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Sammanfattning 

Denna studie avser till att ta reda på vilka upplevelser pedagoger har av elevers 

medverkan i ett projekt gällande daglig fysisk aktivitet som genomförs på en skola i 

mellersta Sverige. Två elevgrupper och fyra pedagoger är eller har varit involverade i 

projektet. Första gruppen som deltog i projektet genomförde det läsåret 15/16 och den 

andra gruppen läsåret 16/17. Pedagogen som ansvarar för projektet har arbetat med 

båda grupperna och i grupperna har det funnits en respektive två klassrumspedagoger. 

De fyra pedagogerna har intervjuats och det insamlade materialet från intervjuerna har 

transkriberats och analyserats utifrån en fenomenografisk analysmodell. Resultatet 

visar att pedagogerna upplever att den dagliga fysiska aktiviteten förbättrar/påverkar 

elevernas välmående och att sammanhållningen i de båda grupperna har stärkts 

genom projektet. Pedagogerna upplever även att elevernas koncentrationsförmåga har 

förbättrats, vilket i sin tur leder till att de kan utföra ett bättre skolarbete. 
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1. INLEDNING 

Johan Faskunger (2013, s 64) lyfter att mycket talar för att “dagens ungdomar inte rör 

på sig lika mycket som förr i tiden”, men ingen forskning belägger att så är fallet. I en 

debattartikel av Sveriges utbildningsminister Gustav Fridolin och folkhälso-, 

sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström (2016) lyfter de fram 

folkhälsomyndighetens senaste undersökning som visar att majoriteten av barns 

levnadsvanor har förbättrats de senaste åren, men inte den fysiska aktiviteten. 

Faskunger (2013, s 189) och Pernilla Hedström (2016, s 17-19) berättar att skolan 

framhålls som den vanligaste platsen för att främja hälsa och fysisk aktivitet och det 

finns god evidens för att barns fysiska aktivitet ökar genom ämnet idrott och hälsa. 

Faskunger (2016, s 150) förklarar skolan som den plats där en hel målgrupp kan nås, 

oavsett vilken status de har i samhället. Lars Larsson och Peter Wallberg (2017) lyfter 

fram regeringens nya beslut om att införa 100 timmar till idrott och hälsa i 

grundskolan från 2019. Som det ser ut nu är det högstadieeleverna som kommer att 

påverkas av detta införande. Utöver införandet av fler idrottslektioner skriver Larsson 

och Wallberg (2017) att utbildningsministern Gustav Fridolin ser dessa timmar som 

en del av en ännu större satsning, som handlar om att göra elever mer fysiskt aktiva 

hela skoldagen. Fridolin vill exempelvis se pulshöjande aktiviteter innan teoretiska 

lektioner. 

 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 

2011, s 11) står det att “skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk 

aktivitet inom ramen för hela skoldagen”. Ingegerd Ericsson (2005A) nämner att 

skolans mål om en strävan om att erbjuda elever fysisk aktivitet dagligen reviderades 

och skrevs in i föregående läroplan den 27:e februari 2003. Ingegerd Ericsson 

(2005A; 2008) förklarar läroplanernas svaga punkt, som den otydliga utformningen 

av önskan om att fysisk aktivitet ska vara tillgänglig för alla elever dagligen. Ericsson 

(2005A; 2008) ser ordet strävan som otillräcklig för att få en förändring i de svenska 

skolorna. Larsson och Wallberg (2017) lyfter fram Fridolins tankar som säger att 

”skrivningarna är inte tillräckliga för att säkerställa dagliga aktiviteter på alla 

skolor”. En fråga vi kan ställa oss är om pedagogerna har uppmärksammat tillägget 

eller gjort ett aktivt val att se mellan fingrarna så länge det inte står som ett krav utan 
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enbart en strävan? Om läroplanstexterna enbart önskar en strävan mot daglig fysisk 

aktivitet kommer den goda avsikten med det att se olika ut, både till kvaliteten och i 

omfattningen, mellan olika skolor.  

 

Anders Hansen (2016, s 9) lyfter att fysisk aktivitet inte bara bidrar till bättre 

välmående, det påverkar även minnet, stresståligheten och koncentrationen. Jämfört 

med många andra forskningsområden är detta område relativt lite utforskat. Vi har 

valt att studera hur några pedagoger som är involverade i projektet där elever erbjuds 

daglig fysisk aktivitet upplever att det påverkar eleverna. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka pedagogers upplevelser av hur elever i två olika 

grupper påverkas av daglig fysisk aktivitet. En skola i mellersta Sverige som 

genomför ett projekt där de har fysisk aktivitet schemalagt varje skoldag utgör en stor 

del av studien. 

 

1.2 Frågeställning  

• Hur upplever pedagogerna att eleverna i grupp 1 påverkas av daglig fysisk 

aktivitet?  

• Hur upplever pedagogerna att eleverna i grupp 2 påverkas av daglig fysisk 

aktivitet?  

• Vilka likheter och skillnader upplever pedagogerna att det finns mellan de två 

grupperna?  

 

1.3 Disposition 

I det kommande avsnittet, bakgrund, kommer studiens grundläggande begrepp att 

redogöras. Inledningsvis beskrivs det vad fysisk aktivitet är för något och 

rekommendationerna för hur mycket barn bör röra sig varje dag. Därefter kommer 

den fysiska aktivitetens påverkan på hjärnan att diskuteras följt av en presentation av 
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projektet som utgör en stor del i vår studie. Bakgrunden följs av ett avsnitt där tidigare 

forskning som gjorts på området behandlas.  

 

I avsnittet om studiens metod kommer tillvägagångssätten att tydliggöras för hur vi 

samlat in och bearbetat materialet från intervjuerna. Efter metoden presenteras en 

beskrivning av grupperna och skolan där projektet genomförs följt av resultatet av 

studiens intervjuer. Svaren från intervjuerna kopplas ihop med studiens 

frågeställningar för att ge en tydlig bild av hur pedagogerna upplever att eleverna 

påverkas av daglig fysisk aktivitet. 

 

Efter resultatdelen samlas material från alla de tidigare kapitlen ihop till en 

diskussion. Tidigare forskning kopplas i största mån samman med materialet från 

intervjuerna med pedagogerna för att förstärka eller försvaga vår teori om hur daglig 

fysisk aktivitet påverkar elever. Avslutningsvis kommer de slutsatser vi kommit fram 

till kortfattat att beskrivas.  

 

2. BAKGRUND 

2.1 Vad är fysisk aktivitet?  

Folkhälsomyndigheten (2017) och Björn Ekblom och Johnny Nilsson (2001, s 24) 

förklarar begreppet fysisk aktivitet som all typ av rörelse som ökar kroppens 

energiförbrukning från viloförbrukningen, vilket är den energi som används när en 

person ligger ner. Aktivitetens intensitet, det vill säga hur ansträngande den är, 

varierar beroende på vad det är för typ av aktivitet. Fysisk aktivitet är allt från 

vardagsmotion som innefattar att gå/cykla till jobbet eller skolan, till att utföra 

ansträngande sysslor i hemmet eller delta i en organiserad träningsform. Motsatsen till 

fysisk aktivitet är, enligt Maria Hagströmer, Eva Jansson och Mikael Mattsson 

(2014), avsaknad av kroppsrörelse (inaktivitet) vilket innebär att energiförbrukningen 

ligger nära den förbrukning man har i vila. En vanlig dag består av olika former av 

aktiviteter i olika typer av ansträngningar, från låg till hög intensitet. Faskunger 

(2013, s 12) menar att många av de fysiskt krävande uppgifter som naturligt fanns i 

vardagen för 30-40 år sedan har blivit ersatta med kontorsjobb, tv-tittande, rulltrappor 
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och automatiska dörröppnare. Dagens situation bidrar till att människor minskat sin 

dagliga fysiska rörelse, vilket leder till en minskad energiförbrukning. 

 

2.1.1 Rekommendationer för fysisk aktivitet 

Hedström (2016, s 17-18) berättar att rekommendationerna för hur mycket barn och 

unga ska vara fysiskt aktiva är tydliga, men trots det rör dem inte på sig tillräckligt 

mycket. Detta tros till stor del bero på avsaknad av vardagsmotion samt ökad 

skärmtid. Ingegerd Ericsson (2005B, s 54) refererar till Carla Hannaford, som varnar 

för den ökade tiden som barn och unga idag spenderar framför olika typer av skärmar, 

exempelvis mobiltelefoner, tv-apparater och datorer. Om ökad skärmtid innebär 

minskad tid för lek och rörelse kan det enligt Hannaford inverka på barns inlärning 

(Ericsson, 2005B).  

 

Regeringen har, tillsammans med idrottsrörelsens, som ambition att den fysiska 

aktiviteten som barn bör röra på sig varje dag ska vara i minst 30 minuter (prop. 

2003/04, Budgetpropositionen för 2004; prop. 2004/05, Budgetpropositionen för 

2005). I folkhälsosammanhang i Sverige används dock den brittiska 

rekommendationen som är att barn och unga upp till puberteten ska aktivera sig på 

lägst en måttlig fysisk aktivitet i minst 60 minuter varje dag (Ericsson 2005A).  

