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SAMMANFATTNING 

 
År 2003 reviderades Lpo 94 och daglig fysisk aktivitet infördes som en obligatorisk del av 

skoldagen. Utifrån våra tolkningar av Lpo 94 skall daglig fysisk aktivitet genomsyras i alla 

skolans ämnen för att skapa förutsättningar som stärker barns förmåga att lära och utvecklas. 

Vår studie syftar därför till att undersöka hur lärare ser på ett eventuellt samband mellan 

fysisk aktivitet och barns inlärningsförmåga. 

 

I den teoretiska bakgrunden redogör vi för tidigare forskning gällande fysisk aktivitet och dess 

betydelse för barns inlärningsförmåga. Efter att ha tagit del av tidigare forskning har vi valt att 

fokusera på olika aspekter som flera av författarna belyser som betydelsefulla för 

inlärningsförmågan. 

 

För att besvara vårt syfte har vi genomfört intervjuer med fem lärare. Det visade sig att 

samtliga lärare menar att det finns ett samband mellan rörelse/fysisk aktivitet och barns 

inlärningsförmåga då de tyckte sig se positiva effekter hos eleverna efter införandet av daglig 

fysisk aktivitet. Det framkom bland annat att eleverna genom att röra på sig mår bättre, blir 

lugnare, kan sitta still och koncentrera sig under en längre tid. De ansåg även att eleverna 

genom rörelse lättare kan skapa sig sammanhang och verklighetsuppfattning. Lärarna menade 

att detta och mer därtill främjar förutsättningarna för inlärningsförmågan. Något som lyftes 

fram under intervjuerna var även motorikens betydelse för koncentrationsförmågan som i sin 

tur ansågs främja inlärningsförmågan. 
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1 INLEDNING 
 

Under senare år har det skett stora förändringar inom samhällsstrukturen. Video, datorer, 

dataspel och TV tar upp allt mer av barnens fritid och barn är idag mer inaktiva och 

stillasittande än för bara några år sedan. Samtidigt erbjuds det allt färre fria ytor som passar 

för barns egna aktiviteter. Fysisk aktivitet och inaktivitet är därmed områden som debatteras 

och diskuteras alltmer. Fetma, hållningsfel, muskelsvaghet och dålig hjärt- och lungkapacitet 

blir allt vanligare bland barn och ungdomar ända ner i de tidiga åldrarna (Tora Grindberg & 

Greta Langlo-Jagtøien 2000). Larmrapporterna om för mycket stillasittande och 

konsekvenserna av detta, t ex övervikt och ohälsa, duggar tätt och enligt Björn Ekblom och 

Johnny Nilsson (2000) visar allt fler vetenskapliga studier på det positiva sambandet mellan 

fysisk aktivitet och hälsa, vilket gör att även debatten om det minskade antalet idrottstimmar i 

skolan blivit allt intensivare. Den minskade tiden för idrottsundervisning skulle kunna 

påverka de växande barnens motoriska och fysiska utveckling negativt. 

 

Folkhälsoinstitutet (1997) och NCFF (Nationellt centrum för främjande av fysisk aktivitet hos 

barn och ungdom)1 tar till skillnad från ovanstående resonemang även upp en aspekt om hur 

fysisk aktivitet kan påverka barns inlärnings- och koncentrationsförmåga. Detta tar även 

Gunilla Dessen (1990) upp i sin bok, Barn och rörelse. Hon menar att 

koncentrationssvårigheter har ökat betydligt under den senaste tiden och anser att en av 

orsakerna till detta kan vara bristande motorisk utveckling. Barn har ett stort rörelsebehov och 

därför är det av stor betydelse att rörelse är ett naturligt inslag i undervisningen för att främja 

den motoriska utvecklingen samt för att kunna skapa en god inlärningsmiljö. Grindberg & 

Langlo-Jagtøien (2000) hävdar detsamma och menar att det idag blir allt viktigare att det 

ställs större krav på att skolan erbjuder ett allsidigt utbud av fysisk aktivitet. Ett sådant utbud 

bör vara en naturlig del av skolvardagen och NCFF menar att fysisk aktivitet inte bara är en 

fråga för ämnet idrott och hälsa. 

 

Hösten 2003 gjordes en förändring i läroplanen, och numera står det i Lpo 94 att ”skapande 

arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan skall sträva efter att erbjuda alla 

elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen” (Skolverkets hemsida). 

