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Abstract 

“You feel like your head is clear” - A qualitative study of the correlation between 

pshysical activity and quietude for studying. 

 

It is often emphasized that children and young people around the world are too inactive, that 

the schools only focus on theoretical learning and that children in school lack concentration 

or wander too much in the classroom. The connection between the aforementioned 

observations was something we wanted to interpret and was something that we found 

interesting. In order to answer our questions we approached them from a child’s point of 

view. The purpose of this study was to examine the correlation between physical activity and 

quietude for studying. This survey was conducted at two schools that participate in a project 

where they add more scheduled physical activity. Applying qualitative research methods such 

as interviews and observations, we obtained results that were then analyzed from different 

perspectives on learning and physiological processes, including theories about learning. The 

results showed that both the students and educators in the study considered that physical 

activity had positive effects. Furthermore, the results showed that the students perceived that 

physical activity leads to increased quietude for studying. Educators were also positive about 

the effects of physical activities had on studies, but they considered that structure and clarity 

were also important. From our research we can conclude that the students agree that having 

physical activity in school is advantageous. 

Keyword: physical activity, quietude for studying, cognition, learning process, focus 
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Sammanfattning 

Ofta lyfts att barn och unga i världen och Sverige är för inaktiva, att skolan bara har fokus på 

teoretisk undervisning och att barn i skolan saknar koncentration eller är för rörliga i 

klassrummet. Hur detta hänger ihop och kan tolkas är något vi har intresserat oss för genom 

att närma oss frågorna utifrån ett barnperspektiv. Syftet med studien är därför att undersöka 

sambandet mellan fysisk aktivitet och studiero. Undersökningen genomfördes vid två skolor 

som deltar i en rörelsesatsning och ingår i ett projekt och nätverk utifrån nationella mål. 

Genom kvalitativa forskningsmetoder som intervjuer och observationer fick vi fram resultat 

som sedan analyserats utifrån olika perspektiv på lärande och fysiologiska processer, bland 

annat lärandeteori. Resultaten visade att både de elever och pedagoger som ingått i studien 

ansåg att rörelse gav positiva effekter i skolan. Vidare visade resultaten att eleverna 

uppfattade att fysisk aktivitet leder till ökad studiero. Även pedagoger är positiva till fysiska 

aktiviteters bidrag till studiero, men de ansåg även att struktur och tydlighet var 

betydelsefullt. Slutsatsen vi kan dra av studiens resultat är att elever tycker att fysisk aktivitet 

är bra i skolan.  

Nyckelord: fysisk aktivitet, studiero, kognition, lärprocesser, koncentration 
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Inledning 

Vi har arbetat i skolan i cirka 15 år och vi har alltid tyckt att rörelse är en viktig del av 

skoldagen. Vi är ofta ute och har flera fysiska aktiviteter med våra elever. På senare tid har 

det satsats mycket på rörelse i skolan och det har även uppmärksammats i media (Nykvist 

2019). Enligt vår uppfattning så är vi, efter en fysisk aktivitet, mer utvilade och vi har fått ny 

energi. Då orkar vi oftast koncentrera oss på våra arbetsuppgifter och vi är piggare och 

gladare. På så sätt tycker vi att vi får en bättre arbetsro när vi arbetar och bättre studiero när vi 

studerar efter att ha utövat fysisk aktivitet. Om detta är något som även kan gälla för elever är 

något vi har funderat på. Kan fysisk aktivitet göra att eleverna känner ökad studiero? Som 

lärare på fritidshem så är vårt huvudsakliga syfte att jobba på fritids, men även att samverka 

med skolan. I Läroplan för grundskolan, förskolan och fritidshemmet (Skolverket 2019) står 

det:  

... fritidshemmet och skolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med varandra och förskolan för att stödja 

elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och 

fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa 

sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande (Skolverket 2019, s. 14) 

Skulle vi som blivande lärare på fritidshem kunna bidra med mer fysisk aktivitet under hela 

skoldagen som då kan bidra till att stödja elevernas utveckling och lärande under hela 

skoldagen? I Allmänna råd för fritidshem står det: 

...Fritidshemmet kan genom att arbeta med en utforskande, laborativ och praktisk metodik bidra till elevernas 

måluppfyllelse i både fritidshemmet och skolan (Skolverket 2014, s. 35) 

Kan mer fysisk aktivitet leda till att elever får mer studiero under hela skoldagen? Då tänker 

vi på skoltiden samt under fritidstid. Under skoltid behöver eleverna känna att de får studiero 

i klassrummet för att ta in kunskap och ha samma studiero under fritidstid för att förvärva den 

formella och informella kunskapen vi ska lära ut.  

I fritidshemmet finns det många möjligheter för lärandet att ske både formellt, informellt och situationsstyrt. En 

utgångspunkt kan vara att lärande sker ständigt och inte enbart i arrangerade inlärningssituationer. För 

personalen handlar det om att uppmärksamma och ta tillvara elevernas intresse och att skapa situationer i 

vardagen där eleverna kan utmanas i sitt lärande (Skolverket 2014, s. 14). 
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Bakgrund om fysisk aktivitet 

Sett ur ett historiskt perspektiv har betydelsen av den fysiska aktiviteten varit stor hela vägen 

tillbaka till Platons tid. Fysisk aktivet värderades högt och enligt Platon så skulle utbildning 

bestå av tre delar: idrott, musik och matematik för att det ansågs vara bra för människans 

utveckling (Platon 2003). Frågan är hur relevanta dessa tankar är idag.  

 

Trots att det har satsats mycket på rörelse på senare tid så rör sig svenska ungdomar mindre 

och mindre. I den senaste rapporten från World Health Organisation (WHO) står det att 

svenska ungdomar rör sig minst i jämförelse med andra länder i Norden. I Sverige får åtta av 

tio ungdomar mellan 11-17 år för lite motion, resultat som har försämrats de senaste 15 åren. 

WHO:s rekommendationer är att man ska röra på sig en timme eller mer av måttlig till 

intensiv fysisk aktivitet om dagen. Resultaten i deras rapport finner vi mycket intressanta då 

trots att vi upplever att det har satsat på rörelse i Sverige och att vi har ett bra föreningsliv så 

rör sig unga inte mer (Bull, Fiona C. Guthold, Regina. Riley, Leanne M. & Stevens, Gretchen 

A. 2019). 

Ett exempel är projektet ”Spring i benen” som är en satsning från Stockholms stad för att öka 

elevers fysiska aktivitet under skoldagen. Det är Utbildningsförvaltningen i Stockholm som 

driver projektet sedan september 2017. Syftet är att ge eleverna regelbunden rörelse under 

skoldagen, vilket ska få dem att orka mer och må bättre. Det är cirka 145 skolor som är 

verksamma i projektet. Genom fysiska träffar och en digital aktivitetsbank delar de goda 

exempel och förslag på aktiviteter mellan varandra. Skolorna arbetar med både rastaktiviteter 

och korta rörelseutslag i klassrummet, så kallade ”brain breaks”. 

En avsikt med projektet är också att öka elevernas energi, minska förekomsten av ångest samt 

förbättra koncentrationsförmågan för alla elever och i synnerhet dem med 

inlärningssvårigheter. En annan avsikt med satsningen är att elever som vanligtvis inte är 

aktiva får möjlighet att vara det under skoldagen och att även de elever som behöver bli av 

med mycket energi får den möjligheten. Tanken är att till exempel ha korta rörelsepauser i 

klassrummet som tar ungefär två till fem minuter att utföra, pulspass där elever gör en 

pulshöjande aktivitet samt organisera rastaktiviteter för att nämna några. 

På initiativ av Yrkesföreningar för fysisk aktivitet har en grupp experter inom området tagit 

fram rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar.  Dessa 

rekommendationer är antagna av Svenska Läkaresällskapet och Svenska 
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Barnläkarföreningen.  De kom fram till och rekommenderar att barn och unga ska ägna sig åt 

måttlig till hög fysisk aktivitet minst 60 minuter per dag. Dessutom uppmanas barn och unga 

att röra sig mer intensivt tre gånger i veckan. Den fysiska aktiviteten kan utföras i olika 

former, som till exempel organiserade sport- och fritidsaktiviteter eller i form av löpning eller 

bergsklättring. Det är dock viktigt att inte glömma det som kallas för vardagsmotion, vilket är 

allt från att hoppa och leka, till att gå eller cykla till och från skolan eller att ta trapporna 

istället för rulltrappan eller hissen (FYSS 2017). 

De har kommit fram till att dessa fördelar tillkommer om man rör på sig: 

● Förbättrad kondition 

● Ökad muskelstyrka 

● Förbättrad skeletthälsa 

● Kardiovaskulär hälsa (sänkning av högt blodtryck och förbättrad blodfettsprofil hos 

barn med högt blodtryck och förhöjda blodfetter) 

● Metabol hälsa (viss minskning av kroppsfett hos barn och ungdomar med 

övervikt/fetma) 

● Mental hälsa (minskade symtom på depression, ökad självkänsla) 

● Förbättrad skolprestation/testresultat i skolan (FYSS 2017) 

En annan del som har fått oss att bli ännu mer intresserade och nyfikna är Anders Hansens 

forskningsresultat som visar att daglig rörelse har många positiva effekter (Hansen 2016). 

Därför har vi bestämt oss för att ta reda på om mer rörelse i skolan leder till ökad studiero 

under hela skoldagen bland deltagande elever samt pedagogernas uppfattning om de 

rörelsesatsningar som görs i skolan och deras eventuella effekter och resultat. Vi har valt att 

avgränsa oss till rörelses koppling till studiero då vi tycker att det är viktigt och att det är en 

förutsättning för elevers utveckling och lärande. Genom att eleverna känner att de har 

studiero så tror vi att det kan ge många andra positiva effekter som skolglädje, trygghet och 

harmoni i skolan.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår undersökning är att studera om det finns ett samband mellan rörelse och 

studiero. Utgångspunkten kommer att ligga på elevers uppfattning. Vi kommer även att ta in 

pedagogers tankar för att komplettera förståelsen för ämnet. 

Frågeställningar 

● Hur ser sambandet ut mellan fysisk aktivitet och studiero i skolan? 

● Har tidigare beskrivna satsning lett till studiero i klassrummet och på fritids? 

Tidigare forskning 

Fysisk aktivitet i skolan har satsats på och diskuterats mer och mer under de senaste åren. 

Regeringen har till exempel beslutat att utöka rörelse inom skolan med fler timmar inom 

idrott och hälsa samt erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet. Skolverket fick 2018 

uppgiften att komma med förslag på hur det går att få in mer rörelse i skolan och på 

fritidshem. Tanken bakom det hela är att elever ska erbjudas fysisk aktivitet under deras 

skoldag (Regeringsbeslut 2018, U2018/02965/S). Tidigare forskning visar att fysisk aktivitet 

bidrar positivt till elevernas prestation och lärande i skolan. Enligt Pernilla Hedströms 

doktorsavhandling Hälsocoach i skolan (2016) är skolbarn mindre fysiskt aktiva idag. Hon 

nämner att ansvaret ligger hos all personal som jobbar i en skola och inte enbart hos 

idrottslärarna. Hon menar också att alla som jobbar inom skolan ska delta i det 

hälsofrämjande arbetet. 

Forskaren kom fram till dessa slutsatser genom att studera elever vid tre olika skolor varav en 

skolas elever fick tillgång till hälsocoachning. Hennes resultat baserades på en 

enkätundersökning för elever och vårdnadshavare och intervjuer som hon gjorde med 

eleverna i årskurs fyra, lärare och hälsocoacher. Två klasser ingick i gruppen som har daglig 

fysisk aktivitet med en hälsocoach medan de andra två klasserna inte fick det. 