 

2.2 Vilka effekter har fysisk aktivitet på hjärnan? 

Hansen (2016, s 9) förklarar att hjärnan tycks vara det organ i kroppen som stärks 

mest av rörelse och det finns inte många saker som är så pass viktiga för hjärnan som 

just rörelse. Hansen (2016, s 15-22) förtydligar att träning och motion inte bara ger 

människan bättre kondition och större muskler, det bidrar även till förändringar i 

hjärnan. Dessa förändringar påverkar människans mentala funktioner. För att 

exempelvis kunna simma eller cykla måste de olika områdena i hjärnan vara 

sammanlänkade med varandra. John J Ratey, MD och Eric Hagerman (2008, s 4), 

lyfter att vår kultur behandlar hjärnan och kroppen som två separata delar, men Ratey 

vill att vi ska koppla ihop hjärnan och kroppen till en gemensam enhet. Även 

Benjamin A. Sibley och Jennifer L. Etnier (2003) nämner att hjärnan och kroppen ska 

ses som en gemensam enhet, det som händer i kroppen påverkar hjärnan och tvärtom.  
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2.3 Ett projekt om daglig fysisk aktivitet 

Den projektansvariga pedagogen på skolan blev intresserade av att påbörja projektet 

efter att hen hade läst Dr John J Rateys tankar om hur hjärnans aktivitet påverkas av 

fysisk aktivitet. I en intervju med denna pedagog (2017-04-20) berättade hen att efter 

en diskussion med skolans andra pedagoger sökte skolan bidrag från kommunen för 

att handla programvarorna och utrustningen som behövdes för att starta upp projektet. 

Under snart två läsår (15/16 och 16/17) har skolan arbetat med projektet vars syfte är 

att främja elevernas fysiska hälsa. Skolans elever i årskurs 6 har en lektion med fysisk 

aktivitet varje skoldag, tre av de lektionerna är ett pass på 25 minuter där elevernas 

puls mäts och registreras av den ansvariga pedagogen för projektet och de andra två är 

den klassiska idrottsundervisningen. Passen med pulsmätning och idrottslektionerna 

är schemalagda första stunden på dagen. Innan första gruppen påbörjade projektet 

vägdes och mättes alla elever samt så registrerades deras vilopuls. Eleverna fick även 

ett par påståenden som de skulle besvara för att pedagogen skulle få ett mätvärde över 

hur de själva upplever sitt välmående. Hur eleverna trivdes i skolan är ett exempel på 

ett sådant påstående. Dessa påståenden genomfördes även i slutet av terminen för att 

urskilja eventuella skillnader. Gruppen som genomför projektet läsåret 16/17 svarade 

enbart på påståendena som användes med första gruppen, eftersom de andra testerna 

inte var relevanta för projektet och att vägning och mätning eventuellt är ett känsligt 

ämne för vissa elever. 

 

Pedagogen som ansvarar för projektet, tillsammans med de andra involverade 

pedagogerna, förklarade att det har tagits lite tid från alla skolämnen och överlåtits till 

projektet. Vidare berättar den projektansvariga att varje elev bär ett pulsband som är 

kopplat till en IPad, som i sin tur är kopplad till en tv som sitter på väggen för att 

eleverna ska kunna kontrollera sin puls under den fysiska aktiviteten. För varje tio 

minutersintervall eleven håller sig mellan 70% till 100% av sin maxpuls utdelas en 

medalj. Tanken är att eleverna under lektionen ska hinna samla två medaljer var. 

Pedagogen som ansvarar för projektet berättar att planen för hösten 2017 är att utöka 

projektet och inkludera årskurs 5 tillsammans med årskurs 6.  
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3. TIDIGARE FORSKNING 

3.1 En interventionsstudie i Sverige 

Ingegerd Ericssons (2003, s 1-4) avhandling grundar sig i hennes projekt som 

startades i Bunkeflostrand 1999. Ericssons (2003) projekt bygger i sin tur på MUGI-

projektet som startades på 1980-talet. Syftet med projektet är att ge en ökad förståelse 

om relationen mellan barns koncentrationsförmåga, motorik och deras prestationer i 

skolan. Studien utgår ifrån tre likvärdiga klasser på totalt 251 elever, fördelade i två 

interventionsgrupper och en jämförelsegrupp. Interventionsgrupperna utövar fysisk 

aktivitet fem gånger per vecka och har vid behov en extra motorisk lektion, 

jämförelsegruppen har endast skolans två ordinarie idrottslektioner varje vecka.  

 

Datamaterialet samlades in genom enkäter med pedagoger och vårdnadshavare, samt 

genom prov och tester som eleverna utfört. Tillsammans med detta har 

utvecklingsscheman förts gällande elevernas utveckling. Ericsson (2005B, s 85) 

poängterar att både interventionsgrupperna och jämförelsegruppen kom från skolor 

som låg i samma småstadsområde. Elevernas sociala bakgrund i de olika grupperna 

var likartade och andelen elever som hade ett annat modersmål än svenska var 

samma. Ericsson (2003, s 5) berättar att studiens urval inte var slumpmässigt, men 

eftersom den stämmer bra överens med liknande studier kan denna studie ge kunskap 

om hur andra personer skulle kunna bli påverkade av ett liknande projekt.  

 

Ericsson (2003, s 6-11) förklarar vidare att studiens resultat visar att det finns 

skillnader mellan interventionsgrupperna och jämförelsegruppen efter bara ett år. 

Eleverna i interventionsgrupperna har fått en bättre koncentrationsförmåga, men det 

kan inte med säkerhet sägas bero på den extra fysiska träningen, eftersom andra 

faktorer kan ligga till grund för den förbättringen. Fysisk aktivitet kan bidra till en 

känsla av social gemenskap, vilket i sin tur eventuellt leder till att man känner mer 

glädje, trivs bättre i skolan och därmed ökar koncentrationsförmågan. Ökad fysisk 

aktivitet har bidragit till att elevernas prestationer i ämnena matematik och svenska 

har förbättrats. Ericsson (2005B, s 110) nämner att det var speciellt skrivförmågan, 

läsförmågan, rumsuppfattning samt taluppfattning/tankefärdigheter som förbättrades 

av fysisk aktivitet. I dessa moment är skillnaderna mellan jämförelsegruppen och 
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interventionsgrupperna säkerställda. Ericsson (2003, s 10) drar slutsatsen att eftersom 

studiens urval inte var slumpmässigt, behövs det fler liknande studier för att kunna 

bekräfta de positiva effekter som denna studie haft för att generella slutsatser ska 

kunna dras. 

 

3.2 Fysisk aktivitets påverkan på de akademiska ämnena  

Sibley och Etnier (2003) konstaterar att fysisk aktivitet har minskat i skolan eftersom 

pedagoger vill ha mer tid till de akademiska ämnena. De flesta pedagoger vill att 

elever ska prestera bra på de prov som genomförs och vill därför spendera mer tid i 

klassrummet för att förbereda sig inför dessa. Liselotte Schäfer Elinder och Johan 

Faskunger red. (2006) är av samma uppfattning när de konstaterar att pedagoger 

prioriterar de teoretiska ämnena på bekostnad av idrottsämnet, på grund av att det 

blivit en ökad press på eleverna att uppnå bästa möjliga akademiska resultat.  

 

Vissa pedagoger ser fysisk aktivitet som något positivt och att det inverkar väl på 

elevernas koncentrationsförmåga och akademiska framgång (Sibley & Etnier 2003). 

Det är även något som Hansen (2016) nämner, att fysisk aktivitet hjälper mot 

koncentrationssvårigheter. Catrine Kostenius-Foster (2002) lyfter en studie gjord av 

Keays och Allisons som har sammanställt effekterna av fysisk aktivitet från måttlig 

till ansträngande nivå hos elever. De kunde utläsa fysiska (kondition) och kroppsliga 

(blodtryck) förbättringar, men inte hur fysisk aktivitet påverkar de akademiska 

resultaten. Även Sibley och Etnier (2003) diskuterar hur fysisk aktivitet påverkar de 

akademiska resultaten. Sibley och Etnier (2003) beskriver fyra projekt där skolorna 

har ökat tiden för fysisk aktivitet. Alla fyra projekt visar oförändrade eller förbättrade 

akademiska resultat bland eleverna, vilket stärker Kostenius-Foster (2002) och Sibley 

och Etnier (2003) tankar om att fysisk aktivitet inte har någon negativ påverkan på de 

akademiska prestationerna, men det kan inte heller utläsas att fysisk aktivitet generellt 

förbättrar resultaten. Ericsson (2005B, s 53) lyfter fram Hannafords tankar som säger 

att rörelser aktiverar kroppens nervsystem vilket gör hela kroppen till ett 

inlärningsinstrument. 
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Resultatet som Kostenius-Foster (2002) lyfter angående Keays och Allisons studie 

visar att eleverna ser positiva saker med fysisk aktivitet, som exempelvis att de 

upplever ett lugn efteråt och därmed har lättare att koncentrera sig. Detta är även 

något som Ingegerd Ericsson (2006) nämner. Ericsson (2006) lyfter vidare att positiva 

effekter som att eleverna känner sig gladare och får lättare att koncentrera sig vilket i 

sin tur leder till ett lugnare klassrumsklimat, som kan bidra till att eleverna har lättare 

att ta till sig nya kunskaper.  