                                                
1 NCFF inrättades år 2004 av regeringen då daglig fysisk aktivitet skrevs in i läroplanerna. NCFF skall utifrån 
skolans övergripande mål och riktlinjer stödja skolor i arbetet med ökad fysisk aktivitet och andra 
hälsofrämjande verksamheter. 
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Myndigheten för skolutveckling (2005) konstaterar i sin rapport att elever blir gladare och har 

lättare att koncentrera sig om de rör mer på sig. Det blir även lugnare i klassrummen, vilket i 

sin tur leder till att eleverna tar till sig kunskaper på ett bättre sätt. Myndigheten anser därför 

precis som Grindberg & Langlo-Jagtøien (2000) att skolorna kan skapa bättre förutsättningar 

för elevernas kunskapsutveckling genom att erbjuda daglig fysisk aktivitet.  

 

1.1 Problemformuler ing, syfte och frågeställningar  

Dagens forskning gällande betydelsen av fysisk aktivitet är framförallt inriktad på att visa 

kopplingen mellan fysisk aktivitet och olika hälsoaspekter, men allt fler undersökningar tyder 

på att det även finns en stark koppling mellan fysisk aktivitet och lärande hos barn och unga. 

Det är därför aktuellt och intressant att undersöka sambandet mellan daglig fysisk aktivitet 

och dess eventuella påverkan på barn och ungdomars inlärningsförmåga. Utifrån våra 

tolkningar av Lpo 94 skall daglig fysisk aktivitet genomsyras i alla skolans ämnen för att 

skapa förutsättningar som stärker barns förmåga att lära och utvecklas.  

 

Utifrån ovanstående problemformulering är syftet med denna uppsats att undersöka hur lärare 

ser på ett eventuellt samband mellan fysisk aktivitet och barns inlärningsförmåga och hur det i 

så fall kommer till uttryck i olika inlärningssituationer.  

 

De frågor vi ställer oss utifrån syftet är alltså följande: 
 

• På vilket sätt anser lärare idag att barns inlärningsförmåga påverkas av fysisk 

aktivitet? 

 
• Vilka eventuella skillnader gällande barns inlärningsförmåga, anser lärare, har kommit 

till uttryck i olika inlärningssituationer efter införandet av daglig fysisk aktivitet? 
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Nedan redogör vi kortfattat hur denna uppsats fortsättningsvis är disponerad. Detta gör vi i 

syfte att ge läsaren en överblick av vad de olika avsnitten behandlar. Följande huvudrubriker 

har utformats: 

 

 

 

2 Teoretisk bakgrund – Här presenterar 
vi den teoretiska bakgrunden till 
uppsatsen för att ge läsaren en förståelse 
och djupare inblick i ämnet. 
 
3 Tillvägagångssätt – Här beskriver vi 
hur undersökningen gått tillväga för att 
uppnå syftet med uppsatsen. Vi ger även 
motiveringar till de val vi gjort. 
 
4 Resultat och Analys – I denna del 
presenterar vi resultatet från genomförda 
intervjuer och väver samman det med den 
teoretiska bakgrunden, för att på så sätt 
presentera våra slutsatser. 
 
5 Diskussion – Här delges läsaren våra 
tankar och funderingar inom det aktuella 
området. Vi presenterar även resonerande 
tankar till fortsatta studier. 

 
 
 

2 Teoretisk bakgrund 

3 Tillvägagångssätt 

4 Resultat och Analys 

5 Diskussion 

Figur 1: Uppsatsens disposition 
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2 TEORETISK BAKGRUND 
 

I detta avsnitt presenterar vi den teoretiska bakgrunden till denna uppsats. Kapitlet inleds med 

en kort beskrivning av vad som sker i kroppen vid fysisk aktivitet/rörelse. Vidare följer en 

presentation av rörelsens betydelse för barns motoriska utveckling. Vi har dessutom i denna 

uppsats valt att fokusera tidigare forskning när det gäller fysisk aktivitet och dess betydelse 

för barns inlärningsförmåga och skolprestationer. 

 

2.1 Vad händer  i kroppen vid fysisk aktivitet/r örelse? 

Ekblom och Nilsson (2000) definierar begreppet fysisk aktivitet som all typ av rörelse som ger 

ökad energiomsättning. Denna definition inkluderar all medveten och planerad typ av 

muskelaktivitet men även omedvetna automatiserade rörelser. Enligt Folkhälsoinstitutet 

(1999) styrs all rörelse från kroppens nervsystem via musklerna oavsett om de är medvetet 

styrda eller automatiserade. 