Resultaten visade att elever med hög frånvaro på lektioner i idrott och hälsa kan visa intresse 

och engagemang i aktiviteterna. Vidare visade studien att eleverna vid skolan med tillgång till 

hälsocoachning tyckte att rasterna hade blivit mycket roligare och att deras energi ökade, 

vilket också gav effekt på andra ämnen. Aktiviteterna var uppbyggda på andra sätt än till 
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exempel fotbollsspel, kull och att fokus inte var just på själva aktiviteten. Vid vissa aktiviteter 

fick eleverna till exempel använda sig av olika instrument som walkie-talkies, stegräknare 

eller fick i uppgift att hitta material i skogen. Hedström (2016) påpekar att en anledning till 

varför elever med hög frånvaro visade intresse och engagemang för aktiviteterna kan vara att 

dessa aktiviteter var lättare rent fysiskt och motoriskt vilket ledde till att alla elever klarade av 

utmaningarna och kunde känna att de lyckades (Hedström 2016).  

I doktorsavhandlingen Physical Activity During Growth-Effects on Bone, Muscle, Fracture 

Risk and Academic Performance (2017) visar Jesper Fritz (2017) att det finns ett starkt 

samband mellan fysisk aktivitet och elevernas prestationer i skolan. I en del av avhandlingen 

undersökte han sambandet mellan fysisk aktivitet och betyg. Han studerade slutbetygen för 

ett antal elever som går ut årskurs nio mellan nio sammanhängande år. Dessa elever har haft 

40 minuter idrott varje dag sedan årskurs ett och ingår i ett större projekt i Malmö där mycket 

data samlats in och kan följas upp många år framöver. 

I Fritz (2017) avhandling jämförs deras betyg med andra elevers betyg som har gått i samma 

skola tidigare men utan fysisk aktivitet varje dag. Betygen jämfördes med tre andra skolor i 

liknande socioekonomiska områden. Resultaten visar bland annat att pojkarnas betyg ökade 

och att sju procent fler av pojkarna fick behörighet till gymnasiet. Han kom även fram till att 

fysisk aktivitet på lång sikt ökar muskelmassan, minskar risk för benfraktur och höjer 

prestation i skolan, speciellt för pojkar. För flickor syns ingen stor skillnad i prestation, något 

som kan förklaras med att de redan har höga betyg och redan presterar på en hög nivå medan 

pojkarnas resultat var mer märkbara. 

Ett resultat värt att notera är att det enligt studien finns en gräns för hur mycket resultaten, 

alltså betygen, går att höja. Enligt Fritz (2017) studie finns det ett samband mellan fysisk 

aktivitet och prestation i skolan, men de kan inte hitta exakt vad detta beror på (Fritz 2017). 

Sammanfattningsvis finns begränsningar för hur mycket idrott som kan införas, innan 

ökningen av studieresultat planar ut. 

En annan studie om rörelsens betydelse har gjorts av forskarna Andreia Balan och Jenny 

Green (2019) och heter Effekten av fysisk aktivitet i matematikundervisningen. Syftet med 

studien de gjorde var att se om fysisk aktivitet kan användas i skolan för att skapa mer 

gynnsamma förutsättningar för elevers lärande i matematik. I studien har de undersökt om 
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fysisk aktivitet, i form av regelbundna korta pass, har en långvarig effekt på elevernas 

koncentration, arbetsminne och kunskaper i matematik. 

Balan & Green (2019) genomförde denna studie med 175 elever i årskurs sju på fyra olika 

skolor. De delade in eleverna i tio olika grupper varav fem av grupperna fick inleda sina 

matematiklektioner med ett pulshöjande pass på sju minuter. 

Resultatet av Balan & Greens (2019) studie visade en förbättring av elevernas koncentration 

och arbetsminne i grupperna som fick göra pulshöjande aktiviteter före lektionen i 

förhållande till de grupper som inte fick göra det. Det spelade ingen roll vilket kön eller 

vilken fysisk status eleverna hade från början då alla i gruppen påverkas på samma sätt av 

aktiviteten. En annan del av resultaten som vi fann intressant var att det inte heller fanns 

någon skillnad i elevernas prestation under den fysiska aktiviteten utifrån vilken skola de 

kom från. 

Författaren och läkaren Anders Hansen lyfter fram en forskningsundersökning om rörelse 

som han har fascinerats av. Den undersökningen gick ut på att ett antal 60-åringar delades 

upp i två grupper. Den ena gruppen fick gå regelbundna promenader under ett års tid medan 

den andra gruppen träffades lika ofta men inte gjorde några pulshöjande aktiviteter. 

Resultaten av denna studie visade att de som hade motionerat regelbundet fick bättre 

kondition samt att deras hjärnor arbetade mer effektivt. Hansen (2016) konstaterar efter 

denna studie att hjärnan arbetade bättre hos människor som är fysiskt aktiva och de processer 

som uppkommer av ålderdom kan bromsas eller till och med vändas så att hjärnan blir yngre. 

Vidare påpekar Hansen (2016) att forskning har visat att ju bättre kondition man har desto 

bättre är man på att koncentrera sig. Detta understryker Hansen (2016) beror på att delar av 

hjärnan som är viktiga för vår förmåga att rikta och behålla uppmärksamhet är mer aktiva hos 

de som har bra kondition. Hansen (2016) hävdar att den viktigaste anledningen till att träning 

är så bra för koncentrationen är faktiskt att fysisk aktivitet höjer nivåerna av dopamin. 

Dopaminnivåerna höjs efter att man varit fysiskt aktiv och håller sig på en nivå högre i ett par 

timmar efter. Detta bidrar till att man får bättre skärpa, lugn och koncentration efter att man 

har tränat enligt (Hansen 2016).    

Däremot har det publicerats en artikel på SVT:s hemsida den 7 maj 2019 som inte är lika 

positivt inställd till denna rörelsesatsning. I artikeln tar de upp att det finns mycket forskning 

som visar att hjärnan mår bra av fysisk aktivitet, och om man väcker hjärnan med rörelse och 
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träning så klarar man olika mentala tester bättre. Daniel Berglind, som forskar om fysisk 

aktivitet på Karolinska Institutet belyser att det finns evidens som styrker att det finns 

fördelar att vara fysisk aktiv. Vid kognitionstest kommer man att prestera bättre än någon 

som suttit still i flera timmar innan testet, menar han I en forskningsöversikt av institutet 

UKActive som kom ut 2019 så gick de igenom 13 internationella studier som visade att en 

förbättring av elevernas kondition varken gör dem bättre eller sämre i skolan. Daniel Berglind 

förklarar att det betyder ju inte att effekter inte finns eller att det är bluff, men hittills har man 

inte kunnat visa några tydliga samband, säger Daniel Berglind (svt.se 2019).  

Definiering av undersökningens centrala begrepp 

Nedan följer hur vi i denna uppsats syftar till att definiera återkommande viktiga begrepp som 

kommer att användas i vår analys och diskussion. 

Definition av begreppet studiero 

För att eleverna ska lyckas nå sina mål under sin skolperiod är det viktigt att erbjuda ett 

tryggt skolklimat. En viktig aspekt är studieron i klassrummet. Enligt Skolinspektionen 

definieras studiero “som att störande inslag under lektionen minimeras och att fokus riktas 

mot det som är syftet med undervisningen” (Skolinspektionen 2016, s. 5). Definitionen 

kommer från Skolinspektionens undersökning om skolors arbete med studiero och trygghet, 

som bland annat visar att tydliga lektionsstrukturer och ett tydligt ledarskap i klassrummet 

främjar studiero. Det vill säga att undervisningen har ett tydligt fokus och är allsidig i 

kombination med en stöttande lärandemiljö vilket bidrar till att eleverna får goda möjligheter 

att följa undervisningen.  

 

Definition av fysisk aktivitet 

Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) definierar begreppet fysisk aktivitet, rent 

fysiologiskt, “som all kroppsrörelse som ökar energiförbrukningen utöver viloförbrukning 

(FYSS 2016, s. 1). Fysisk aktivitet sker överallt, exempelvis hemma, på väg till eller från 

jobbet, under arbetstiden och fritiden. Naturligtvis ryms även organiserade sportaktiviteter 

och egen träning inom den fysiska aktiviteten. YFA delar upp begreppet i tre kategorier: 

aerob fysisk aktivitet, konditionsträning och muskelstärkande fysisk aktivitet. Fysisk 

inaktivitet är då raka motsatsen, det vill säga avsaknaden av kroppsrörelse till exempel när vi 

vilar.  
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Aerob fysisk aktivitet är den vanligaste formen fysisk aktivitet. Intensiteten kan skifta mellan 

låg, måttlig och hög. Denna form av fysisk aktivitet är den typen som inte ger dig syrebrist 

eller mjölksyra. Kroppen hinner ta upp tillräckligt med syre för att du ska orka längre. Det 

kan vara i form av långdistanslöpning, dans och cykling för att nämna några.  

Konditionsträning är en form av fysisk aktivitet som i första hand har för avsikt att bibehålla 

eller förbättra konditionen. Intensiteten varierar mellan måttlig, hög eller mycket hög. Detta 

kan till exempel vara intervallträning eller annan högintensiv träning i korta intervaller. 

Muskelstärkande fysisk aktivitet vilket YFA förklarar som styrketräning. Formen syftar till att 

exempelvis bibehålla eller förbättra muskelvolym och/eller kraft genom av olika typer av 

påfrestningar och belastning på kroppens muskeldelar. Att öka explosiviteten, uthålligheten 

och muskelmassan är ytterligare beskrivning av begrepp/form av träning (Ibid).  

Teoretiska perspektiv 

I denna del av vår uppsats tar vi upp olika teorier och hur dessa är kopplade till vår studie. Vi 

skriver först om hur yttre faktorer som miljö och sociala sammanhang kan påverka oss, sedan 

tar vi upp hur rörelse kan påverka individen kognitivt och till sist beskriver vi hur kroppen 

kan reagera på fysisk aktivitet.   

Teori om lärandeprocess 

Under 1970-talet utvecklade teoretikern David Kolb teorier om lärandeprocesser, där en 

modell illustrerar lärandeprocessen som en process som kan starta i vilket moment som helst 

och oftast börjar med en konkret upplevelse eller erfarenhet. Det första steget börjar alltså 

med en gjord erfarenhet som ger en direkt förståelse för här och nu. Nästa steg i 

lärandeprocessen är reflektion, det vill säga att vi granskar det vi erfarit som i sin tur leder till 

en djupare förståelse till det vi varit med om. Steg tre innebär att använda den djupare 

förståelsen från reflektionen till att fatta beslut och lösa problem. I detta steg kan vi aktivt 

pröva och experimentera med det vi lärt oss. En central del i lärprocesser är förmågan att 

generalisera (Öhman 2011).  

Den här teorin är relevant för vår undersökning på grund av att den går igenom lärprocessens 

olika steg. Genom att barnen får möjlighet att delta i olika fysiska aktiviteter får de uppleva 

vad som händer med kroppen efteråt. De märker även hur de andra barnen reagerar efter en 

fysisk aktivitet. Vi tror att undersökningens resultat visar att barnen märker hur mycket lättare 
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det blir att fokusera i klassrummet och på fritids vilket motiverar dem till att delta i flera olika 

rörelseaktiviteter vilket hjälper dem med lärandets process. 

Pragmatismen - John Dewey 

Begreppet pragmatism har sitt ursprung från det grekiska pragma och kan översättas till “det 

som har gjorts” eller “något som bör göras”. Pragma är besläktat med begreppet praggo som 

kan översättas till bland annat att “uträtta” “åstadkomma”, “verkställa” eller “fullborda”. 