 

3.3 Effekter av fysisk aktivitet  

Enligt Jaana Nehez (2014) och Johanna Ulrika Orre (2012) finns det ett positivt 

samband mellan fysisk aktivitet och förbättrade skolprestationer. Orre (2012) nämner 

att prestationerna i de två teoretiska ämnena engelska och matematik har förbättrats 

med hjälp av pulsträning, det är ett resultat som fåtts från en studie gjord med 

pulsklockor som är genomförd i USA. Elevernas puls skulle ligga mellan 160 och 200 

slag i minuten i 20 minuter och lektionerna i matematik och engelska skulle äga rum 

inom 90 minuter efter genomförd pulsträning för att få så positiva effekter som 

möjlig. Detta kopplas till Hansens (2016, s 139) tankar om att träning påverkar minnet 

direkt. De som tränat precis innan ett minnestest presterar bättre än övriga på testet. 

Även Ratey (2008, s 54) berättar att nästan direkt efter en avslutad fysisk aktivitet är 

det ett perfekt läge att fokusera på arbete som kräver mycket tänkande och 

analysering.  

 

I en artikel lyfter Nehez (2014) fram studier av Ingegerd Ericsson, John J Ratey och 

Benjamin Sibley och Jennifer Etnier som har genomfört studier där elevers kognitiva 

förmågor såsom matematiska kunskaper och läsförmågor har förbättrats med 

högintensiv fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet har inte bara en positiv påverkan på 

elevers prestationer, det bidrar även till en minskad oro och stressnivå. Precis som 

Nehez (2014) nämner även Hansen (2016, s 38) att en vältränad kropp hjälper 

kroppen hantera stress bättre. Ratey (2008, s 53) förklarar att fysisk aktivitet förbättrar 

inlärningen genom att bli mer alert, uppmärksam och mer motiverad, hjärnan blir 

också mer mottaglig för ny information. Nehez (2014) förklarar att det positiva 

sambandet mellan fysisk aktivitet och förbättrade skolprestationer eventuellt beror på 
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att syreupptagningsförmågan ökar vid fysisk aktivitet och att hjärnan får mer syresatt 

blod, vilket gör oss mer mottagliga för ny information. En annan förklaring är att 

antalet hjärnceller ökar med konditionsträning, vilket i sin tur förbättrar 

långtidsminnet. Ett långtidsminne med nybildade hjärnceller ökar chanserna att ta till 

sig ny kunskap.  

 

4. METOD 

För att besvara studiens syfte användes en kvalitativ ansats i form av en empirisk 

undersökning med semistrukturerade intervjuer som sedan analyseras utifrån en 

fenomenografisk analys.  

 

4.1 Intervju 

Valet till att genomföra intervjuer i vår undersökning grundar sig i Runa Patel och Bo 

Davidsson (2011, s 82) tankar som handlar om att forskaren vill få en bild av 

respondenternas upplevelser kring ett fenomen. Forskning som sker inom bland annat 

samhällsvetenskap har som mål att koppla samman teori och verklighet till varandra 

(Henny Olsson & Stefan Sörensen, 2007 s 13-14). Vidare nämner Olsson och 

Sörensen (2007) att inom kvalitativ forskning är forskaren själv delaktig i insamlandet 

av data där det råder en öppen samverkan mellan forskaren och respondenten. 

Respondenters svar är individuella och därmed kan inga fasta svarsalternativ 

formuleras i förväg eftersom upplevelser är personliga och varierar från varje enskild 

individ. Intervjuerna som vi genomfört kallas semistrukturerade och Alan Bryman 

(2011, s 419) och Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang (1991, s 99) förklarar 

att semistrukturerade intervjuer inte är allt för strukturerade utan liknas vid ett 

vardagligt samtal som är lite mer styrt. En intervju som inte är strukturerad kan göra 

situationen mer avslappnad vilket var bra för oss som ovana intervjuare.  

 

Till intervjutillfällena förbereddes ett frågeschema (se bilaga 2), men ordningen på 

frågorna varierade beroende på vilka svar respondenterna gav oss eftersom vi vill få 

ett naturligt flyt i samtalet (Bryman, 2011 s 206, 415, 419). Vid formulering av ett 

frågeschema är det viktigt att fundera över vilken information som behövs för att 
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kunna täcka det område som ska undersökas. Utformningen av vårt frågeschema 

baserades på studiens frågeställningar samt tidigare forskning som vi hade läst. I 

arbetet med att sammanställa frågorna till intervjuerna var vi noga med att de skulle 

vara öppna och allmänt formulerade där respondenten gavs friheten att svara som hen 

själv vill och utifrån det ställa följdfrågor, detta grundar sig i Brymans (2011, s 415) 

tankar angående intervjuer som även lyfter att öppna frågor ger oss chansen att få reda 

på sådan information som vi inte tänkt på innan intervjun. Viktigt att tänka på är att 

frågorna ska vara begripliga för respondenten och inte vara ledande, ledande frågor 

kan leda in respondenten på fel väg och därmed ge en skev bild av verkligheten 

(Bryman 2011, s 419). Bryman (2011, s 369) och Andreas Fejes och Robert 

Thornberg red. (2015, s 369; 2015, s 270-271) berättar att intervjuer inte ger ett 

generaliserbart resultat, det vill säga ett resultat som går att överföra till andra miljöer, 

eftersom de inte täcker upp tillräckligt stort antal personer från olika områden.  

 

4.2 Telefonintervju 

I samråd med en av pedagogerna valde vi att genomföra en telefonintervju eftersom 

hen hade mycket arbete och svårt att hitta en tid till att träffas. Enligt Bryman (2011, s 

208-210, 432, 433) har intervjuer per telefon olika fördelar och nackdelar. Ofta 

används de vid marknadsundersökningar och inte vid vetenskapliga, kvalitativa, 

undersökningar. Bryman (2011) förklarar att telefonintervjuer gör att både intervjuare 

och respondenter blir anonyma för varandra. Det bidrar till att man inte kan läsa av 

kroppsspråk eller ansiktsuttryck under intervjun som eventuellt är av stor vikt för 

helheten. Vid en intervju som sker ansikte mot ansikte förklarar Bryman (2011) att 

respondenten kan påverkas av yttre faktorer hos oss som intervjuar genom att 

exempelvis tro att hen ska svara på ett visst sätt för att ge oss “rätt svar”. Bryman 

(2011) lyfter gester och minspel som en viktig del av en intervju för att exempelvis se 

om respondenten uppfattar frågorna korrekt och om intervjuaren uppfattar 

respondentens svar på rätt sätt. Telefonintervjun resulterade i mycket användbart 

material men vi hade gärna åkt till skolan och genomfört intervjun där då vi känner 

oss mer trygga med att träffa respondenten ansikte mot ansikte än att prata med hen 

över telefon.  
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4.3 Inspelning av intervjuer 

Respondenterna tillfrågades innan intervjun om deras godkännande att spela in 

samtalet. Detta eftersom vi inte enbart är intresserade av vad respondenten svarar, 

utan även hur hen säger det (Bryman, 2011 s 428). Valet att spela in intervjun 

baserades på att vi i efterhand ville ha möjligheten att återvända till intervjun för att 

höra respondenternas exakta svar. I en situation där en persons svar spelas in är det 

lätt att respondenten blir självmedveten om vad hen säger i och med att det kommer 

att finnas kvar efter intervjun är avslutad, vilket kan vara ett kritiskt moment 

(Bryman, 2011, s 428). Vi förtydligade för respondenterna att det inte finns några 

rätta eller fel svar, utan att vi är intresserade av deras upplevelser i hopp om att göra 

situationen mer avslappnad.  

 

4.4 Urval 

Bryman (2011, s 434) förklarar att många kvalitativa forskare använder sig av ett 

målinriktat urval, vilket handlar om att skapa en överenskommelse mellan urvalet och 

studiens frågeställningar. Urvalet sker utifrån en önskan om att respondenterna 

kommer svara relevant på frågorna. Till vår studie valdes fyra respondenter ut som på 

ett eller annat sätt arbetar eller har arbetat i grupperna som medverkar eller har 

medverkat i projektet. Grupperna möts av pedagoger i andra ämnen (slöjd, musik och 

idrott) men vi valde att inte ta med dessa i studien eftersom de inte undervisar i de 

teoretiska ämnena som utvald tidigare forskning visar tydliga förbättringar i tack vare 

den dagliga fysiska aktiviteten.  

 

Vi kontaktade de utvalda respondenterna genom e-postmeddelande med en inbjudan 

till att medverka i studien samt ett klargörande om varför vi var intresserade av att 

träffa dem. Genom mailkontakt bokades det in intervjuer, både personliga intervjuer 

samt en telefonintervju.  