 

För att de motoriska, sociala och personliga sidorna skall kunna utvecklas hos barn har fysisk 

aktivitet stor betydelse. Under de tidiga skolåren sker det snabba förändringar i kroppen och 

barn har ett stort behov av ständig rörelse (Folkhälsoinstitutet 1997). Om barn inte får 

utrymme till en allsidig rörelse kan det leda till att muskelmassan minskar och att vävnader i 

kroppen inte kan utveckla sina funktioner. Detta gäller ben och brosk, senor och muskler, 

kärlsystem och nervsystem. Kroppen och dess funktioner är beroende och anpassar sig efter 

hur mycket rörelse den får (Dessen 1990). 

 

2.2 Rörelsens betydelse för  barns motor iska utveckling 

Gun Sandborgh-Holmdahl och Birgitta Stening (1993) understryker vikten av att barn får all 

den rörelsestimulans de behöver för att på bästa möjliga sätt kunna utvecklas på alla områden, 

däribland motoriken. Vi kommer i de följande avsnitten att redogöra för vad som menas med 

motorik och motorisk utveckling, vad automatisering av rörelser innebär och om sambandet 

mellan rörelse och motorisk utveckling 

 

2.2.1 Vad innebär motorik och motorisk utveckling? 

Grindberg och Langlo-Jagtøien (2000) definierar begreppet motorik som en människas 

rörelseförmåga där rörelserna bygger på samspelet mellan nerv och muskel och motorik 
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innebär allt synligt handlande. De menar vidare att motorisk utveckling innebär att barn 

gradvis tillägnar sig olika färdigheter som har med rörelse och förflyttning att göra som till 

exempel att lyfta huvudet, sitta, krypa, stå och gå.  Barn lär sig också så småningom att utföra 

olika funktioner samtidigt. Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993) menar dessutom att 

begreppet motorik innebär förmågan att kunna planera och genomföra rörelser och 

rörelsemönster till rörelsehandlingar. Ovanstående författare på samma sätt som Hermundur 

Sigmundsson och Arve Vorland-Pedersen (2004) delar in de motoriska färdigheterna i två 

grupper, grovmotorik och finmotorik. Grovmotorik är när de stora muskelgrupperna arbetar, 

det kräver ingen stor precision, exempel på sådana rörelser är krypa, gå, hoppa och springa. 

Finmotorik är när de små muskelgrupperna arbetar och där det krävs hög precision, till 

exempel fingrarnas och ögonens rörelser vid skrivande och läsande.  

 

2.2.2 Automatisering av rörelser 

Gun-Britt Flinck och Kathy Moberg (1997) menar att barns rörelser blir automatiserade när 

det får möjlighet till träning och upprepning av rörelsen, vilket leder till att barn så 

småningom kan utföra rörelsen utan medveten uppmärksamhet, det autonoma nervsystemet 

har då tagit över motoriken. Folkhälsoinstitutet (1997), Sandborgh-Holmdahl och Stening 

(1993) påstår att automatisering av rörelser är ett förlopp som pågår genom hela vår 

utveckling och måste ses som en livslång process. Först när de grovmotoriska rörelserna har 

blivit automatiserade kan barn ägna all uppmärksamhet åt att lyssna och utveckla språket och 

tankeförmågan. Detta gör att målet med barns motoriska utveckling är att barn skall uppnå en 

nivå där många funktioner kan vara igång samtidigt utan att störa varandra (Grindberg & 

Langlo-Jagtøien 2000). De anser att barn skall kunna röra sig och samtidigt tänka på något 

annat. 

 

2.2.3 Sambandet mellan rörelse och motorisk utveckling 

Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993) menar att det fodras en rad samordningar av nerver 

och muskler och ibland en intensiv hjärnverksamhet vid rörelse. De menar vidare att dagens 

forskning om barns utveckling och om sambandet mellan motorik och intellektuell utveckling 

betonar vikten av att barn får all den rörelsestimulans de behöver för att nå bästa möjliga 

utveckling på alla områden. Carla Hannaford (1997) och Dessen (1990) påpekar att det även 

är viktigt att barns rörelseutveckling sker steg för steg efter barnets mognad, där varje steg 

bygger på det föregående. Det är viktigt att varje stadium passeras och att inget steg hoppas 
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över, även om stegen tar olika lång tid. Hannaford (1997) ger ett exempel på att barn som 

missat det livsviktiga krypstadiet även har visat på inlärningssvårigheter längre fram i livet. 

