se 

 

 

 

 

 

mailto:ofk15kgn@student.hig.se
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Bilaga 2: Frågeområden intervju 

 

Basfrågor: 

Anser du att fysisk aktivitet påverkar inlärning? 

Hur ser du resultat? 

Vilka aktiviteter utför du? 

Ser du skillnad i att arbeta med yngre respektive äldre elever? 

Har du stöd från kollegor och chefer? 

 

Följdfrågor: 

Hur gör du? Vilka då? Kan du ge exempel? Kan du beskriva mer..? Kan du utveckla? 
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Bilaga 3: Enkät 

 

 
I've invited you to fill out a form: 
 

Rörelse för lärande 
 
Denna enkät syftar till att samla in information om lärares kunskap om samt förhållningssätt till fysisk 

aktivitet som ett verktyg för lärande. 

 
 

 

 

 

Kön 

 Kvinna 

 Man 

 Annat 

 Vill ej svara 

 
Ålder 

 21-30 år 

 31-40 år 

 41-50 år 

 51-60 år 

 61-65 år 

 66 och äldre 

 
Behörig lärare/legitimation 

 Ja 

 Nej 

 Under utbildning 

 
Lärarinriktning 

 Grundskolelärare åk F-3 

 Grundskolelärare åk F-6 

 Grundskolelärare åk 1-3 

 Grundskolelärare åk 1-6 

 Grundskolelärare åk 4-6 

 Förskolelärare 

 Fritidspedagog 

 Saknar utbildning 

 Annan 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGf03SnndRa4BzKP5XDwEJUusqe4GJ0OKY2dKGx0-i_zU2xA/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link
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Verksamma år i yrket? 

 0-5 

 5-10 

 10-15 

 15-20 

 20-25 

 25-30 

 30-35 

 fler än 35 år 

 
Tjänstgöringstid på senaste arbetsplats 

 Mindre än 1 år 

 1-5 år 

 5-10 år 

 10-15 år 

 15-20 år 

 20-25 år 

 25-30 år 

 30-35 år 

 fler än 35 år 

 
Vad innebär/uppfattar du är fysisk aktivitet för dig? Kryssa för dina 
alternativ: 

 Idrottslektion 

 Mindfulness 

 Pausgympa 

 Långsamma rörelser 

 Massage 

 Promenad 

 Pulshöjande aktivitet 

 Rytmik 

 
Anser du att fysisk aktivitet kan påverka inlärningen? 

 Ja 

 Nej 

 
Utför du någon fysisk aktivitet med dina elever? 

 Ja 

 Nej 
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Om ja, vilken eller vilka? Kryssa för dina aktiviteter: 

 Idrottslektion 

 Mindfulness 

 Pausgympa 

 Långsamma rörelser 

 Massage 

 Promenad 

 Pulshöjande aktivitet 

 Rytmik 

 Annat 

 
Svarade du "annat" på föregående fråga, vänligen specificera din 
aktivitet här. 
 
 
Har du möjlighet att påverka utformningen av din undervisning så att du 
kan lägga in eventuell fysisk aktivitet? 

 Ja 

 Nej 

 
Finns det begränsningar på din arbetsplats? 

 Ja 

 Nej 

 
Om ja på ovanstående fråga, på vilket vis finns det begränsningar? 
 
 
Anser du att eventuell fysisk aktivitet tar tid från övrig undervisning? 

 Ja 

 Nej 

 
Spontana tankar eller idéer som du vill dela med dig av i ämnet? 
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Bilaga 4: Svarssammanställningen i diagram från Google Forms 

 

18 respondenter besvarade enkäten via skolbesök och 246 respondenter besvarade enkäten via 

länk i sociala medier. 

 

Kön 

 
 

Ålder 

 
 

Behörig lärare/legitimation 

 
 

Lärarinriktning 
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Verksamma år i yrket 

 
 

Tjänstgöringstid på senaste arbetsplats 

 
 

Vad innebär/uppfattar du är fysisk aktivitet för dig? Kryssa för dina alternativ: 

 
 

Anser du att fysisk aktivitet kan påverka inlärningen? 

 
 

Utför du någon fysisk aktivitet med dina elever? 
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Om ja, vilken eller vilka? Kryssa för dina aktiviteter: 

 
 

Har du möjlighet att påverka utformningen av din undervisning så att du kan lägga in 

eventuell fysisk aktivitet? 

 
 

Finns det begränsningar på din arbetsplats? 

 
 

Anser du att eventuell fysisk aktivitet tar tid från övrig undervisning? 
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Bilaga 5: Exempel på tabell från Google Forms 

 

Utsnitt från svarssammanställningen i exceldokumentet som genererats: 