Ordet pragmatism associeras med att handla, uppleva, leva och göra (Cherryholmes 1999). 

Någon som förknippas med pragmatismen är den amerikanske pedagogen John Dewey. 

Dewey menar att ingenting är eller kan uppfattas som slutgiltigt eller som en absolut sanning. 

Antaganden ställs mot egna eller andras erfarenheter och det ger ett öppet och föränderligt 

handlande och tänkande. Om vi ger ett väldigt enkelt exempel så kanske en elev säger att hen 

inte vill klättra på grund av att hen tycker att det är tråkigt. Vi kan förklara att det är säkert 

och att det är så Spindelmannen gör. Eleven väljer då att prova en gång och får en ny 

erfarenhet och med det ändrar uppfattning utifrån hens nya erfarenheter av vad klättring är. 

Enligt Dewey har eleven gått igenom en tankeprocess. På detta sätt kan elevens antaganden 

om klättring komma att förändras livet ut.  

Enligt Dewey går det inte att skilja mellan samhällets uppdrag och lärandeprocesser i skolan. 

Samhällets uppdrag kan vara att fostra, skydda, utveckla, vägleda och utbilda medborgare. 

Dessa ord påminner oss om vilket uppdrag skolan har gentemot barn. Skolan måste alltså ha 

samma riktning utifrån de förutsättningar som finns; alla aktiviteter i skolan ska underlätta 

barnets deltagande i samhället och dess processer. På det sättet blir skolan en del av samhället 

där det är viktigt att ta upp positiva krafter och välja bort de dåliga, och barnet kan känna igen 

delar av samhället inom skolan. Denna koppling ger barnet mening och motivation i 

skolarbetet. Social miljö och motivation är viktiga aspekter i utvecklingen av barnets förmåga 

till ansvar och dess utveckling (Kroksmark 2011). Denna inre motivation och insikt i att 

skolan är en mindre version av samhället kan ge barn en känsla av tillhörighet och förståelse 

varför de till exempel ska gå i skolan, lära sig om litteratur, bild eller matematik. 

Centralt inom pragmatismen och synen på utbildning inom detta perspektiv är att den är 

demokratiskapande för individen. Kroksmark (2011) förklarar, enligt Dewey, att skolan är 

först och främst en social institution. Demokratisskapandets process för barnet utvecklas 

bland annat genom att barnen deltar i gemensamma aktiviteter inom skolans olika sociala 

miljöer. Dewey (1997) förklarar att genom denna deltagande kan det vara uppfostrande och 
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utbildande för barnet. Han belyser också att genom att ha en miljö med lek gagnar det en 

moralisk och intellektuell utveckling som i sin tur kan leda till ett effektivt lärande. Denna 

teori är relevant för att den beskriver en utvecklings- och lärandeprocess på olika nivåer och 

betydelsen av utbildning. Den är också viktig för att vi ska kunna besvara våra 

frågeställningar då den beskriver hur aktiviteter tillsammans påverkar klimatet i klassrummet 

och på fritidshemmet, och hur detta främjar hänsynstagande och studiero.  

Det kognitiva perspektivet 

Begreppet kognition härstammar från det latinska ordet cognitio och associeras med kunskap, 

tänkande och lärande. I det stora hela har det allt som har att göra med det som händer i 

hjärnan, till exempel tänkande, tolkning, inlärning, fantasi, minne och varseblivningar. Fokus 

i det kognitiva perspektivet ligger på hur människans tankeprocesser är uppbyggda, hur dessa 

tankeprocesser utvecklas samt hur de påverkar förståelsen av omvärlden och hur allt påverkar 

beteendet (Hwang & Nilsson 2011).  

Lek- och rörelseinlärning inom det kognitiva perspektivet 

Inom det kognitiva perspektivet skriver Nordlund, Rolander & Larsson (1997) att leken 

möjliggör att barnet får stimulans för alla sina sinnen samt får chans att träna och utveckla 

bland annat motorik och språk. Genom leken samlar barnet erfarenheter som leder till nya 

kunskaper, känslor, handlingar och färdigheter. Barn leker inte för att vinna, utan de leker för 

att leka (Nordlund, Rolander & Larsson 1997). Barn prövar, utmanar och utvecklas genom 

leken tills de till slut behärskar olika förmågor. Författarna belyser också vikten av den 

motoriska träningen för barnets utveckling. Den kan stärka barnets erfarenheter och tänkande 

samt språket. Genom att utveckla det motoriska systemet frigörs det utrymme för exempelvis 

den språkliga bearbetningen som leder till ökad språkfunktion. Det vill säga att motoriken 

först måste automatiseras för att barnet ska kunna fokusera på utvecklingen av sitt språk och 

sin tankeförmåga. När vi är små lär vi oss aldrig att tala och gå samtidigt. Vi utvecklar först 

de motoriska färdigheterna som till exempel ligga, rulla, åla, stå, gå och till slut springa 

(Ibid). Enligt vår tolkning har rörelse gynnsamma effekter och öppnar dörrar för områden 

som till exempel språkutveckling och begreppsbildning, men också utvecklingen av 

förmågan att samarbeta, anpassa sig och visa hänsyn. Gruppaktiviteter och planerade 

rörelselekar ger utrymme för utveckling av dessa förmågor. 

I klassrummet har korta rörelsepauser först och främst i uppgift att förbättra förutsättningarna 

för inlärning av kunskaper och ha en positiv effekt för hyperaktiva barn genom att låta dem få 
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utlopp för sina rörelsebehov. Som tidigare nämnts bidrar detta till ökad koncentration och 

motivation i det fortsatta arbetet (Nordlund, Rolander & Larsson 1998). Vi kommer att 

använda oss av denna teori för att förstå kopplingen mellan rörelse och studiero. 

Medicinska teoretiska perspektiv på rörelse  

Sambandet mellan fysisk aktivitet går hand i hand med hjärnans belöningssystem. Detta 

system är den kraftfulla motorn som styr oss mot diverse beteenden. Den fungerar som så att 

accumbenskärnan, en liten samling av hjärnceller som är kopplade till olika delar av hjärnan, 

skickar iväg signaler till hjärnan om vad vi bör fortsätta att göra eller göra mer av. Hansen 

(2016) förklarar att signalsubstanser som dopamin, serotonin och noradrenalin ökar när vi 

rör på oss och tillsammans har dessa signalsubstanser en viktig uppgift för våra kognitiva 

förmågor som till exempel motivation, beslutsfattande och koncentration. Detta är på grund 

av att våra dopaminnivåer ökar och vi får en positiv känsla som leder till att man vill upprepa 

det beteendet (Hansen 2016).  

Dopamin är en signalsubstans som påverkar och reglerar bland annat vår motivation och 

drivkraft, men har även stor påverkan på vår fysiska såväl som på vår psykiska hälsa. 

Dopaminet påverkar till exempel vårt beteende, sömn, viljestyrda rörelser, intellektuella 

funktioner, koncentration och inlärning. Vidare belyser Hansen (2016) att när 

dopaminnivåerna ökar får vi en känsla av välbehag. Att äta gott, att umgås med andra och 

vara fysiskt aktiv är några exempel som ökar dopaminnivåerna och vi får en positiv känsla 

och därför försöker vi få mer av dem. Skulle vi exempelvis titta på något som är ointressant 

eller något som vi inte får glädje eller nytta av skulle dopaminnivåerna vara så pass låga att vi 

söker andra aktiviteter som höjer nivåerna istället. Dopaminet är alltså viktigt för vår 

koncentrationsförmåga och vårt beslutsfattande. 

Serotonin är substansen som håller hjärnans aktivitet på en balanserad nivå. Enligt Hansen 

(2016) ska den lugna och dämpa eventuella överaktiva hjärnceller som gör att vi känner 

ångest och oro. Serotoninet framkallar lugn och harmoni samt känsla av inre kraft. Brist på 

serotonin kan orsaka oro och ångest (Hansen 2016).   

Noradrenalin har verkan på hur uppmärksamma, pigga och koncentrerade vi är. Låga nivåer 

av noradrenalin kan leda till att vi blir trötta och hängiga, medan för mycket noradrenalin gör 

att vi blir hyperaktiva och har svårt att komma till ro (Hansen 2016). 
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Vidare förklarar Hansen (2016) att dessa tre substanser inte bara påverkar varandra utan även 

påverkar andra ämnen som också är viktiga för välmående. Systemet är så komplext att vi 

ännu inte förstått det helt och hållet. Det är allmänt känt att genom kontinuerlig fysisk 

aktivitet ökar våra dopamin-, serotonin- och noradrenalinnivåer vilket ofta leder till positiva 

effekter för vårt välmående (Hansen 2016).  

Det här medicinska avsnittet har vi valt att skriva om för att få en bättre förståelse för vad 

som händer med oss fysiologiskt när vi är respektive inte är fysiskt aktiva samt hur 

ovannämnda signalsubstanser fungerar och påverkar oss. 

För att uppnå syftet och få svar på våra frågeställningar behöver vi fokusera på vad som 

händer i kroppen och hur yttre faktorer påverkar oss. I våra teorier försöker vi göra 

kopplingar och se samband mellan rörelse och studiero inom forskning. Dessutom behöver vi 

studera viktiga delar som pedagogisk teori om kognition och lärande. För att kunna få svar 

och studera samband behöver vi använda oss utav rätt verktyg och få information från rätt 

personer. 

Metod 

Val av metod.  

Kvalitativ ansats 

Men hur ska vi nå rätt målgrupp för att kunna svara på våra frågeställningar? Vi behöver 

fråga personer som har varit delaktiga inom rörelsesatsningen, det vill säga elever och 

pedagoger. 

Till vår undersökning använder vi oss av två kvalitativa metoder, intervjuer och 

observationer. Eftersom vi vill undersöka deltagarnas uppfattning om satsningen och 

observationer för att få svar på frågor som rör hur personer upplever olika saker. Vi vill också 

få en bättre förståelse över sambandet mellan olika faktorer samt kunna fånga in olika 

nyanser och sätta in normer och värderingar i ett sammanhang (Ahrne & Svensson 2011). 

Lindstedt (2019) lyfter fram att när man vill ha svar på frågorna: på vilket sätt, hur och 

varför, så passar den kvalitativa metoden bra. Vi valde att inte använda oss av kvantitativa 

forskningsmetoder för att vi vill ha flexibilitet i studiens datainsamling. 

När vi intervjuar olika personer krävs det att vi ställer frågor som ger intervjupersonen 

utrymme att svara med egna ord. Detta för att upptäcka och identifiera egenskaper och 
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karaktärer hos något, till exempel den intervjuades syn och uppfattningar om något fenomen. 

Rollerna är olika under en kvalitativ intervju, men intervjuaren och den intervjuade är 

medskapare i ett samtal (Patel & Davidson 2019). Den kan till exempel leda till nya 

perspektiv eller nyanserade beskrivningar av vardagliga fenomen. Vi utgår från att 

verkligheten ses utifrån olika perspektiv och kan uppfattas på många olika sätt.  

Semistrukturerade intervjuer 

Utgångspunkten i studien är intervjupersonernas uppfattning av rörelsesatsningen och hur det 

har påverkat studieron under deras lektioner samt undervisningen i fritidshemmet. 

Intervjuerna var av en semistrukturerad art. I en semistrukturerad intervju följer intervjuaren 

ett formulär som består av ett fåtal öppna frågor eller bredare teman som samtalet handlar om 

belyser (Alvehus 2019). Vi valde denna intervjumetod då den ger en bredare mångsidighet 

samt en möjlighet för de som blir intervjuade att själva lyfta fram det som de anser är det 

viktiga. Då pedagoger och elever är de som verkar i sin vardag och värld har de 

tolkningsföreträde, vilket vi ville få fram i studien.  