Det beror enligt henne på att de har missat den länk som skapas mellan de båda hjärnhalvorna 

när barn kryper med en arm och motsatt ben samtidigt. Dessen (1990) menar att det är viktigt 

att svårigheter som beror på luckor i utvecklingsgången upptäcks tidigt då problemen är 

betydligt svårare att rätta till i senare ålder. Hon menar vidare att det finns ett samband mellan 

motoriskt sena barn och barn med brister i den motoriska utvecklingen där ofta något moment 

har hoppats över. Grindberg och Langlo-Jagtøien (2000) anser däremot att det för vissa barn 

är helt naturligt att hoppa över till exempel krypstadiet. Det viktiga är istället att låta barn följa 

sin egen utvecklingsrytm om det ser ut att må bra och att allt för övrigt verkar normalt. Enligt 

Claes Annerstedt (1988) hävdar en del forskare att barn måste ha uppnått en viss biologisk 

mognad innan de är mottagliga för rörelseträning på just den utvecklingsnivån medan andra 

anser att motorisk träning kan stimulera och påskynda mognadsprocesserna och att 

rörelseträning därför kan föregå den motoriska mognaden. Dessa två synsätt att se på 

motorisk utveckling är enligt Annerstedt (1988) förståeligt, då det i praktiken finns två olika 

sätt att se på motorisk träning och som även kan styrkas av forskningen.  

 

Folkhälsoinstitutet (1997) liksom Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993) anser att vuxna 

har stort ansvar när det gäller barns utveckling och möjligheter till rörelse. Det är därför 

viktigt att vuxna inte begränsar barns kunskapstörst eller minskar antalet erfarenheter då det 

kan hämma den intellektuella utvecklingen. Enligt Folkhälsoinstitutet (1997) måste barn få 

behålla sin lust till rörelse och genom den upptäcka sin kropps möjligheter. Motorisk 

kompetens är viktig både för självkänslan, status bland andra barn och för att kunna klara 

praktiska uppgifter i vardagen. I barns spontana lek och rörelse finns dessutom möjligheter till 

ett livslångt intresse för rörelse. Ingegerd Ericsson (2003) tillägger även att sämre motorisk 

kompetens kan leda till att barn får en negativ inställning till kroppsrörelse vilket i sin tur kan 

leda till en mindre fysiskt aktiv livsstil, det blir en ond cirkel. 

 

2.3 Rörelsens betydelse för  inlärning och skolprestationer  

Folkhälsoinstitutet (1997) framhåller vikten av rörelse och menar att vi genom allsidig rörelse 

tränar och främjar den motoriska utvecklingen hos barn. De menar vidare att man därigenom 

skapar bättre möjligheter i praktiskt taget alla inlärningssituationer. Vi kommer förutom att 
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belysa kopplingen mellan rörelse och inlärning även att redogöra för vad som menas med 

begreppen inlärning, perception och kognition. 

 

2.3.1 Vad menas med begreppet inlärning? 

Enligt Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan (1999) har det skett en 

perspektivförskjutning när det gäller synen på barn, på barns lärande och hur barn tillägnar sig 

kunskap. Idag används alltmer begreppet lärande istället för inlärning då man anser att lärande 

sker i samspel med omgivningen och kunskap kommer inte enbart ”utifrån och in” . Detta 

synsätt innebär att lärande är att uppfatta, erfara och förstå något på ett nytt och annorlunda 

sätt än tidigare. I vår undersökning har vi valt att använda begreppet inlärning, då flertalet av 

de referenser vi tagit del av använder detta begrepp. Dock definierar vi innebörden av 

inlärning som ovanstående författares resonemang kring lärande. Sandborgh-Holmdahl och 

Stening (1993) definierar begreppet inlärning som att lära sig tala, läsa, skriva och räkna, men 

också att lära sig förstå, tänka och reflektera samt att inte bara kunna hitta en lösning på 

problem och sist men inte minst att lära sig att lära. Det finns många faktorer som har 

betydelse för en bra inlärning, bland annat barns självförtroende, grov- och finmotorik, 

koncentration, uthållighet, kognition och perception som är en del av den kognitiva förmågan. 

 

2.3.2 Definition av perception 

Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993) definierar begreppet perception som förmågan att 

med sinnenas hjälp kunna uppfatta, upptäcka, urskilja, identifiera, sortera, följa och minnas. 