 

I länet där skolan med projektet finns har vi inte hittat någon mer skola som genomför 

ett liknande projekt. Hade ett liknande projekt funnits hade studien kunnat se 

annorlunda ut då en jämförelse mellan pedagogers upplevelser från olika skolor hade 
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kunnat genomföras. Nackdelen med att studien enbart genomfördes på en skola med 

ett urval på fyra pedagoger gör att resultatet inte går att generaliseras och överföras. 

Det går inte med säkerhet att säga att ett liknande projekt skulle leda till samma 

resultat på en annan skola, men det går inte heller att säga att det inte skulle leda till 

det. Fejes och Thornberg (2015, s 270-271) förklarar att generalisering handlar om 

hur väl det går att tillämpa studiens resultat på andra situationer, händelser och 

personer. Kvalitativ forskning kritiseras ibland av kvantitativa företrädare, just för att 

resultatet inte går att generalisera utanför den grupp som undersökts i och med att 

antalet intervjuade i en kvalitativ undersökning inte representerar tillräckligt stor del 

av befolkningen. Bryman (2011, s 369) förklarar att den kvalitativa forskningens 

resultat därför ska generaliseras till teorier i tidigare forskning istället för till 

befolkningen. 

 

4.5 Analysmodell 

Som metodansats användes fenomenografi för att analysera den data som samlats in i 

samband med de semistrukturerade intervjuerna med de fyra pedagoger som 

medverkat i projektet. Lars Owe Dahlgren och Kristina Johansson (2015, s 162) 

förklarar att den fenomenografiska metodansatsen är användbar när individers tankar 

och funderingar kring olika fenomen ska analyseras och beskrivas, det vill säga när 

intresset ligger på individers tolkningar. Fokus läggs inte på vilka likheter svaren har, 

utan det som intresserar är variationen av individers uppfattning av omvärlden.  

 

Dahlgren och Johansson (2015 s 167-171) beskriver det första steget i analysen som 

handlar om att läsa igenom de transkriberade intervjuerna och bekanta sig med 

materialet. I det andra steget skrevs de transkriberade intervjuerna ut och färgkodades 

med varsin färg för vardera pedagog, för att enkelt hålla isär vem som hade sagt 

vad. Därefter klipptes relevanta stycken ut från intervjuerna för att delas in i olika 

kategorier. Det rekommenderas att arbeta med papper eftersom det blir lättare att dela 

in styckena i olika kategorier. Styckenas längd varierar, vilket i vårt fall innebar att 

några var drygt en halv A4-sida medan vissa andra endast var ett par rader (Dahlgren 

och Johansson, 2015). Tanken med de utklippta styckena var att de skulle ge en 

representativ bild av hela intervjun. I det tredje steget jämfördes styckena med 
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varandra, det letades efter skillnader och likheter. Att kunna urskilja skillnader eller 

variation mellan individernas uppfattningar är fenomenografins primära mål, för att 

det ska gå var vi även tvungna leta efter likheter. I det fjärde steget grupperades de 

likheter och skillnader som vi funnit under de tidigare stegen. I det femte steget låg 

likheterna i fokus och vi försökte hitta essens i de olika kategorierna. Kritiskt med 

detta steg var att vi var tvungna att bestämma oss för en gräns, om en ny kategori 

skulle skapas eller om det passade in i en befintlig kategori. I det sjätte steget 

namngavs kategorierna, det mest betydande innehållet framkom i detta steg. 

 

I det sjunde och sista steget granskades alla stycken för att se ifall de platsade i fler än 

en kategori. Enligt Dahlgren och Johansson (2015, s 167-171) resulterar ofta detta 

steg i att det blir färre kategorier. Vissa kategorier med liknande innehåll sammanförs 

till en lite större kategori. Vi fick fram 4 stycken olika kategorier som gavs namn efter 

den mest centrala meningen. Vissa stycken passade i flera kategorier vilket det togs 

hänsyn till och noterades. Kategorierna som kom fram utifrån analysen var 

närvaro/sammanhållning, fördelar/nackdelar med projektet, elevernas upplevelser 

utifrån pedagogernas perspektiv och upplägg. Att arbeta på detta sätt, att göra ett 

urval bland den data som är insamlad, innebär att materialet bearbetas tills en 

meningskoncentrering trätt fram (Olsson & Sörensen 2007, s 80). Med 

meningskoncentrering menas att respondentens svar sammanfattas till kortare 

uttalanden för att få fram det mest väsentliga. Långa meningar och utläggningar 

koncentreras till ett fåtal ord. Dahlgren och Johansson (2015) menar att det i slutfasen 

av analysen är viktigt att se relationen mellan sin undersökning (empiri) och tidigare 

forskning (teori). Teorin hjälpte oss att förbereda och göra medvetna val i 

tillvägagångssättet i både arbetet med intervjuerna samt i bearbetningen av dem.  

 

4.6 Bearbetning av material 

Valet att göra en fenomenografisk analys innebär att hela intervjumaterialet 

transkriberas för att vi ska kunna sätta oss in i det ordentligt (Dahlgren & Johansson, 

2015, s 167). Att transkribera intervjuer tar tid, men det ger oss möjligheten att 

återvända till respondenternas svar för att läsa, tolka och analysera ytterligare en gång 

mot vad det gjort om vi enbart hade skrivit ner korta punkter av vad respondenten 
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svarade (Bryman, 2001, s 428-429). Kritiskt är, som Patel och Davidsson (2011, s 

107-108) berättar, att det ofta sker mer eller mindre medvetna eller omedvetna val 

som påverkar resultatet av transkriberingen. Talspråk och skriftspråk skiljer sig från 

varandra, under transkriberingsprocessen kan bland annat betoningar, kroppsspråk, 

gester och mimik försvinna. I vårt fall har intervjuerna transkriberats ordagrant, men i 

delen för studiens resultat när citat har använts har talspråk delvis bytts ut mot 

skriftspråk och markörer såsom kommatecken och punkter har satts ut för att 

underlätta läsningen. 

 

Det är viktigt att forskaren reflekterar och är medveten om vilka val som sker under 

transkriberingen för validitetens skull. Validitet innebär att det ska finnas en likhet 

mellan verkligheten och tolkningen forskaren gör (Olsson & Sörensen 2007, s 66, 76). 

Bryman (2011, s 352) beskriver extern och intern validitet. Intern validitet handlar om 

att det ska vara en god överensstämmelse mellan observationer som forskaren gör och 

de teoretiska idéer och tankar som hen utvecklar. Extern validitet handlar om hur väl 

resultaten går att generalisera till andra, liknande miljöer. Fejes och Thornberg (2015, 

s 258) beskriver att begreppet validitet handlar om att forskning som genomförs och 

metoder som används verkligen undersöker det som ska undersökas. Det gjorde att vi 

enbart ställde frågor som var till hjälp för våra frågeställningar och studiens syfte. För 

att vi skulle få hög validitet i vår studie har vi varit noggranna med att under hela 

arbetets gång stämma av våra val mot studiens syfte och frågeställningar. Att göra den 

avstämningen leder inte enbart till att validiteten blir hög, det hjälper oss även att 

hålla oss inom rimliga gränser för studien. 

 

Bryman (2011, s 355) beskriver att begreppet reliabilitet är ett begrepp inom 

kvalitativ forskning som används när det talas om en studies tillförlitlighet. För att 

studien ska bli tillförlitlig är det viktigt att forskaren redogör för alla steg i processen, 

vilket vi har gjort. Alla moment i studien har redovisats och motiverats med 

ambitionen att på ett tydligt och enkelt sätt kunna följa vårt arbete.  
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4.7 Etiska aspekter 

För att genomföra forskning av god forskningsetik bör vetenskapsrådets (2017) fyra 

principer följas. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet. Respondenterna till studien fick, tillsammans med inbjudan att 

delta (se bilaga 1), information om vår undersökning och varför vi skulle genomföra 

den och intervjua just dem. När respondenten accepterade inbjudan och bokade in tid 

för intervju gav hen samtycke till att delta i studien. I inbjudan var vi tydliga med att 

respondenternas medverkan skulle vara konfidentiell, vilket innebär att ingen kommer 

få reda på att just dem har medverkat i studien. Nyttjandekravet innebär att de 

uppgifter som samlas in enbart ska användas för denna studie. Vid intervjutillfällena 

var vi noga med att gå igenom dessa etiska krav och principer ytterligare en gång med 

respektive respondent för att inga missförstånd skulle uppstå. 

 

5. BESKRIVNING AV SKOLA OCH GRUPPER 

På kommunens hemsida (2017) för den berörda skolan går det att läsa att det är en F-6 

skola med cirka 200 elever. Det är en landsortsskola som ligger ungefär två mil från 

närmaste större stad. De båda gruppernas schema planerades så att de tunga teoretiska 

ämnena (svenska, matte och engelska) var placerade efter den fysiska aktiviteten. 

Skälet till att de har placerats efter den fysiska aktiviteten är att forskning som 

projektet baseras på (Ratey, 2008) konstaterar att inlärningen är som bäst direkt efter 

avslutad fysisk aktivitet.  