Observation 

För att bedöma resultaten kommer observationer att ingå som en kompletterande del av vår 

undersökning. Patel & Davidson (2019) lyfter fram att observation är en av de vetenskapliga 

teknikerna samt vårt främsta medel för att skaffa information om omvärlden. Vi behöver vara 

tydliga med vad vi ska observera, hur vi ska registrera observationerna och hur vi som 

observatörer ska förhålla oss. Eftersom en del av vår undersökning är att granska trivseln i 

klassrummet och på fritidshemmet behöver vi då observera i skolor som har arbetat med 

rörelse. Detta för att se hur rörelsesatsningen verkar i verkligheten. Då får vi en inblick i 

innehållet och strukturen. Vi kommer in på begreppet etnografi eller etnografiska närmandet. 

För att en studie ska kunna kallas etnografisk är grundförutsättningen att man försöker närma 

sig den andres perspektiv på tillvaron, det vill säga den andres utkikspunkt (Ahrne & 

Svensson 2011). Det är därför värdefullt att “vara där” för att kunna få en verklig inblick på 

hur saker och ting egentligen fungerar. Vi har valt att ha en öppen observation då vi vill 

kunna vara bland eleverna samt kunna anteckna medan vi observerar. Alvehus (2019) 

påpekar att öppna observationer är lättare att hantera både tekniskt och etiskt.   

Etiska överväganden 

För att kunna genomföra vår undersökning behövde vi medgivande av de personer som blev 

intervjuade. Patel & Davidson (2019) tar upp vikten av forskningsetiska aspekter. De menar 
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att för att få hög kvalitet på svaren till våra väsentliga frågor får inte individer utsättas varken 

för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning (Patel & Davidson 2019). Vi 

följde därför fyra etiska krav inom vår undersökning och beskriver hur vi tar hänsyn till 

dessa. De forskningsetiska kraven är som följer: informationskravet: vi informerade deltagare 

om undersökningen och undersökningens syfte, samtyckeskravet: de som deltog i vår 

undersökning hade rätt att själva bestämma över sin medverkan, konfidentialitetskravet: 

deltagarna förblev anonyma och deras uppgifter förvarades på ett sätt där obehöriga inte 

kunde ta del av dem samt nyttjandekravet: uppgifter som vi samlade in om enskilda personer 

användes enbart för forskningsändamål.  

Då vi intervjuade barn så skickade vi ut ett brev innan vi påbörjade studien där vi förklarade 

vad studien gick ut på samt om tillstånd av föräldrarna att använda barnens svar.  

All datainsamling raderades vid studiens avslut. 

Urval 

Strategiskt urval 

Vi har valt två skolor med liknande socioekonomisk status. Detta för att lättare kunna jämföra 

skolorna emellan, då de har är likvärdiga faktorer som till exempel ekonomi och deltagande i 

föreningsliv. Vi har valt att begränsa oss till två skolor för att inte studien ska bli för 

omfattande. För att kunna göra ett strategiskt urval om vilka skolor vi skulle välja så använde 

vi oss av nätverket i projektet “Spring i benen” för att få reda på skolor som jobbar med 

pulshöjande aktiviteter. Efter att ha fått namnen på två skolor så ringde vi och frågade om vi 

fick komma och observera samt intervjua några av eleverna samt pedagogerna.  

I varje skola intervjuade vi sex elever samt tre pedagoger. De som blev intervjuade valdes 

genom strategiskt urval då vi ville få tag på så mycket information som möjligt om det vi 

forskade om. Med strategiska urvalet så menar vi att vi tar elever och pedagoger som deltar 

eller jobbar med pulshöjande aktiviteter de senaste tre månaderna så att de har någonting att 

tillföra till vår studie. Alvehus (2019) lyfter fram att det är bra att använda sig av strategiskt 

urval när man vill få tag på personer som kan förhålla sig till de frågor man vill studera. 

Samtidigt varnar han för att bli för strategisk då man kan missa andra personer som kan 

tillföra studien. Detta i sin tur leder till att vi som forskare måste tänka på detta när vi gör vårt 

strategiska urval av personerna vi ska intervjua och inte göra urvalet för snävt.  
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Vi valde att inte göra slumpmässiga urval då vi som forskare ville vara säkra på att skolorna 

som vi skulle göra dessa intervjuer i hade satsat på pulshöjande aktiviteter så att de kunde 

bidra till vår studie. Vi bedömde att det säkraste sättet att få reda på mycket information om 

vår frågeställning var att välja skolor och klasser som håller på med pulshöjande aktiviteter.  

Datainsamling och genomförande 

För att få högkvalitativa intervjuer så testade vi intervjufrågorna på olika personer först för att 

kunna ändra eller anpassa frågorna. Efter några mindre ändringar genomförde vi de riktiga 

intervjuerna. Vi använde oss av mobiltelefoner för att spela in ljud och skrev ner minnesord 

under tiden. Vi valde att bara spela in pedagogernas intervjusvar då båda vi forskare ville 

vara aktiva och kunna ställa följdfrågor när det behövde. Vi var noga med att understryka att 

eleverna fick avbryta intervjun när som helst, att de var anonyma, att deras åsikter, tankar och 

känslor var viktiga, att det inte fanns rätt eller fel i deras svar och att de själva var facit. När 

vi genomförde intervjuer med eleverna så var vi i ett grupprum och vid andra intervjun i ett 

ostört omklädningsrum. En av oss antecknade medan den andre ställde frågor. Vi valde detta 

sätt på grund av att vi ville visa eleverna vad de hade svarat efter intervjun och vi ville ge 

dem möjlighet att ändra någonting i deras svar. 

Vi valde att observera en klass i årskurs fyra under två dagar efter lunch i tre timmar vardera. 

Observationerna gjordes med två dagars mellanrum. Först presenterade vi oss så att alla 

elever skulle känna sig bekväma. De två olika dagarna hade olika upplägg, men båda 

avslutades med en lektion i svenska där de skulle skriva på en novell, för att sen avsluta 

dagen vid mellanstadieverksamheten (fritids). Den första dagen bestod av flera fysiska 

moment där eleverna skulle få röra på sig. Den dagen hade de styrd rastaktivitet och pulspass. 

Den andra dagen som vi observerade bestod inte av några styrda rastaktiviteter. De hade inte 

heller något pulspass eller idrottslektion den dagen.  Efter att ha genomfört alla intervjuer och 

observationer så följde transkribering och bearbetning av materialet.  

Analysförfarande 

Vid transkriberingen valde vi att behålla talspråk i texten, men inte ha med vanligt 

förekommande ljud, som “ehh” och liknande. Talspråket menar vi ger autenticitet och vi ville 

behålla intervjupersonernas språk i så stor utsträckning vi kunde. Efter transkriberingen 

sorterade vi texten så att den blev mer överskådlig för oss, och sedan kategoriserade vi dem i 

olika grupper för att lättare kunna redovisa och analysera svaren. Dessa grupper eller 

kategorier är: Innebörden av studiero för eleverna, Studiero och fysisk aktivitet, Elevernas 
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syn på samband och Sammanfattning av elevernas svar. För pedagogerna kategoriserade vi 

på följande sätt: Tankar om rörelsesatsningen, Tankar om studiero, Tankar om rörelsepauser 

och Sammanfattning av pedagogernas svar. 

I hela resultat och analysdelen ligger fokus främst på barns perspektiv. Pedagogernas 

perspektiv fungerar som kompletterande för att få en helhet i studien. Arnér & Tellgren 

(2006) menar när man utgår från hur barnen själva ser saker ur sin synvinkel, då utgår man 

från barns perspektiv. 

Vi använder oss av hermeneutik när vi tolkar det vi observerar. Patel & Davidson (2019) 

använder begreppet Hermeneutik, läran om att tolka. I studien används hermeneutik som 

förhållningssätt. Genom att se vår förförståelse som en tillgång och betrakta undersökningen i 

sin helhet kan vi tolka och därmed förstå intervjupersonerna på ett annat sätt. Vi som forskare 

måste hela tiden vara medvetna om att vi går in med förförståelse om det vi ska forska om. 

Det är den förförståelse som vi ska sätta i rörelse enligt hermeneutiken förklarar Birkler 

(2012). Vidare påpekar han att det gäller att förstå att varken vi forskare eller de vi intervjuar 

har monopol på sanningen. Detta synsätt behöver vi ha på grund av att den är det centrala i 

förståelsen för hur människors handlingar och tankar tolkas.  

Undersökningens tillförlitlighet 

Validitet och reliabilitet är viktiga begrepp för att resonera kring kvaliteten i undersökningar 

och inom forskning för att svara på om undersökningens resultat överensstämmer med 

verkligheten. Validitet handlar om att studera det som var för avsikt att studera, respektive 

reliabilitet som handlar om studiens påverkan av slumpmässiga fel (Lindstedt 2019). Vi 

menar att våra val av metoder har reliabilitet då intervjupersonerna och de vi observerade 

troligtvis hade svarat och betett sig likadant oberoende av vem som hade gjort 

undersökningen. Eftersom undersökningen är systematiskt genomförd, med testintervjuer och 

flera observationer, utgår från relevanta teoretiska perspektiv och kan kopplas till tidigare 

forskning anser vi att den har validitet. Ahrne & Svensson (2011) tar upp triangulering. 

Triangulering är ett begrepp som används inom till exempel sjöfart och GPS-navigering, för 

att hjälpa bestämma en position genom att förhålla sig till två eller flera punkter. 

Grundtanken med triangulering inom den kvalitativa forskningen är att kombinera olika 

metoder, teoretiska perspektiv, typer av data eller forskare för att kunna undersöka samma 

fenomen. Detta för att komma fram till en mer ”korrekt” beskrivning. Dessutom gjorde vi ett 

aktivt val att studera skolor där satsningar gjorts för att få koppling till våra forskningsfrågor 
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vilket stärker validiteten. I intervjuer med pedagogerna hade vi flera frågor som handlade om 

annat än denna studies syfte och frågeställningar vilket kan ha påverkat validiteten negativt. 

Det finns också många saker som skiljer sig mellan olika skolor och i olika klassrum. 

Ytterligare en faktor som påverkar är att syftet med vår undersökning inte är att generalisera 

resultat utan att ge en beskrivning av hur elever och pedagoger ser på samband mellan rörelse 

och studiero. 

Resultat och Analys 

Resultat 

I den här delen kommer vi presentera studiens resultat. Först kommer vi att redovisa 

elevernas svar, därefter sammanfatta och till sist analysera dem. Efter det kommer vi att 

redovisa pedagogernas svar, sammanfatta och sedan kommer den att analyseras. Till sist 

redovisar vi våra observationer och analyserar även dem.  

Namnen på personerna som vi intervjuade är fiktiva för att ta hänsyn till individskyddskravet.  

Eleverna 

Innebörden av studiero för eleverna  

Av alla 12 eleverna som vi intervjuade hade de flesta liknande tankar om vad studiero 

innebar för dem, men det som skiljde sig var vad som gav eleverna studiero. Det kan man 

utläsa utifrån dessa citat från sex av de intervjuade eleverna vad de tyckte studiero var för 

dem.  

Miro - “Tyst i klassrummet, “ingen springer runt i klassrummet, att man jobbar enskilt.” 

Anna - “Det är när det är lugnt i klassen så att man kan arbeta självständigt.” 

Viktor - “Att man inte tänker på något annat, tyst i klassen, behöver inte tänka på någon som 

prasslar. Att man kan fokusera på uppgiften.” 

Maja - “Jag tänker att man ska vara tyst och att man ska få ro i klassrummet.” 

 

Bob - “Låter som att man ska ha ro när man jobbar. Man ska ha det skönt när man jobbar.” 

 

Matilda - “När det är det är tyst i lektionen. Innebär att killarna håller käften. Man lyssnar på 

reglerna.” 
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Den gemensamma nämnaren med dessa svar är att elevernas syn på studiero är att det ska 

vara tyst. Det som skiljde sig i frågan om studiero var vad som gav eleverna studiero. Här 

fick vi lite spridda svar. Som exemplen nedan visar:  

Anna - “Att man jobbar bättre. Man kan gå vidare. Jag får det att sitta ensam och inte prata 

med någon.” 

Leo - “När det är tyst så hjälper det mig. Kanske när man har nån musik på roliga saker.  

Leoni - “Puls kanske. Det är skönt att få röra på sig.” 

Här visade det sig efter intervjuerna att de hade lite olika tankar om vad som gav dem 

studiero även om de flesta eleverna var överens om vad begreppet studiero var för dem så 

skiljde sig svaren vad som gav dem själva studiero.  

Studiero och fysisk aktivitet 

I denna kategori efterfrågade vi eleverna hur mycket de rör på sig samt om de tror att det har 

någon effekt på deras studiero. Vårt syfte var att se om rörelse hade någon effekt på studieron 

och vi fick svar på om de tyckte att det gjorde någon skillnad med pulshöjande aktiviteter 

innan lektionerna eller fritidstid. Vi fick fram dessa svar: 

Arne - “Jag känner mig mycket piggare. Då sitter jag still och jobbar bättre.” 

Petra - “Det känns skönt. Man känner sig liksom klar i hjärnan.” 

Omied - “Jag känner inte att jag lär mig mer. Men jag behöver inte ta ett varv i klassrummet 

eller springa runt inne på Klubben.” 

Leoni - “Enklare att ha lektion för då har man fått springa av sig.” 

 

Saman - “Man får upp flåset och jobbar bättre.” 

 

Omied - “Ja, man blir tröttare och kan sitta still.” 

 

Alla de intervjuade tyckte att när de hade någon sort av fysisk aktivitet innan lektion eller 

fritidstid så hade det en positiv inverkan. De tyckte att de kunde koncentrera sig mer och var 

antingen trötta på ett bra sätt eller så hade de fått ny energi enligt eleverna. Men när vi 
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frågade eleverna hur det kändes om de inte hade haft fysisk aktivitet innan lektion eller 

fritidstid så skiljde sig svaren: 

 

Leo - “Kan bli rastlös och rör mig mycket på min plats. 

Maja - “Tex på tisdag så slutar vi sent. Vi har NO i 1,5 timme. Slöjden kan jag bli stökig, 

energin tar slut. Kan hända att jag hänger på stolen så här.” (Visar upp hur hon hänger på 

stolen.) 

Petra - “Då har jag lite svårare att koncentrera mig.” 

Arne - “När jag har haft lektion länge så är det mycket i hjärnan.” 

Elevernas syn på samband 

Här ville vi veta om eleverna tyckte att rörelse och studiero hade med varandra att göra. De 

flesta elever tyckte det. Här nedan kommer det exempel på några elevers svar 

Leoni - “Ja för att man koncentrerar sig bättre för efter att man har rört på sig så blir man 

flexibel i kroppen och hjärnan.” 

Omied - “Ja det tror jag. Då har man gjort av med energi för annat och då kan hjärnan få 

jobba.” 

Matilda - “Kanske, man blir ju mer koncentrerad efter att jag har rört på mig.” 

Saman - ”Ja absolut. Man blir lugn och att inte många som springer i klassen.” 

Men det var en av eleverna i intervjun som tyckte att det kunde gälla andra, men det gällde inte 

honom. som exemplet nedan visar: 

Miro - “Man säger ju att om man rör på sig får man bättre koncentration. Man blir lugnare för 

att man har rört på sig, men jag känner inte att just jag behöver det.“ 

 

Sammanfattning av elevernas svar 

Efter att ha gått igenom elevernas intervjusvar så har det visat sig att eleverna tycker att när 

de har haft fysisk aktivitet innan lektionerna och fritidstid har det gett en positiv inverkan på 

studieron, enligt dem. Detta kan man relatera till deras svar att studiero är när man är tyst och 

kan koncentrerar sig på uppgiften. De tycker då att när man har fått röra på sig och gjort av 

med energi är det lättare att sitta still och koncentrera sig. Även om någon av de intervjuade 

eleverna hade snarlika definitioner av studiero som Skolverket, så finns det skillnader mellan 

hur elever beskriver vad det innebär. Det har också framkommit i intervjuerna att det 

generellt blir lugnare i klassrummet efter att de har fått delta i en fysisk aktivitet innan 
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lektionen. Detta kan man jämföra mot när de inte har haft fysisk aktivitet under längre tid då 

de tycker att de blir tröttare och har svårare att hålla fokus. Även om frågan utgick från 

studiero på fritids så upptäckte vi att eleverna mest förknippar studiero med lektionstid och 

inte fritidstid. 

   

Analys av elevernas svar 

Inom den etnografiska metoden ligger fokus på förståelse för en individ eller en grupp; 

forskare deltar och blir en del av gruppen eller situationen (Alvehus 2019). Vi närmade oss 

denna sociala grupp genom intervjuer för att förstå gruppens världsbild och hur deras liv ser 

ut.   

Medicinsk teori 

Det eleverna går igenom kan vi koppla till de teoretiska perspektiv vi har skrivit om. Vi 

börjar med att beskriva vad som händer hos barnen fysiologiskt. När eleverna är fysisk aktiva 

höjs deras dopamin-, serotonin- och noradrenalinnivåer. Det sker en dominoeffekt och lite 

förenklat leder detta till att de får mer energi, de blir piggare, mer alerta, kan lättare hålla 

fokus och koncentration. Hansen (2016) lyfter fram att en av dopaminets effekter leder till att 

vi vill upprepa ett beteende. Han menar även att vi får en positiv känsla som gör att vi vill 

uppleva samma händelse igen. Eleverna beskriver, i sina svar, att de känner skillnaden mellan 

att vara fysisk aktiv innan en lektion och att inte vara det. De berättar att de till exempel 

tycker att det är skönt, de känner sig piggare och att det är enklare att ha lektion till skillnad 

från när de inte har rörelse där de beskriver att de exempelvis upplever att de kan ha mycket i 

hjärnan, kan bli rastlösa och har svårare att koncentrera sig. Detta bekräftar det Hansen 

(2016) tar upp om signalsubstanserna. Vår tolkning är att eleverna gärna upprepar aktiviteten. 

Lärandeprocess 

Allt vi gör är en lärandeprocess. När eleverna i första hand får uppleva att fysisk aktivitet har 

en positiv effekt för exempelvis koncentrationen får de en tankeställare. De märker att det 

gynnar dem vilket i sin tur leder till att de blir motiverade att fortsätta göra samma sak. 

Öhman (2011) tar skriver om teoretikern David Kolb och hans teorier om lärandeprocess. 

Han menar att genom en gjord erfarenhet, och en reflektion kring den leder till att barnen får 

en djupare förståelse, i detta steg kan de aktivt pröva och experimentera det de har lärt sig 

(Öhman 2011).  
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Deweys pragmatism 

Dewey (1997) tydliggör hur viktigt det är för eleverna att delta i gemensamma aktiviteter. 

Demokratiskapande är ett begrepp Dewey (1997) tar upp. Genom att ha en miljö som främjar 

moralisk och intellektuell utveckling så leder det till ett effektivt lärande. När eleverna jobbar 

tillsammans för att nå samma mål främjar det hänsynstagande och studiero. Utifrån resultaten 

kan vi se att studieron, lärmiljön och elevernas beteende mot varandra förbättrades efter 

någon form av fysisk aktivitet.  

Alla vi lär oss olika. Det viktigaste är att vi ger eleverna möjlighet till att själva få uppleva 

dessa saker och själva reflektera kring deras gjorda erfarenheter. Det är en konstant 

lärandeprocess som pågår livet ut.  

Pedagogerna 

Vi intervjuar sex pedagoger. Tre lärare i teoretiska ämnen (Elin, Sandra, Vera), en 

idrottslärare (Maria) och två fritidspedagoger (Amanda och Masoud). De är alla mellan 25 

och 50 år och har jobbat flera år inom respektive yrke vilket förklarar de ger mer utförliga 

svar än barnen.  

Tankar om rörelsesatsningen 

Här nedan återger vi några kommentarer och åsikter om rörelsesatsningen i pedagogernas 

respektive skola. 

Amanda - “Tycker att den är jättebra, då elever behöver röra på sig och enligt mig mår bra av 

att röra på sig.” 

Maria - “Väldigt positiv. Utifrån också mitt ämne idrott och hälsa är jag en av dem som driver 

den här frågan starkare än andra pedagoger.” 

“Många vittnar ju om att det blir lugnare klassrumsklimat, de tycker att det blir bättre studiero 

och att de delvis skapar bättre förutsättningar för sig själva just när det gäller teoretiska 

ämnen.” 

Elin - “Nämen jag tycker väl att det är jättebra att de får ställas upp ett tag och få röra på sig 

absolut. Så att de får en lite paus i arbetet. Små barn behöver ju röra på sig sen gör ju de det 

ändå.” 

“Förra klassen var mycket livligare och behövde gå och stå mera. Den här är en lugnare klass, 

de är faktiskt segare att få igång för de vill hellre sitta och jobba. Så på förra klassen tyckte 
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jag nog att det var flera som mådde bra av det. Men de som verkligen skulle må bra av det vill 

inte göra det, tyvärr. Det är elever som har diagnoser, det är jättesvårt att få dem att följa med 

de övriga.” 

Masoud - “Jag vet inte om jag tycker att vi har nån särskild rörelsesatsning, inte så uttalat utan 

lite de senaste åren så vissa år så har det varit en större satsning med morgonpuls med 

eleverna en morgonvecka för varje årskurs. Hela den här idén med fysisk satsning den har gått 

lite upp och ner de senaste åren lite beroende på hur skolan har valt att dela upp resurser och 

den biten.” 

“Vissa elever har ju ett stort behov av fysiskt aktivitet och för de som har det så tänker jag att 

det absolut kan gynna de eleverna på många olika sätt. Men att säga att vår satsning på fysisk 

aktivitet på den här skolan har lett till det här så tror jag riktigt inte man kan säga.” 

Sandra - “Åh, jag tycker att satsningen är en utmärkt idé!” 

“Nja, tyvärr hittills, upplevt det lite rörigt, många förflyttningar och i början för mycket 

oklarhet för, eleverna. Vi borde varit tydligare inför, dem vad det innebär, och våra 

förväntningar och krav på eleverna så fler hade fått chansen att lyckas bättre och bygga 

relation.” 

Vera - ”Väldigt bra då jag ser att många elever har ett behov att få röra på sig och det är bra 

att det blir mer organiserat så att man kan nå ut till fler som behöver röra på sig mer.” 

Tankar om studiero 

Vi frågade om vad studiero innebar för dem och vad de tror ger eleverna studiero. 

Amanda - “Att varje en får elev hittar ett sätt för sig själv som den trivs med när den arbetar.”  

Sandra -”Att eleverna kommer framåt i sitt arbete, studiero är fokus och fokus ser olika ut 

beroende på uppgift. Inte alltid ett tyst klassrum, ibland ska det låta.” 

“Struktur, struktur, struktur och tydlighet och struktur igen och höga förväntningar på elever. 

Att vi bygger relation med elever.” 