 

5.1 Grupp 1 

Första gruppen som deltog i projektet (läsår 15/16) med pulsbanden var elever i 

årskurs 6 som pedagogen hade haft sedan de gick i årskurs 1. Pedagogen (2017-04-

28) beskriver gruppen som en positiv och uppmuntrande grupp där det sällan uppstod 

bråk eller tjafs mellan eleverna och att de var måna om varandra. Gruppen hade ett 

flertal elever med särskilda behov, vilket innebar att pedagogen behövde ge extra 

mycket stöd i skolan till dessa barn. Gruppen varierade i antal elever under de sex 

åren de gick på skolan men i årskurs 6 var de 24 elever. Pedagogen för gruppen hade 
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hjälp av resurspersoner de första tre åren, men från årskurs 4 arbetade hen i stort sett 

själv med eleverna. Två elever i gruppen deltog sällan på den vanliga 

idrottsundervisningen och till en början observerade de enbart projektets lektioner och 

deltog på det som de ville. Efter projektstarten hann det bara gå några få gånger innan 

dessa elever deltog fullt ut och aldrig missade ett tillfälle. Pedagogen beskriver 

gruppen på följande sätt:  

 

… otroligt fina mot varandra, peppande klass. Var väldigt sällan det va 

tråkigheter, alltså att dom var elaka mot varandra. (Pedagog, grupp 1) 

 

5.2 Grupp 2 

Den andra gruppen som fick möjlighet att delta i projektet (läsår 16/17) är den 

nuvarande årskurs 6 på skolan. I den här gruppen arbetar det två pedagoger. Pedagog 

1 (2017-04-20) berättade att det var en stor grupp på 30 elever i 5:an men efter bara 

ett par veckor in på första terminen i sexan var de 21 elever på grund av att många 

hade flyttat. Den andra pedagogen (2017-04-26) i gruppen förklarade att det är två 

elever som har blivit lovade att inte behöva delta i projektet och utöver dem är det ett 

fåtal elever som ibland väljer att avvika vid vissa tillfällen. En av de två elever som 

inte behöver delta i projektet har en anpassad skolgång och börjar skoldagen lektionen 

efter den fysiska aktiviteten, den andra eleven sitter i klassrummet när resten av 

klasskamraterna har den fysiska aktiviteten, men arbetar inte med något skolarbete. 

Pedagog 1 beskriver gruppen på följande sätt: 

 

Det är en grupp som har svårt att fokusera tillsammans, den är spretigt färgglad 

om man ska uttrycka positivt. (Pedagog 1, grupp 2) 

 

6. RESULTAT 

6.1 Hur upplever pedagogerna att eleverna i grupp 1 påverkas av daglig 

fysisk aktivitet?  
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6.1.1 Sammanhållning 

Gruppen som var först ut med att prova på projektet med pulsbanden hade enligt 

pedagogen i gruppen en bra sammanhållning innan projektets start, något som 

förbättrades ytterligare och stärkte gruppens “vi-känsla” under projektets gång.  

 

sammanhållningen i den här klassen blev betydligt liksom asså de blev ännu 

tajtare å så … så att jag tror det stärkte dom (Pedagog, grupp 1) 

 

Både klasspedagogen och pedagogen som ansvarar för projektet berättade om de 

elever som till en början var osäkra på vad lektionerna med fysisk aktivitet innebar. 

Osäkerheten som de elever kände byttes snart mot nyfikenhet och efter observation 

deltog dem på samma sätt som de andra eleverna i gruppen, det vill säga att de deltog 

utifrån sina egna förutsättningar.  

 

6.1.2 Koncentration  

Pedagogen i gruppen berättade att eleverna har uttryckt att projektet medfört att det 

blivit enklare att koncentrera sig i skolan och sitta stilla på lektionerna vilket ledde till 

att de fick mer gjort. 

 

eftersom dom kunde koncentrera sig mer så fick vi väldigt mycket gjort 

(Pedagog, grupp 1) 

 

Med ökad koncentrationsförmåga från elevernas sida och att de blivit piggare tack 

vare träningen fanns möjligheten för pedagogen att lära eleverna fler saker under 

kortare tid men även under hela skoldagen. Pedagogen i denna grupp kunde dock inte 

säga att elevernas akademiska resultat förbättrades efter införandet av projektet. 

Pedagogen som är ansvarig för projektet berättade att enkäten som eleverna i första 

gruppen fick göra innan projektet startades och som sedan gjordes om en gång till 

innan de gick på sommarlov visade en ökning i att eleverna upplever att de själva 

orkar mer under hela skoldagen.  
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6.1.3 Hälsovinster 

Pedagogen i gruppen upplevde inte bara en förbättring av elevernas 

koncentrationsförmåga, hen upplevde även att elevernas självkänsla hade ökat.  

 

för vi gjorde ju då en enkät innan vi starta med intervjuer, våran idrottslärare 

intervjuade varje barn ja men om hälsa å hur dom kände å om koncentration å 

allt, ja de var massa frågor… Å så gjorde hen en uppföljning då efter och då hade 

ju det ökat deras koncentration å självkänsla, asså att våga testa å… ja för de är ju 

i sig en vinst faktiskt att lära känna sin kropp (Pedagog, grupp 1) 

 

Den projektansvariga pedagogen berättade att både elever, pedagoger och föräldrar 

uttryckte under och efter projektets gång fördelarna som projektet förde med sig. De 

upplevde att eleverna åt och sov bättre och var piggare under skoldagen samt när de 

kom hem från skolan. Pedagogen för projektet uttryckte en stor vinst för de andra 

pedagogerna som ger tid från sitt ämne till projektet: 

 

Men jag ser det som en investering, asså om jag är slöjdlärare o jag får dela med 

mig av lite tid så är det en investering i sitt eget ämne ändå indirekt i och med att 

om eleven blir piggare mer alert o mer mottaglig för information. 

(Projektansvarig pedagog) 

 

6.2 Hur upplever pedagogerna att eleverna i grupp 2 påverkas av daglig 

fysisk aktivitet?  

6.2.1 Sammanhållning 

Pedagog 1 i grupp 2 märker ingen skillnad på gruppens närvaro innan, under eller 

efter projektet. Hen upplever däremot att gruppens sammanhållning har påverkats 

positivt av projektet, de har blivit mer sammansvetsade som grupp tack vare projektet. 

På frågan om vad i projektet som påverkar gruppens sammanhållning svarade första 

pedagogen på följande sätt: 

 

ja alltså man är ju där o sen när man gör saker tillsammans i en grupp oavsett om 

det är i skolan eller på ett jobb eller sådär så blir det ju att man, man är ju 

tillsammans på nåt sätt det är ju inte på samma sätt en krav situation som en 



23	
	

vanlig lektion här ska du lära dig och visa vad du kan här visst man ska träna men 

man går mot sitt eget mål hela tiden (Pedagog 1, grupp 2) 

 

Många elever flyttade till andra städer och slutade därmed på skolan. Det arbetades 

mycket med att få ihop och forma gruppen på nytt igen enligt den andra pedagogen 

(2017-04-26), detta uttryckte hen på det här sättet:  

 

I början så var det väldigt mycket att dom behövde finna varandra på nytt. Vi 

håller fortfarande på lite asså jag tycker inte sammanhållningen är jättejätte bra 

eller asså den är ju inte ultimat kan jag väl säga, den är ju fortfarande bra å de ä ju 

rätt så lite kiv å tjafs. (Pedagog 2, grupp 2) 

 

6.2.2 Splittring 

Hela gruppen deltog inte i projektet vilket ledde till en splittring (uppdelning) av 

gruppen. Även pedagogerna i gruppen hade olika upplevelser av projektet vilket 

gjorde att deras tankar gick åt olika håll. Pedagogen som håller i projektet upplever att 

elevernas inställning till projektet varierar. Hen och pedagog 1 i denna grupp ser 

projektet som kravlöst samtidigt som den andra pedagogen i gruppen upplever att en 

del elever inte förstår syftet med projektet och uttrycker att det ställs för mycket krav 

på dem. Pedagogerna uttryckte sig olika angående det: 

 

Men tänk att varje morgon svettas o bli röd i ansiktet o ha roligt, för de på mina 

pulspass så är de ju ganska kravlöst dom betygssätts ju inte. (Projektansvarig 

pedagog) 

 

… det blir för mycket krav upplever den eleven så de är väl därför, så de e två av 

klassen som inte deltar. (Pedagog 2, grupp 2) 

 

6.2.3 Koncentration  

Båda pedagogerna i gruppen upplever att projektet bidragit till att eleverna blivit 

lugnare och mer fokuserade i skolan. Gruppens andra pedagog upplever att eleverna 

gör ett bättre arbete i skolan eftersom de fokuserar och koncentrerar sig bättre. 

Pedagogen upplever även att eleverna blev mer fokuserade efter jullovet när de fick 
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sina första betyg. Hen vet inte om det beror på betyget eller projektet, eller en 

kombination av de båda faktorerna.  

 

... det blev det efter julas asså direkt efter julbrytet, efter första betyget så 

upplevde jag att dom vart mer fokuserade. (Pedagog 2, grupp 2) 

 

6.2.4 Hälsovinster 

Pedagog 1 i denna grupp upplever att eleverna är kapabla till att lära sig under hela 

skoldagen, även den sista halvtimmen. Den projektansvariga pedagogen upplever att 

eleverna blir piggare, mer mottagliga för information och att de har lättare att lära sig 

mer under en kortare tid. 