Masoud - “Det tänker jag handlar om att befinna sig i en miljö där man faktiskt får möjlighet 

att få ut det man har kapacitet till, alltså att man ska kunna befinna sig i en miljö där 

störningsmoment och sånt som kan göra att man har svårt att fokusera, att man tar bort det i så 

stor utsträckning som möjligt.” 
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“Det tror jag handlar om lugn miljö, men också att de vet vad som förväntas av dem, att det 

finns ett tydligt ledarskap som på nåt sätt berättar om vad som förväntas av eleverna. Jag 

märker när jag är runt klassrum att elever som inte riktigt vet vad som förväntas av dem eller 

vad de ska göra blir oroliga, de driver runt i klassrummet och då så ökar ljudvolymen vilket 

leder till ett klimat jag tror inte de flesta upplever som en god studiero iallafall.” 

Elin - “Det är väl att det ska vara så pass lugnt så att folk kan liksom komma till ro och 

fokusera och koncentrera sig.” 

“Det som ger dem studiero är att de möts av uppgifter som är anpassade för dem. Om de 

känner att de klarar av sina uppgifter då kommer de till ro.” 

Maria - “Jag tänker att studiero är, utifrån den specifika uppgiften de har i klassrummet, att de 

ska kunna liksom fokusera på den.”...“ Att de tillsammans kan prata med varandra, man kan 

lyssna in, man kan bidra men man kan också ta en passiv roll och lyssna in sina kompisar för 

att skapa den bästa gruppdynamiken.” 

Vera - “En miljö där alla alla kan ta in kunskap på sitt sätt. Att man respekterar 

varandras olikheter och att alla hjälper till att skapa en miljö där man kan ta in 

kunskap.” 

Tankar om sambandet mellan fysisk aktivitet och studiero 

Vi frågade pedagogerna om de tror att det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och 

studiero. Så här ser deras svar ut: 

Amanda - “Ja det gör jag. Oftast när elever får röra på sig så märker jag att den lättare sen 

kommer till ro och har lättare att fokusera till exempel när de ska vara inne på fritids för att 

göra någon annan aktivitet som till exempel schack som vi nyligen har haft.” 

Sandra -”Ja absolut, många har stort rörelsebehov. Jag rör mig hela tiden mellan elever och i 

klassrum, klart att de också behöver röra sig mycket.” 

Masoud - “Jo det kan det väl säkert finnas. Det är ju höga krav från ganska tidig ålder på att 

kunna sitta en hel dag i ett klassrum, i en stol, sitta där, jobba. Får barnen möjlighet under 

dagen att röra på sig, göra sig av med energi så kan jag tänka mig att det blir lättare för dem 

många gånger att fokusera på nästa lektion eller vad det nu kan vara vilket då kanske bidrar 

till studiero i klassrummet.”   
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Elin - “Ja jag vet ju själv att rör man på sig mycket och framförallt om man får upp en puls så 

har man lättare sen då att koncentrera sig.” 

Vera -”Det gör jag verkligen. När elever får röra på sig ute på rasterna och under idrotten så 

märker jag en markant skillnad i deras energi nivåer samt fokus efter det. Jag försöker dra 

nytta av detta och sätter alltid tyngre teoretiska pass efter de har haft fysiska aktiviteter då jag 

uppfattar att de är som mest alerta.  

Sammanfattning av pedagogernas svar 

Efter att ha gått igenom intervjusvaren märker vi att de flesta är positivt inställda när det 

gäller rörelsesatsningen. De anser att det är gynnsamt för barnen att få röra på sig. En lärare 

har observerat att det är svårt att få elever med diagnoser att delta i korta rörelsepauser och att 

de skulle behöva det. Vidare nämner två pedagoger att det har varit lite rörigt med 

rörelsesatsningen på deras skola. De tycker att har varit lite otydligt, men att om upplägget 

var mer strukturerat så skulle resultaten bli bättre. En pedagog nämner att han inte ser ett 

samband mellan rörelse och studiero, att det inte riktigt har visat sig. Samma pedagog berättar 

också att vara fysiskt aktiv före lektioner ”kanske” kan bidra till studiero. När det gäller 

studiero är alla pedagoger enade om att ska vara en miljö där barnen kan finna fokus och ro 

för att kunna gå framåt med sina uppgifter. Det som bidrar till studieron anser de är bland 

annat förväntningar på barnen, struktur och tydlighet samt att de möts av uppgifter de känner 

att de klarar av. När det gäller sambandet mellan fysisk aktivitet och studiero tyckte alla att 

det finns. Alla nämner hur det påverkar elevernas koncentration positivt vilket bidrar till att 

eleverna kan fokusera bättre på den givna uppgiften. 

Analys av pedagogernas svar 

Då undersökningen syftar till att presentera barnperspektiv på rörelse och studiero kommer 

analysen från pedagogernas synvinkel vara något kortare än elevernas analysdel.  

Kognitivt perspektiv 

Som tidigare nämnts spelar leken en viktig roll i barns lärande. De får stimulans för alla sina 

sinnen och att de får chans att träna och utveckla exempelvis motorik och språk (Nordlund, 

Rolander & Larsson 1997). Vi gör kopplingar mellan det kognitiva perspektivet och de korta 

rörelsepauser eller ”brain breaks”. För varje gemensam aktivitet som eleverna är med på 

samlar de erfarenheter vilket leder till nya kunskaper, känslor, handlingar och färdigheter. 

Dessa pauser har man för att förbättra barnens förutsättningar för inlärning. Det ska även ha 

en positiv effekt för de elever som har ett behov av att röra på sig. Det går att tolka empirin, 
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det vill säga pedagogernas svar, som att deras svar har en koppling till de teoretiska 

begreppen. Exempelvis märks det tydligt att vissa elever har ett rörelsebehov och när de har 

fått utlopp för detta har eleverna lättare att fokusera, precis som Nordlund, Rolander & 

Larsson (1998) beskriver ovan. 

Medicinskt perspektiv 

I resultat framgår att rörelse har många olika sorters positiva effekter. Trots att ingen i 

undersökningen nämner kroppens signalsubstanser beskriver både elever och pedagoger att 

de har mer energi, bättre fokus och piggare efter en rörelsepaus. Precis detta är vad som 

händer när signalsubstansernas dopamin- serotonin- och noradrenalinnivåer ökar (Hansen 

2016).   

Varför är vissa pedagoger mer skeptiska till rörelsesatsningen? En tanke är att just den 

pedagogen inte har upplevt när det fungerar bra. Detta kopplar vi till pragmatismen, då 

pedagogen har en föreställning om hur rörelsesatsningen är och den är negativ. Om han får 

fler erfarenheter kan han komma att ändra uppfattning. Det skulle även kunna vara att 

pedagogen har andra uppgifter i skolan och kanske missar de stunderna det fungerar bra. Det 

skulle även kunna vara fler faktorer som påverkar svaren, vad skolledningen prioriterar, 

kompetens i verksamheten eller skolans kultur. 

Observationen 

Dag 1 Observation  

Klockan 11:30-12:00 efter att de har haft lunch och rastaktivitet 

Eleverna kommer ut till dagens rastaktivitet som är en hinderbana som en pedagog har ställt 

fram. En av oss är med i hinderbanan medan den andra antecknar för att se vad som uppstår. 

Direkt märker vi att av cirka 50 barn som är ute så är det 26 stycken som deltar i 

rastaktiviteter medan de andra antingen spelar King eller lekar andra kull lekar. Väldigt få 

elever sitter bara still, observerar vi. Vi kommer fram till att de flesta barnen ute är fysiskt 

aktiva. 

Pulshöjande lektion 12:00-12:40 

Båda två är med och observerar så att vi ser så mycket som möjligt av 28 elever. Det är 26 

stycken som ska delta i denna aktivitet som är 40 minuter lång. Dagens pulshöjande lektion 

består av att läraren gjort 6 stationer där de ska få upp pulsen. Eleverna verkar tycka att det är 
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jobbigt men ändå roligt. Vi ser ingen skillnad på kön under lektionen vilka som anstränger sig 

mest. Efter att eleverna fullbordat två varv så var det dags för en kort samling. Under 

samlingen fick de ge feedback om dagens lektion, eleverna tyckte att de hade fått upp pulsen 

och de var nöjda. Lektionen avslutas och merparten går och duschar medan några få gör det 

inte med motiveringen att de inte tyckte att de blev svettiga när vi fråga dem. 

Svenskalektion 13:00-13:50 

En av oss observerar och den andra hjälper eleverna om de behöver det. 

Eleverna kommer in till lektionen och vi iakttar att vissa av eleverna är väldigt lugna efter 

pulspasset under tiden som andra kommer in till lektionen med full energi. Det tar ungefär två 

minuter innan alla elever sitter på sina platser och lyssnar på läraren som berättar om dagens 

lektion. Dagens lektion består av att de ska skriva en novell antingen själva eller med en 

kompis säger läraren och låter eleverna börja. Det som observeras då att merparten av klassen 

kommer snabbt igång med sina arbeten. Vi uppfattar att det är en viss harmoni i klassen då vi 

ser många leenden. Några av eleverna ställer sig upp och går och ska antingen hämta en 

penna eller papper. Detta uppfattar vi att de behöver röra på sig då det alltid är samma elever 

som gör det gång på gång. Läraren säger att det är fem minuter kvar av lektionen och alla 

börjar städa. Städningen går fortare än vi trodde att det skulle göra och de kan avsluta 

lektionen när de skulle. 

14:00-14:30 Mellanstadieverksamheten 

Vi går till mellanstadieverksamheten där de flesta eleverna är inskrivna. Båda vi två är med 

och umgås med eleverna då ville se vad de gör på fritids. Väldigt få elever gjorde något 

fysiskt som vi trodde att de skulle göra från början. Det eleverna gjorde som krävde mest 

fysisk ansträngning var att spela pingis. Här började vi tänka att kan detta bero på att de hade 

mycket fysiska inslag under skoldagen som gjorde att de inte orkade mer. Den här 

halvtimmen som vi var där så var det ett lugnt klimat på fritidshemmet trots att det var 40 

elever där. Nästan alla hade någonting att göra och det var väldigt lite spring i lokalerna som 

vi har annars erfarenhet av att det kan vara. 

Observation Dag 2 

Klockan 11:30-12:00 efter att de har haft lunch, vanlig rast 

Denna rast är det ingen rastaktivitet som är planerad däremot finns det en rastvakt ute som är 

med eleverna ute. Det första vi uppmärksammar är att direkt när de kommer ut så sätter de sig 
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på en bänk och pratar om någonting. Vi blickar ut över skolgården och ser att sex elever har 

börjat att spela King och de verkar ha det roligt. Efter tio minuter av rasten ser vi två elever 

som börjar bråka om vem som hade en boll först, vilket drar till sig andra elever. När 

konflikten är löst ser vi på klockan att det är fem minuter kvar av rasten. Vi ser att många 

elever redan är vid dörren och rycker för att gå in till lektion medan några få är kvar och 

sysselsatta med någon aktivitet. 

SO-lektion 12:00-12:50 

Här observerar en medan den andra är hjälplärare. 

Lektionen ska starta och eleverna kommer in och sätter sig på sina platser. Vi blir förvånade 

att eleverna sätter sig snabbt och tyst på sin plats för att invänta lärarens instruktioner. Detta 

grundar vi på att det var väldigt högljudd och uppe i varv när de skulle gå till klassrummet. 

Några av eleverna skruvar på sig under denna genomgång och hamrar med pennor eller 

linjaler och får då och då tillsägelse av läraren. Under lektionens gång observerar vi att det är 

mycket rörelse i klassrummet och man vill gärna titta vad de andra har skrivit om samt prata 

med vänner. Ljudnivån startade på en väldigt låg nivå när de skulle starta lektion men ökade 

väldigt snabbt och läraren fick flera gånger säga till att det var alldeles för hög ljudnivå i 

klassrummet. Lektionen höll samma takt hela tiden med rörelse bland eleverna och 

påminnelser av läraren då och då att dämpa sig. Läraren avslutar lektionen med att säga att de 

som vill ha tio minuters bensträckare får gå ut och ha det och de som vill stanna inne får göra 

det. Vi ser att 16 av 28 elever väljer att gå ut och springa lite. Resterande eleverna stannar 

kvar och ritar eller bara pratar med varandra. 

Svenskalektion 13:00- 13:50 

En av oss observerar och den andra är hjälplärare. 

Efter bensträckaren kommer de som varit ute in i klassrummet. De ska denna lektion fortsätta 

med sin novell så ingen längre genomgång behövs. När eleverna ska hämta sina datorer och 

annat material de behöver så pratar de med varandra och ljudnivån är ganska hög. Under 

lektionen observerar vi att det är många som vill gå på toaletten eller frågar läraren om de får 

sitta någon annanstans för att kunna koncentrera sig bättre. När vi betraktar klassrummet ser 

vi att några av eleverna hänger på bänkarna och ser väldigt trötta ut. När vi frågar den ena 

eleven hur det är och om hen behöver hjälp svarar hen: jag är trött och hungrig. När läraren 

säger att lektionen snart är slut så börjar alla att plocka undan. Undanplockandet är väldigt 
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högljutt och tar längre tid än vad läraren hade trott att det skulle ta. De avslutar sin skoldag 

fem minuter senare än vad de skulle för att det tog lång tid för alla att städa. 

14:00-14:30 Mellanstadieverksamheten 

Vi går till mellanstadieverksamheten. Båda vi två är med och samspelar med eleverna. 

Energin som hade varit borta under svensklektionen kom fram när de kom till fritids. Vi 

märker att de är väldigt glada på fritids. Eftersom eleverna är energiska så leder det till att det 

är mycket spring i lokalen och de verkar inte få ro att välja vad de ska göra. Vi ser att fyra 

elever börjar spela ett spel i fem minuter för att sen plocka undan det och istället börjar jaga 

varandra. Den ena fritidspedagogen frågar om de vill göra något med hen som till exempel 

spela spel eller något skapande. De svarar att de vill leka kull inomhus, pedagogen svarar då 

att de inte får göra det inne men gärna ute; det ville inte eleverna. Den halvtimmen vi är där 

är det väldigt lite styrd aktivitet eller elever som spelar spel eller skapar. Denna eftermiddag 

verkade de mest intresserade av att springa runt och skoja med varandra. Vi 

uppmärksammade även om det var lite sprallig stämning så var alla elever glada. 

Analys av observation 

Inom den etnografiska metoden ligger fokus på förståelse för en individ eller en grupp; 

forskare deltar och blir en del av gruppen eller situationen (Alvehus 2019). Vi närmade oss 

denna sociala grupp genom observationer för att förstå gruppens världsbild och hur deras liv 

ser ut.  

Medicinska teoretiska perspektiv om rörelse 

Efter vår observation uppmärksammade vi att dessa dagar skiljde sig helt utifrån varandra hur 

eleverna betedde sig. Vi noterade det här då elevernas energinivå, förmåga att hålla fokus och 

snabbt komma till ro såg olika ut dessa två dagar, eleverna hade lättare att uppnå detta den 

dagen de hade fysiska aktiviteter. Detta påpekar Hansen (2016) att efter att man varit fysisk 

aktiv så höjs dopaminnivåerna och håller i sig på en högre nivå timmar efter. På grund av de 

höjda dopaminnivåerna så bidrar det att eleverna får bättre lugn, skärpa och koncentration 

enligt Hansen (2016). Detta kunde vi se efter att eleverna hade haft fysiska aktiviteter. 

Det kognitiva perspektivet 

Genom att eleverna hade en styrd rastaktivitet den ena dagen så fanns det chans för eleverna 

att delta i en aktivitet direkt från start och därmed få leka en stor del av rasten eller bidrar till 

att eleverna får inspiration. Således bidrar detta till att de hinner att röra sig mer. Nordlund, 
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Rolander & Larsson (1997) förklarar att genom leken kan eleverna utveckla deras kognitiva 

förmågor och få stimulans för alla sinnen.   

Lärprocesser 

Den dagen eleverna inte hade någon planerad aktivitet så var det lite mer rörelse och oroligt 

enligt oss. Efter SO-lektionen så kände några elever att det behövde bensträckare för att sen 

kunna fortsätta med svenskan. Vi uppfattar då att dessa elever ligger på steg tre i 

lärandeprocessen. Steg tre innebär, som tidigare nämnts, att eleverna får en djupare förståelse, 

i detta steg kan dem aktivt pröva och experimentera det de har lärt sig (Öhman 2011). Detta 

kan tolkas som att de är på steg tre för de vet att de vet att de behöver röra på sig för att sen 

kunna fortsätta fokusera inför nästa lektion. 

Pragmatismen 

Under den dagen eleverna hade styrd rastaktivitet och pulspass så utövade eleverna saker 

tillsammans som för dem inte var förknippat med vanliga lektioner i skolan. Detta kan tolkas 

som att de uppskattade att göra aktiviteter som de gör tillsammans då deras kroppsspråk 

visade att de gillade det. Inom pragmatismen är social miljö och motivation viktiga aspekter i 

utvecklingen av barnets förmåga till ansvar och dess utveckling (Kroksmark 2011). Genom 

att eleverna får göra det de gillar och göra det tillsammans kan det tolkas som att det bidrar 

till att eleverna är nöjda och får studiemotivation.  

Diskussion och slutsats 

Resultat i relation till tidigare forskning 

Efter våra intervjuer med eleverna samt efter våra observationer så framgår det att eleverna 

tycker att de kan koncentrera sig bättre efter att de har fått röra på sig. Vårt resultat kan 

relateras till Balan & Greens (2019) studie som visade en förbättring av bland annat elevers 

koncentration när de fick göra pulshöjande aktiviteter före lektionen. I likhet med deras 

forskning så ser vi inte heller någon skillnad mellan kön om elevers uppfattning av den 

fysiska aktivitetens inverkan på dem. En majoritet av de elever vi intervjuade tyckte att de 

märkte någon positiv effekt av fysisk aktivitet under skoltid 

När vi analyserade vad eleverna tyckte att studiero innebar så kom ordet koncentration som 

en central del i deras uppfattning av begreppet. Utifrån det ser vi ett samband med att fysisk 

aktivitet kan hjälpa eleverna att få studiero. Med detta drar vi paralleller till Hansens (2016) 
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forskning som visade att ju bättre kondition man har desto bättre är man på att koncentrera 

sig. Detta understryker Hansen (2016) beror på att delar av hjärnan som är viktiga för vår 

förmåga att rikta och behålla uppmärksamhet är mer aktiva hos de som har bra kondition. 

Därmed ser vi positivt på att det ska bli mer fysiska aktiviteter i skolan då detta är gynnsamt 

för elevers kondition. 

Vidare ser vi av resultatet att elever tycker att det blir en skillnad när de har haft fysisk 

aktivitet när det gäller studiero under skoldagen även om graden av effekt beror på vilken 

elev som har haft den fysiska aktiviteten. Eleverna känner sig mer alerta och kan fokusera 

mer under hela skoldagen. Detta kan man hänvisa till Hansen (2016) som konstaterar i en 

studie att hjärnan arbetar bättre hos människor som är fysiskt aktiva.  

Även om Fritz (2017) studie handlade om kopplingen mellan rörelse och resultat inte helt 

kunde fastslås finns ändå en relation till vår undersökning så konstateras det ändå att rörelse 

är bra för kroppen. Syftet i vår undersökning har inte haft som fokus att höja studieresultat 

och därför behöver vi inte bekräfta Fritz (2017) resultat. Likaså gäller den forskningsöversikt 

som tog upp 13 studier som visade att en förbättring av elevernas kondition varken gör dem 

bättre eller sämre i skolan. Även den visar att fysiska aktiviteter ger positiva effekter att 

genom rörelse så kan man hålla hjärnan alert i jämförelse med stillasittande. Detta 

överensstämmer med resultaten i vår undersökning.  

Metoddiskussion 

Denna studie använde en kvalitativ metod för att forska det valda området. Vi var väldigt 

belåtna av detta metodval för vi anser att vi fick fram det fundamentala som vi sökte. Genom 

att våra frågeställningar handlade om huruvida det fanns något samband mellan rörelse och 

studiero så fann vi att genom att kunna ställa fördjupande frågor om det så fick vi svar på det. 

Vi hade kunnat använda oss av kvantitativ metod, med flera svarande genom en enkät. Då 

hade vi kunnat få en hög svarsfrekvens och få mer empiri, men då hade vi tyvärr inte haft 

chans att ställa fördjupande frågor när vi velat. Genom att vi använde strategiskt urval så var 

vi säkra på att de vi intervjuade hade erfarenhet av fysisk aktivitet, detta bidrog till att vi fick 

svar som vi kunde använda. Hade vi istället använt oss av slumpmässigt urval av de 

intervjuade så hade nog resultatet blivit annorlunda. Detta på grund av att man inte kan 

garantera de vi intervjuade har erfarenhet av fysisk aktivitet under skoltid.  
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Semistrukturerad intervju 

Genom att använda oss av semistrukturerade intervjuer så kunde vi ställa följdfrågor och 

anpassa tempot i frågorna till varje enskild individ som vi intervjuade. Detta sätt var särskilt 

gynnsamt för eleverna som ibland visade sig lite nervösa vid vissa frågor och då kunde vi 

forskare fråga om någonting annat medan de fick tänka på den ursprungliga frågan en stund. 

När det gäller intervjuerna med pedagogerna så fungerade det också väldigt bra, men en 

lärdom är att ta längre tid för intervjuerna med vuxna då vi uppfattade att vissa av 

intervjupersonerna blev lite stressade då tiden nästan hann ta slut. Där skulle vi från början 

avsatt längre tid för intervjuerna så att detta stressmoment kunde undvikas. Däremot vet vi 

inte om pedagogerna hade tackat ja till dessa intervjuer om intervjutiden varit längre då alla 

har mycket att göra som till exempel lektioner eller fritidstid. Dessutom behöver vi reflektera 

kring att vid intervjuer finns alltid en risk att respondenten inte svarar som det är utan svarar 

vad den tror att intervjuaren vill höra (Kylén 1994). Vi anser att valet av frågor och hur de 

formulerades gjorde att intervjupersonerna, både pedagoger och elever, förstod frågorna och 

utifrån det kunde och ville svara ärligt. Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är 

maktperspektivet mellan vuxna och barn. Enligt Arnér (2006) finns det en obalans i makt 

mellan barn och vuxna, och att barn har svårt att påverka detta maktförhållande. Hur bedömer 

vi intervjupersonernas ärlighet när de befinner sig i en underordning gentemot oss? Vi 

bedömer efter intervjuerna att samtliga var ärliga när de svarade eftersom vi betonade att det 

viktiga var att de svarade som de ville och att de kunde välja att inte svara alls. Flera elever 

svarade på liknande sätt, vi menar att det kan bero på att de kände sig trygga med att ge ärliga 

svar, men det är svårbedömt. Således kan vi aldrig vara säkra på att svaren är helt 

sanningsenliga.  