 

Ja men dom flesta dom är ju taggade dom tycker de är roligt det har blivit en 

vana, då är det ju enklare att att komma dit när de är en vana sen säger dom själva 

att dom känner att dom mår bättre o är piggare o gladare. (Projektansvarig 

pedagog, om grupp 2) 

 

6.3 Vilka likheter och skillnader framkommer i de två grupperna utifrån 

pedagogernas upplevelser? 

6.3.1 Likheter 

Utifrån intervjuerna som genomförts med pedagogerna framkom bilden av att de två 

grupperna som hittills deltagit i projektet är väldigt olika, men trots det är det många 

faktorer som är lika. Det rent praktiska med schemaläggningen är densamma, de 

tyngre teoretiska ämnen har placerats efter projektets fysiska aktivitet eftersom det 

finns forskning som stödjer det (Ratey, 2008). Pedagogerna i båda grupperna, samt 

eleverna i den första gruppen, uttrycker en ökad koncentrationsförmåga och att 

eleverna upplevs vara mer alerta i skolan och mer kapabla att ta till sig ny kunskap 

snabbare. Alla pedagoger upplevde att projektet bidragit till en förstärkt 

sammanhållning i grupperna. I båda grupperna har projektet medfört att eleverna tar 

till sig kunskap under hela skoldagen. Pedagogen i grupp 1 uttryckte det, och 

enkäterna som eleverna fick svara på i slutet av läsåret stärkte det eftersom det 

påståendet hade ökat från när de svarade på enkäterna första gången. Första 
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pedagogen i grupp 2 uttryckte även i intervjun att hen kunde hålla i lektioner där 

eleverna fick möjlighet till att lära sig nya saker, även om det var i slutet på 

skoldagen.  

 

Jag kan se på gruppen att många orkar jobba senare på eftermiddagen, vad man 

vill lägga i det i form av ålder o hur vilken arbetsro det är under hela dan o sådär. 

Men det är en tydlig skillnad om man tänker jag har haft dom sen årskurs fyra. 

Det kan va en utveckling som hade hänt ändå men det är väldigt tydligt att vi kan 

lära oss saker även sista halvtimmen på skoldan. (Pedagog 1, grupp 2) 

 

6.3.2 Skillnader 

Det finns inte bara skillnader mellan pedagogernas upplevelser grupperna emellan, 

utan pedagogernas upplevelser skiljer sig även åt i grupp 2. Den ena pedagogen ser 

projektet som kravlöst, medan den andra pedagogen upplever att eleverna känner att 

projektet ställer krav på dem. En sak som skiljer grupperna åt är att i grupp 1 var 

pedagogen med som ett stöd för eleverna under projektets aktiviteter, medan eleverna 

i grupp 2 till mestadels genomförde aktiviteterna själva med den projektansvariga 

pedagogen. Pedagogerna i de båda grupperna pratade om elevernas delaktighet eller 

brist på delaktighet och vad den kunde bero på. Pedagogen i första gruppen 

reflekterade över om hens närvaro under den fysiska aktiviteten kunde ha bidragit till 

att alla elever deltog och uttryckte sig på följande sätt: 

 

...för jag var ju tvungen o va med som resurs liksom för o stötta lite.. alla mornar. 

(Pedagog, grupp 1) 

 

En anledning till att alla elever i den andra gruppen inte deltog i projektet kan berott 

på att de inte hade en nära relation till den projektansvariga pedagogen. Pedagog 1 i 

den här gruppen förklarade elevernas och pedagogens relations betydelse för projektet 

på det här sättet:  

 

Det har varit helt okej för dom flesta, men för vissa som har lite svårt med 

anknytning och relation så är det svårare att peppa om de tycker att det är oroligt 

att komma igång o våga ta ut sig o sådär så vet inte hen riktigt vilka knappar hen 

ska trycka på alltså o sådär. (Pedagog 1, grupp 2) 
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Pedagogen i första gruppen upplever att vissa elever gynnas av projektet eftersom det 

blir en rutin för dem, vilket även är något som den första pedagogen i grupp 2 nämner 

då hen upplever att projektet bidrar till en bra morgonrutin för de flesta elever. Hen 

upplever även att en del elever kan missgynnas av projektet och se det som ett 

orosmoment och därmed inte som en bra morgonrutin. En annan skillnad grupperna 

emellan är att alla elever i grupp 1 efter observation deltog under projektet och i grupp 

2 var det två elever som blev lovade att inte behöva medverka och någon elev valde 

att avvika från den dagliga fysiska aktiviteten som projektet hade.  

 

7. DISKUSSION 

7.1 Metoddiskussion 

7.1.1 Intervju 

Valet att genomföra en kvalitativ studie med en empirisk undersökning i form av 

intervjuer av pedagoger baserades på att detta område är relativt lite utforskat samt att 

den mesta litteraturen kommer från en och samma forskare. Att göra just 

semistrukturerade intervjuer var ett val som gjordes för att underlätta både för 

respondenterna och för oss som intervjuar. Eftersom vi är ovana intervjuare är det 

många faktorer som kan vara kritiska i studien. Det finns en risk att frågorna inte 

täcker området för vår studies frågeställningar och att det omedvetet ställs följdfrågor 

som är av ledande karaktär. I efterhand hade en pilotintervju kunnat vara bra där vi 

dels hade fått träna på hur det är att intervjua någon samt testa hur väl frågorna 

fungerade. Vi övervägde detta men i och med att det redan från början var ett lågt 

antal pedagoger som vi hade valt ut till intervjuerna och som arbetar eller har arbetat i 

dessa två grupper valde vi att inte “slösa” bort en intervju.  

 

7.1.2 Telefonintervju och inspelning av intervjuer 

Bryman (2011, s 208) nämner att telefonintervjuer oftast används vid 

marknadsundersökningar och inte vid kvalitativa undersökningar i form av intervjuer. 

En pedagog hade inte möjlighet att mötas under hens arbetstid vilket resulterade i att 

en telefonintervju blev aktuell. Vid telefonintervjuer förloras viktigt minspel och 



27	
	

gester som eventuellt är av betydelse för tolkningen av det transkriberade materialet. 

Trots nackdelarna med telefonintervju tog vi beslutet att det var bättre att genomföra 

en telefonintervju än ingen intervju alls och därmed få ännu mindre material till 

studien. Telefonintervjun resulterade i mycket användbart material. 

 

Vid inspelning och transkribering av intervjuer ligger intresset i både vad 

respondenten svarar, och hur hen säger det (Bryman, 2011, s 428). I vårt fall var vi 

mest intresserade av vad respondenten berättade än hur hen sa det då gester, mimik 

och kroppsspråk oftast enbart förstärker det dem säger. Betoningar i form av eventuell 

ironi och negativitet angående projektet var dock av stor vikt för oss. När det talas om 

känsliga områden (exempelvis elevers diagnoser) läggs det större vikt vid hur 

respondenten svarar än i vårt fall eftersom det kan avläsas mycket utifrån det. Fysisk 

aktivitet är inte ett av dessa känsliga områden där vi måste veta hur respondenten 

svarar, utan vikten läggs vid vad hen säger. Bryman (2011, s 428) lyfter att en 

respondent ofta blir väldigt självmedveten när hens svar ska spelas in, därför var vi 

noga med att förtydliga att det dem säger enbart ska användas i detta syfte och att det 

är deras upplevelser vi vill komma åt, inga rätta eller fel svar.  

 

Vid telefonintervjun förloras helheten av respondentens medverkan när ansiktsuttryck 

och kroppsspråk, såsom gester och minspel, försvinner (Bryman, 2011, s 432-433). 

Nackdelen med att respondenten och vi som intervjuar inte ser varandra är att det blir 

svårare för oss båda att uppmärksamma om vi uppfattat varandra korrekt. Vid en 

telefonintervju kan det vara fler faktorer som stör respondentens uppmärksamhet än 

vad det gör vid en intervju ansikte mot ansikte.  

 

7.1.3 Transkribering 

Något som är problematiskt vid transkribering av intervjuer är att vi som genomför 

studien kan missa och feltolka ord, även om vi lyssnar noggrant flera gånger. Bryman 

(2011, s 469-470) lyfter fram att när intervjuer analyseras finns det olika markörer att 

använda sig av. Vi delade upp transkriberingen mellan oss och använde dessa 

markörer. Markörernas användning kan tolkas olika, vad den ena av oss ser som en 

lång paus kan den andra se som en kort. Hur vi stavar orden när vi transkriberar leder 

eventuellt till att ord feltolkas. Vi hade problemet att en av oss skrev i mer talspråk 
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och den andra mer i skriftspråk. Eventuellt skulle vi fått fram olika transkriberingar av 

intervjuerna om vi gjort varandras vilket i sin tur hade kunnat leda till olika 

tolkningar. I efterhand kom vi fram till att det hade varit en fördel om vi hade 

diskuterat mer noga innan transkriberingen i vilken utsträckning talspråk och 

skriftspråk skulle användas samt användningen av markörer.  