Observation 

Vi fann en styrka att vi hann med att observera under två dagar och se med våra egna ögon 

om rörelse gör någon skillnad för studieron. Genom att vi kunde följa eleverna under två 

dagar under längre stund kunde vi få in mycket empiri till vårt arbete. Genom att vi var öppna 

med att vi observerade eleverna så kunde vi också interagera med eleverna under tiden och 

fråga dem om det var någonting vi ville veta. Vi fann att använda hermeneutik som metod 

under vår observation var väldigt fördelaktigt då vi kunde använda oss av vår långa 

pedagogiska erfarenhet när vi gjorde våra tolkningar av det vi observerade. En fara i detta är 

att vår förförståelse av ämnet kunde styra tolkningen. 
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Avigsidan med observationen är att vi bara hann att göra observationen i en skola. Det hade 

varit gynnsamt för oss om vi kunnat göra det på båda skolorna som vi forskade i för att se 

gemensamma nämnare eller inte. En annan nackdel med öppen observation är att vi kanske 

påverkade eleverna som vi observerar på något sätt då vi var bland dem. Nu hade vi tur med 

att det var likvärdigt väder de dagarna vi observerade. Däremot hade det varit helt skilda 

väder de två dagarna vi observerade så kan de ha påverkar eleverna.  

Hur resultatet bidrar till vår professionsutveckling 

Genom att det har visat sig i resultat att eleverna uppfattar att när de får röra på sig så känner 

de en positiv effekt, vilket pedagogerna också upplever, kan vi dra slutsatsen att detta är 

någonting som vi ska fortsätta med i vår profession. Genom att utnyttja det vi är bra på så kan 

vi tillföra en viktig del till elevers skolsituation under dagarna. Det står även i LGR11 att 

detta är viktigt: 

...Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att 

vara fysiskt aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet och utevistelse kan 

påverka hälsa och välbefinnande (Skolverket 2019, s.23). 

Dock måste vi tänka på att en lärare i fritidshem förväntas enligt vår erfarenhet vara 

behjälplig i klassrummen också då det är många elever i en klass som behöver extra stöd samt 

lärare som söker hjälp av sin fritidskontakt. Detta kan vi inte generalisera men vår 15 åriga 

erfarenhet samt kollegor i andra skolor som jobbar på fritids säger att de alla arbetar som 

klasskontakt mer eller mindre. Hur ska vi då bestämma vad som är viktigast, stödja innan 

lektionerna eller stödja i klasserna? En annan del vi måste tänka på är att även om de flesta 

eleverna är positiva till rörelse så finns det de som inte gillar att röra på sig och dem får vi 

inte glömma. Det gäller även att vi måste ta del vad eleverna har för intresse när det gäller 

rörelse så att vi kan få med så många som möjligt, alla elever har olika bakgrunder och alla 

har någonting att bidra med. Vi måste alltså utgå från ett interkulturellt förhållningssätt. Vi 

vill därmed ”nå ökad förståelse och respekt för olikheter” (Sharif. s. 109) genom att använda 

varandras styrkor som hjälpmedel och utifrån det kunna skapa möjligheter till att öka 

elevernas nyfikenhet och vilja (Ibid). 

Slutligen tänker vi på Södertörns högskolas professionsutvecklingsmatris – Från nybörjare till 

professionell, under rubriken progression mot en didaktisk kompetens tänker vi att där ligger 

vi på nivå 4 där det bland annat står:  
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Bidra med analyser och reflektioner i kollegiets didaktiska samtal genom att: – utforma långsiktiga strategier för 

att få alla barn/elever att lära och utvecklas efter sina förutsättningar – identifiera och bidra till att lösa 

eventuella strukturella problem (Södertörns högskolas professionsutvecklingsmatris sid. 2). 

Det är det vi känner att vi kommer att hamna i när vi börjar som lärare i fritidshem och ska 

försöka implementera mer fysisk aktivitet i skolan. Vi måste tänka på dessa punkter för att få 

en satsning som blir långsiktig samt att vi får med oss alla yrkeskategorier i skolan för att få 

bästa utfall av denna satsning.  

Slutdiskussion 

Syftet med vår undersökning var att studera om det fanns ett samband mellan rörelse och 

studiero, vilket vi kan konstatera. Empirin visade hur sambandet såg ut samt om denna 

satsning lett till studiero i klassrummet och på fritids. Utifrån resultat och analyser vi 

genomfört i undersökningen drar vi slutsatsen att fysisk aktivitet främst är positiv för barn i 

skolan och gett eleverna studiero utifrån deras perspektiv. Därmed anser vi att vi har besvarat 

på våra frågeställningar. 

Förslag till vidare forskning 

Eftersom resultaten visade att rörelse har en inverkan på studieron så skulle vi vilja göra om 

denna studie men ännu större och under en längre period. Med det menar vi att vi skulle lägga 

till fler skolor och fler respondenter. Dock skulle vi då vilja ta avstamp mer i vad som ger 

eleverna studiero under fritidstid då eleverna i denna studie visade att de förknippar studiero 

med skoltid och att de lär sig mest då. Lämpliga frågeställningar skulle kunna handla om vad 

tycker eleverna att de lär sig på fritids respektive om eleverna anser att fysisk aktivitet bidrar 

till att de kan lära sig mer under fritidstid. Vidare kan det vara intressant att göra studier över 

hur elevernas uppfattning om rörelse har ändrats sedan satsningen år 2018. Det skulle även 

vara intressant att forska vidare kring vilka typer av fysisk aktivitet som passar bäst i olika 

sammanhang och situationer, också utifrån barnperspektiv. Detta för att med hjälp av 

resultatet kunna optimera en skoldag på bästa sätt för eleverna.  

För att få till mer fysik aktivitet under skoltid så vore det givande med vidare forskning som 

berör vilka organisatoriska hinder som finns och hur de kan lösas, som lokaler, 

schemaläggning samt pedagogers attityder kring utökad fysik aktivitet under skoltid. 
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Bilaga 1  

Beskrivning av skolor 

Skola 1 

Den första skolan som vi har valt att fördjupa oss i är en skola som har haft rörelsesatsningen 

i ett par år. Skolan är en F-5 skola med ca 500 elever. Skolan har gjort dessa anpassningar i 

deras undervisning för att främja mer rörelse. Vi kommer redovisa några av deras satsningar. 

Morgonpuls  

Varje årskurs har ett rörelsepass en dag i veckan. Detta sker under förmiddagen för att 

maximera förutsättningarna till inlärning i svenska och matematik som schemaläggs i direkt 

anslutning till morgonpulsen. Passet de har är ca 20 min långt och de skapar egen rörelser. 

 

Pulskort 

Alla klasser på skolan har en dag var då de har pulskort på schemat. Det innebär att de får dra 

ett pulskort i klassrummet, för att sedan gå till pulsförrådet på skolgården och hämta ut det 

material som behövs. Klassen är sedan ute och aktiverar sig i ca 20 min.  

 

Pulspass 

I åk 4 – 5 har eleverna ett pass/vecka . Under dessa pass arbetar eleverna med pulsband 

kopplade mot en programvara som gör att de ser vilken puls de har. Tanken är att eleverna 

ska upp i en arbetspuls som motsvarar 70 % av maxpulsen. På så sätt får vi de bästa 

förutsättningarna till ett bättre arbetsminne, ökad koncentration, att eleverna blir mer kreativ 

och att de tål stress bättre.  

 

Organiserad rastverksamhet  

Varje vecka erbjuds eleverna styrda rastaktiviteter på skolgården av fritidspedagoger för att 

gynna mer rörelse. 
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Skola 2 

Är en F-6 skola med cirka 400 elever som är placerade i årskurserna F-6. Vi kommer nu att 

redovisa vad de satsar på i sin rörelsesatsning.  

 

Morgonpuls 

Varje årskurs har ett rörelsepass en dag i veckan. Detta sker under förmiddagen för att 

maximera förutsättningarna till inlärning. Eleverna höjer pulsen genom lekar, och 

rytmik. 

 

Kunskapspromenader 

Eleverna går och har walk´n talk eller en kunskapspromenad för att 

diskutera eller förhöra varandra. Detta görs minst en gång i veckan/klass. 

 

Pulspass 

I åk 4 – 6 har eleverna ett pass/vecka. Under dessa pass arbetar eleverna med pulsband 

kopplade mot en programvara som gör att de ser vilken puls de har. Tanken är att eleverna 

ska upp i en arbetspuls som motsvarar 70 % av maxpulsen.  

 

Rörelse 7:30 

Två dagar i veckan erbjuds det frivillig rörelse i gymnastiksalen från 07.30 – 08.00 innan 

skolan börjar.  

 

Organiserad rastverksamhet 

Att ge eleverna möjlighet att få delta i en organiserad lek eller annan rörelseaktivitet under 

rasten ger trygghet, samhörighet och fysisk aktivitet. Därför organiserar de 

organiserade rastaktiviteter varje dag på lunchrasten. 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

                                                                                                                                         

Intervjufrågor vi ställt till eleverna. 

1. Kan du berätta lite om dig själv? Vad tycker du om att göra? 

2. Vad innebär studiero för dig? 

3. Vad hjälper dig att få studiero? 

4. Har ni någon rörelsepaus på lektionstid? 

5. Hur mycket rör du dig under rasten, fritids respektive lektion? 

6. Hur känns det för dig under lektionen eller på fritidstid efter en pulshöjande aktivitet? 

7. Hur känns det för dig när du inte har varit med en pulshöjande aktivitet innan 

lektionen eller fritids? 

8. Är det bra med rörelsepaus på lektionstid, fritids? På vilket sätt då?   

9. Tror du att rörelse och studiero har med varandra att göra? 

Intervjufrågor vi ställt till pedagogerna. 

1. Vad tycker du om puls/rörelsesatsningen som görs i skolan? 

2. Har du märkt någon effekt av projektet? Vad kan detta bero på? 

3. Vad är studiero för dig? 

4. Vad tror du ger eleverna studiero? 

5. Tror du att det finns ett samband mellan rörelse och studiero? Motivera 

6. Hur har den påverkat din lärarroll?  

7. Brukar du genomföra till exempel brain breaks eller någon annan typ av rörelsepaus? 

Ge exempel. 
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Bilaga 3 
 

 

Sundbyberg 31/10-19  

 

 

Information om studien : 

 

Samband mellan fysisk aktivitet och studiero 

 

Vi är studenter på fritidshemsutbildningen vid Södertörns högskola. Denna sista termin på 

utbildningen skriver vi ett examensarbete som omfattar en mindre undersökning som är 

relevant för fritidshemmets praktik och vårt kommande yrke som grundlärare mot fritidshem. 

 

För att samla in material till studien skulle vi gärna vilja besöka er skola i november när ni 

har möjlighet. Vi skulle då vilja intervjua och observera pedagoger och elever. Vi kommer att 

använda dator när vi skriver in elevers svar samt observationerna. När vi intervjuar 

pedagoger kommer vi att spela in ljud. 

 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och verksamhetens 

identitet inte får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med 

personuppgifter kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat 

sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att 

publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 

 

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert barns deltagande i studien. All 

medverkan i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att 

materialinsamlingen har påbörjats. Om ni samtycker till studien fyller ni i bifogat formulär. I 

sådant fall kommer även barnen att bli åldersadekvat informerade om studien och de ges då 

också möjlighet att besluta om sitt eget deltagande. 

 

Kontakta gärna oss eller vår handledare för ytterligare information!  

 

Vänliga hälsningar,  

Hakim Ejal & Saeid Dayan 

Hakim.ejal@stockholm.se & saied.dayan@stockholm.se  

 

Handledare 

Adrian Ratkic 

Södertörn Högskola 

tel:086085309 

adrian.ratkic@sh.se 

mailto:Hakim.ejal@stockholm.se
mailto:saied.dayan@stockholm.se
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Formulär för samtycke till deltagande i studie.  

 

 

 

 

Jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn deltar i studien. 

 

 

 

 

 

Barnets namn: …………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

Vårdnadshavares namnunderskrift/er………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Formuläret återlämnas till Hakim Ejal eller Saeid Dayan senast den 2/12-19. Om du/ni inte 

samtycker till att medverka i studien så bortse från detta brev.  

 

 