 

7.1.4 Urval 

Urvalet av respondenterna till studien kan ses som bristfälligt eftersom det endast är 

fyra pedagoger som har intervjuats. Dessa fyra pedagoger är de som antingen har 

hållit i projektet eller varit delaktiga i den teoretiska undervisningen av grupperna. 

Förutom pedagogen som ansvarar för projektet är det dessa pedagoger som möter 

eleverna flest timmar i veckan och eventuellt har störst kännedom om eleverna och 

kan vara till hjälp för vår studie. Det är enbart två grupper hittills som varit 

involverade i projektet vilket innebär att det skulle vara kritiskt för oss om någon av 

de utvalda pedagogerna hade valt att inte ställa upp på en intervju. Att ta med 

pedagoger på skolan som inte är delaktiga i projektet eller möter eleverna i något 

skolämne kändes för oss meningslöst, eftersom det troligtvis inte skulle ge några 

användbara svar för vår studies syfte.  

 

I efterhand skulle intervjuer med pedagogerna i idrott, slöjd och musik kunnat 

generera en bredare bild av grupperna och hur pedagogerna upplever den fysiska 

aktivitetens påverkan på eleverna. Tidigare forskning som vår studie bygger på 

handlar om fysisk aktivitet och de teoretiska ämnena valde vi att inte intervjua 

pedagogerna i de praktiska ämnena.  

 

7.1.5 Analysmodell 

I början av analysen när stycken ur de transkriberade intervjuerna klipptes ut, kan 

viktig information fallit bort beroende på vad vi bedömde vara viktigt att ta med i 

resultatet. Alla människor upplever inte allt på samma sätt, eftersom respondenternas 

svar kan uppfattas på olika sätt. Det kan ha gjort att resultatet hade blivit annorlunda 

beroende på vem som hade analyserat de transkriberade intervjuerna. För att inte 

missa någon viktig information i intervjuerna förde vi en dialog med varandra under 
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tiden vi valde ut styckena, för att rådfråga varandra och minimera risken för bortfall 

av viktigt material.  

 

När vi valt ut de stycken som vi ansåg var relevanta för studiens syfte delade vi in 

dem i olika kategorier, dessa kategorier skapades av det som vi upplevde vara det 

mest väsentliga innehållet (Dahlgren & Johansson, 2015 s 167-171). Det som vi ser 

som det mest väsentliga, kanske inte andra personer hade upplevt som det viktigaste 

innehållet. Eftersom att vi innan intervjuerna läste mycket litteratur som behandlar 

detta område kan vi omedvetet blivit påverkade och letat efter det innehållet i de 

transkriberade intervjuerna. Samtidigt var vi tvungna att läsa in oss på området i fråga 

innan intervjuerna för att kunna förbereda oss och skapa ett frågeschema med 

eventuella följdfrågor.  

 

7.1.6 Etiska aspekter 

De fyra etiska aspekterna som vetenskapsrådet (2017) beskriver har det tagits hänsyn 

till under hela studiens arbetsgång. Som tidigare nämnt fick respondenterna en kort 

redogörelse för vad studien handlade om i mailet vi skickade ut med inbjudan om att 

delta i studien. Genom att boka in en intervju gav de samtycke till att medverka. Valet 

att skriva “Inbjudan till intervju” i ämnesraden för mailet medförde att det var en 

pedagog som slängde mailet direkt, eftersom hen inte kände sig berörd av det. Skolan 

hade påsklov runt den perioden vi mailade ut inbjudan första gången. När vi inte fick 

svar tänkte vi att mailet kunde ha hamnat långt ner i mailkorgen och valde att maila 

igen. När hen berättade att hen inte hade känt sig berörd av mailet utifrån ämnesraden 

fick vi oss en tankeställare och reflekterade över hur viktigt det är med att vara tydlig 

i hur man uttrycker sig.  

 

Vid de olika tillfällena för intervjuerna informerade vi ytterligare en gång vad studien 

handlade om och frågade efter respondenternas godkännande till att spela in 

intervjuerna, vilket alla respondenter gick med på. Respondenterna fick information 

om att det insamlade materialet i denna studie enbart skulle användas till studiens 

syfte och inget annat. De meddelades om att studien var konfidentiell, vilket har 

inneburit att namn på respondenterna bytts ut till exempelvis pedagog 1 och den 

berörda skolan nämns inte vid namn. I och med detta kommer delar av referenslistan 
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att revideras för att ingen person- eller platsinformation ska komma fram, vilket kan 

vara kritiskt om någon vill kontrollera specifik information om projektet eller skolan i 

fråga.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 Hälsovinster  

Tunga teoretiska ämnen som matematik, svenska och engelska placerades direkt efter 

projektets aktivitet berättade pedagogerna på skolan där projektet äger rum. Projektet 

på skolan som studien gjorts på bygger på Dr John J Ratey’s tankar och idéer som 

framhåller att direkt efter avslutad fysisk aktivitet finns det störst chans till inlärning 

(Ratey, 2008 s 54), något som även Orre (2012) och Hansén (2016, s 139) nämner 

och tillägger att det är upp till 2 timmar efter den avslutade aktiviteten hjärnan är som 

mest mottaglig för inlärning. Att tunga teoretiska ämnen bör genomföras så snart som 

inom 2 timmar förklarar Nehez (2014) bero på att syreupptagningen ökar vid fysisk 

aktivitet som i sin tur leder till att hjärnan får mer syresatt blod vilket gör oss piggare 

och mer alerta. Samtliga pedagoger på skolan med projektet nämnde att eleverna 

klarar av att prestera bättre under hela skoldagen. Resultatet med att inlärning sker 

även sista halvtimmen beror eventuellt på att eleverna fått de tyngre ämnena 

avklarade tidigt på dagen och orkar därmed fokusera på de “enklare” ämnena som 

ligger i slutet av skoldagen.  

 

Sibley och Etnier (2003) och Schäfer Elinder och Faskunger red. (2006) har i tidigare 

forskning konstaterat att det tagits tid från ämnet idrott och hälsa för att prioritera de 

akademiska ämnena eftersom det är av vikt att eleverna uppnår höga akademiska 

resultat. Skolan där projektet genomförs på är av motsatt åsikt och har överlåtit tid till 

den fysiska aktiviteten från de teoretiska ämnena för att projektet medför så många 

positiva faktorer för eleverna. 

 

7.2.2 Splittring 

Som det nämnts tidigare upplevde pedagogerna att projektet både ställde för mycket 

krav på eleverna och att det var kravlöst. Vilka slags krav som den andra pedagogen i 

grupp 2 upplevde att eleverna kände vet vi inte, om det är krav på att prestera 
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sportsligt eller socialt inför klasskamraterna får lämnas osagt. Pedagogerna upplevde 

projektet som en bra rutin för eleverna, men även som ett orosmoment för vissa 

elever. Om projektet leder till att vissa elever känner att det ställs krav på dem, kan 

det i sin tur leda till ett orosmoment för eleverna. Eleverna kanske inte känner sig 

bekväma med varken den dagliga fysiska aktiviteten eller den sociala kontakten som 

det innebär att medverka i projektet. Det är viktigt att förklara för eleverna att alla 

deltar utifrån sina egna förutsättningar och att alla gör så gott de kan.  

 

Till en början var det två elever i grupp 1 som inte deltog i projektet, de stod och 

observerade vad det innebar och efter bara ett par gånger blev dessa elever nyfikna 

och deltog själva. Klasspedagogen för grupp 1 nämnde att hen trodde att det kunde 

bero på att gruppen var positiv och peppade varandra. En annan orsak till att de 

började delta och att hela gruppen deltog och kände sig trygga med att delta, kan bero 

på att klasspedagogen fanns med som ett stöd under lektionerna. Eftersom de inte 

hade den projektansvariga pedagogen på någon annan lektion än projektets lektion 

kan klasspedagogens stöd betyda mycket för eleverna och deras deltagande. Ingen av 

pedagogerna i grupp 2 var med under projektets fysiska aktiviteter och i den gruppen 

var inte heller alla elever delaktiga. Eleverna som inte medverkade i projektet fick 

kanske inte det stöd de behövde för att delta. Ifall någon av pedagogerna från grupp 2 

hade varit med som ett stöd för eleverna som pedagogen i första gruppen, kanske alla 

elever hade känt sig mer trygga i situationen och medverkat i projektet.  

 

Den andra pedagogen i grupp 2 nämnde att vissa elever inte såg meningen med 

projektet, vilket gör att det måste funderas över ifall eleverna har fått tillräckligt 

mycket information om projektet och dess syfte eller om de bara är ointresserade. En 

del elever kanske inte känner sig motiverade till att delta i projektet eftersom att det 

inte betygsätts. Vissa elever kan tycka att projektet är frivillig att delta på eftersom det 

inte betygsätts, det kan bli ett problem då tid har tagits från andra ämnen för att få tid 

till dessa aktiviteter. Eftersom det tas tid från ordinarie teoretiska lektioner för att ha 

tid med projektet bör de elever som väljer att inte delta kompensera det på något sätt. 

De elever som väljer bort projektet är kanske de elever som skulle vara i störst behov 

av de positiva effekterna som det medför.  
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7.2.3 Sammanhållning 

De intervjuade pedagogerna i studien framhöll alla den förbättrade sammanhållningen 

i gruppen som skett under året eleverna gick i årskurs 6 och arbetade med projektet. I 

ett projekt som det här, där elever umgås utan större krav på att prestera kan de 

uppleva glädje som i sin tur leder till att de trivs bättre i skolan. Den projektansvariga 

pedagogen pratade om att eleverna “varje morgon svettas o bli röd i ansiktet” som 

gör att de får se varandra från nya sidor vilket hjälper sammanhållningen. Pedagog 1 i 

den andra gruppen uttryckte sig liknande när hen sa “man är ju där o sen när man gör 

saker tillsammans i en grupp”. Utifrån intervjun med pedagog 1 i andra gruppen har 

aktiviteten och sammanhanget stor betydelse. Att jobba med matematik tillsammans i 

klassrummet ger inte samma effekt uttrycker hen. Att pedagogerna upplever att 

sammanhållningen blivit bättre i de två grupperna efter införandet av projektet 

kopplas till det Ericsson (2003) nämner, att fysisk aktivitet eventuellt bidrar till att 

känslan av social gemenskap, att en hel grupp har något tillsammans. När en person 

känner att hen har blivit en del av en grupp, i det här fallet en klass, kan 

orosmomentet över att inte passa in eller inte vara accepterad släppa och hen känner 

istället glädje vilket gör att skolan upplevs roligare.  

 

Det var två elever i första gruppen som till en början inte deltog i den fysiska 

aktiviteten men som efter kort observation valde att delta både i projektet och på de 

vanliga idrottslektionerna. Dessa elever hade svårt med den vanliga 

idrottsundervisningen innan projektet. Eventuellt visade projektet ett liknande koncept 

varje morgon som bidrog till att de kände sig mer trygga och bekväma i situationen 

och som sedan kunde överföras till de vanliga idrottslektionerna.  

 

7.2.4 Koncentration 

Om alla elever upplever att de är accepterade och känner glädje medför det en 

eventuell ökning av koncentrationsförmågan (Ericsson, 2006). Dessa faktorer kan 

leda till att klassrumsklimatet blir lugnare som i sin tur gör att eleverna lär sig fler 

saker under kortare tid. Hansen (2016) och Sibley och Etnier (2003) konstaterar i sin 

studie att fysisk aktivitet underlättar elevers förmåga att koncentrera sig. Enligt vissa 

pedagoger från Sibley och Etniers (2003) studie leder förbättrad 

koncentrationsförmåga i sin tur till förbättrade akademiska resultat. I Kostenius-
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Foster (2002) studie har Keays och Allisons studier analyserats och de kom fram till 

att en mätning av fysisk aktivitets påverkan på de akademiska resultaten inte kan 

göras. De kunde dock konstatera att fysisk aktivitet i alla fall inte inverkar negativt på 

elevernas prestationer. 

 

De intervjuade pedagogerna på den berörda skolan i studien kunde inte säga något om 

elevernas eventuella förändrade prestationer eller resultat, men alla uttryckte att 

koncentrationen hade blivit bättre i och med införandet av projektet. De drog 

parallellen till att det borde ha inneburit ett förbättrat resultat eftersom de upplevde att 

eleverna hinner med mer på lektionerna. Pedagogerna upplevde även att kvalitén på 

elevernas skolarbete förbättrades tack vare ökad koncentrationsförmåga. I studien 

som Kostenius-Foster (2002) undersökte uttryckte eleverna att de kände sig lugnare 

och att det har blivit enklare att koncentrera sig på lektionerna vilket även pedagogen 

för första gruppen som deltog i projektet berättade att eleverna uttryckte. Pedagog 2 i 

andra gruppen berättade att elevernas fokus och koncentration ökat efter jullovet men 

ville inte dra slutsatserna om det berodde på att de hade fått sina första betyg eller om 

det hade och göra med projektet.  

 

8. SLUTSATSER 

Pedagogernas upplevelser av hur eleverna påverkats av projektet stämmer väl överens 

med utvald tidigare forskning inom området. Resultatet från intervjuerna tyder på att 

daglig fysisk aktivitet förbättrar elevers koncentrationsförmåga, vilket i sin tur leder 

till ett lugnare klassrum och som i sin tur bidrar till att eleverna har möjligheten att 

göra ett bättre arbete i skolan. Trivsel och sammanhållning är ytterligare två faktorer 

som förbättrats med hjälp av daglig fysisk aktivitet, vilket väl överensstämmer med 

tidigare forskning. Ovan nämnda positiva faktorer med projektet är likheterna mellan 

de två grupperna och skillnaderna är få, största skillnaderna är elevernas närvaro 

under den fysiska aktiviteten och deras inställning till projektet.  

 

Vår studie förstärker tidigare studier inom området som konstaterar att fysisk aktivitet 

är bra för både hjärnan och kroppen, vilket därmed talar för att fler skolor bör införa 

daglig fysisk aktivitet. Larsson och Wallberg (2017) framhäver att med satsningen 
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som regeringen vill göra med att införa ytterligare 100 timmar idrott och hälsa, kan 

detta vara en realitet inom kort och förhoppningsvis medverkar det till att elever inte 

enbart förbättrar sin fysiska hälsa utan också presterar bättre i skolan (Larsson och 

Wallberg, 2017). 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

 

Inbjudan                                                                

 

Hej, 

Vi, Therese Andersson och Michaela Eriksson, är lärarstudenter på Örebro 

Universitet. Vi läser inriktning f-3 och är inne på vår 6: termin. Just nu skriver vi vårt 

första självständiga arbete i de samhällsorienterade ämnena. Vår studie handlar om 

daglig fysisk aktivitet och dess påverkan på skolelever. 

Intervjuer kommer ligga som grund till studiens resultat där de kommer att 

presenteras med hjälp av koder och eventuella citat. Om godkännande ges från er 

kommer intervjuerna att spelas in för att kunna analyseras. Inga namn eller uppgifter 

som kan kopplas till er kommer att publiceras, vilket innebär att din medverkan 

kommer att vara helt anonym. 

Tycker du att detta låter intressant och vill delta i denna studie får du gärna återkoppla 

till någon av oss med vilken dag och tid som passar dig, vi ser gärna att intervjuerna 

kan genomföras under v 16. 

Hör även av dig om du har några frågor eller funderingar angående studien, vi hjälper 

gärna till att svara på dem. 

  

Vänliga hälsningar 

Therese Andersson                                             Michaela Eriksson 

07X-XXXXXXX                                                      07X-XXXXXXX 

 

 

                              

Handledare 

Sören Hjälm, Institutionen för hälsovetenskaper. Örebro Universitet 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till pedagogerna i klasserna 

Bakgrund; utbildning, hur länge har de jobbat som lärare, jobbat på skolan, vad är 

dina arbetsuppgifter (vilken klass/ämnen har du) 

• Vad är dina spontana tankar angående projektet? Varför tänker du så? 

• Vilka eventuella fördelar respektive nackdelar ser du med projektet? 

• Hur upplever du att det är att arbeta i en klass med ett sånt här projekt? 

Utveckla! 

• Hur upplever du att elevernas tankar/åsikter och intresse/brist på intresse tar 

sig uttryck om projektet? Hur tror du det kommer sig? 

• Hur upplever du elevernas koncentrationsförmåga? Prestationsförmåga? Kan 

du utveckla och ge exempel!  

• Upplever du någon skillnad på eleverna beroende på vilken 

lektion/ämne/aktivitet de har direkt efter den pulshöjande lektionen? Utveckla! 

• Upplever du att projektet påverkar elevernas prestationer i de teoretiska 

ämnena på något sätt? Om ja, utveckla och förklara/ge exempel! 

• Hur upplever du sammanhållningen i klassen? Bra/dålig/ingen skillnad? 

Utveckla! 

 

Specifika frågor till pedagogen som är ansvarig för projektet 

• När startades detta projekt upp och hur kom det sig att du startade det? 

Hur många klasser har deltagit i projektet hittills? 

• Kan du förklara vad projektet innebär, hur det går till och vad det ska 

medföra? 

• Har elevernas deltagande förändrats något under tidens gång när ni har haft 

projektet? Mindre/större bortfall? 

• Vilka eventuella fördelar respektive nackdelar ser du med projektet? Utveckla! 

• Kan du se att detta projekt skulle kunna transfereras till andra klasser? Yngre 

barn? 

• Om du är borta, finns det någon som vidare driver projektet? Om inte, vad 

medför ett bortfall av någon/några lektioner av projektet? 

• Hur väljs lektionens aktiviteter ut? Väljer du, varför/varför inte? Får eleverna 

välja, varför/varför inte? 
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• Upplever du någon skillnad på sammanhållningen i klasserna sedan projektet 

infördes? Bra/dålig/ingen skillnad? Utveckla! 

• Hur upplever du att elevernas tankar/åsikter och intresse/brist på intresse tar 

sig uttryck om projektet? Hur tror du det kommer sig? 

 