Perception är alltså en förmåga att kunna tolka och organisera sinnesintryck och sätta in dem i 

ett sammanhang med tidigare erfarenheter. Ericsson (2003) tillägger att utvecklingen av 

perceptionsförmågan sker genom mognad, men är också i hög grad beroende av träning. 

Perception och motorik är intimt förknippade med varandra och perceptionsförmågan 

utvecklas genom vardagliga aktiviteter, inte minst genom lek vilket även Dessen (1990) 

instämmer med. 

 

Ovannämnda författare menar att detta är en självklarhet då man ställer sig frågan hur det 

skulle vara att utveckla förmågan till kroppsuppfattning, rumsuppfattning, balansförmåga, 

riktningsförmåga och avståndsbedömning, samt att få en känsla av form och tyngd genom att 

sitta still eller ligga helt orörlig och bara iaktta världen utan att röra sig i den. 

Rörelseaktiviteter innebär att barn skaffar sig erfarenheter som innebär att det lär sig tolka och 
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förstå sina synintryck av omvärlden. Författarna menar att vi behöver använda alla våra 

sinnen i samband med inlärning och träning av motoriska färdigheter kan därför vara en 

förutsättning och en viktig komponent i utvecklingen av perceptionsförmågan. Det är 

framförallt den visuella och den auditiva perceptionen som är av stor betydelse för bland 

annat utvecklingen av läs- och skrivförmågan, eftersom de har med syn respektive hörsel att 

göra. 

 

2.3.3 Definition av kognition 

Sandborg-Holmdahl och Stening (1993) definierar begreppet kognition som ett 

samlingsbegrepp för mentala funktioner så som perception, minne, problemlösning och 

beslutsfattande. Begreppet står för kunskap samt för hur människor använder den. 

Utvecklingen av den kognitiva förmågan hos barn sker genom att barnet bearbetar 

information om omvärlden. Genom att använda kroppen i inlärningssammanhang förstärker vi 

den information vi får genom den visuella och den auditiva perceptionen. Ovanstående 

författare refererar också till Piaget2 som hävdar att den verkliga orsaken till misslyckande i 

den formella undervisningen är framförallt att den börjar via språket istället för att börja med 

den verkliga handlingen. Träning av motoriska färdigheter kan därmed utnyttjas som ett 

hjälpmedel vid kognitiv inlärning. De menar vidare att utvecklingen av de sensomotoriska 

funktionerna tidigt i livet är grunden för att kunna tillägna sig de kognitiva processerna, som 

senare i livet är nödvändiga i samband med inlärning. Parallellt med den motoriska 

utvecklingen sker utveckling av perception, känsla, språk och tankeverksamhet. De rörelser 

ett barn gör och de erfarenheter det får i ett visst stadium förbereder nästa stadium i den 

sensomotoriska utvecklingen, utveckling av perception och motorik. Barn tränas motoriskt 

och stärker de muskler som måste utvecklas för att de skall ha goda förutsättningar för nästa 

stadiums rörelsemönster.  

 

Det finns flera faktorer som pekar på att motorisk träning skulle kunna underlätta och påverka 

den kognitiva utvecklingen som i sin tur kan ha betydelse för bland annat läsinlärningen. 

Grindberg och Langlo-Jagtøien (2000) förklarar detta med att barns läsförmåga inte påverkas 

direkt av medveten motorisk träning. Däremot tränas samma funktioner som måste anses vara 

mer eller mindre avgörande för att barn till exempel skall kunna lära sig läsa. Motorisk 

                                                
2 Jean Piaget (1896-1980) var en av de mest inflytelserika teoretikerna inom pedagogik och kunskapsteori. Han 
intresserade sig bland annat för hur människor utvecklar sin verklighetsuppfattning och sitt tänkande. 
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träning utgör en viktig komponent i utvecklingen av perceptionsförmågan, som i sin tur är en 

del i den kognitiva utvecklingen. 

 

2.3.4 Inlärning och skolprestationer 

Hannaford (1997) anser att ” [r]örelse är porten till inlärning”  (s 98). Utifrån detta citat menar 

hon att rörelse, från den tidigaste spädbarnsåldern och genom hela vårt liv, är viktig då det 

främjar skapandet av nätverk av nervceller, vilket är inlärningens innersta kärna. Det finns 

dock enligt Folkhälsoinstitutet (1997) gränser för hur mycket information nervsystemet kan 

bearbeta vid en och samma tidpunkt och Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993) menar att 

om barn har ett dåligt utvecklat motoriskt system, det vill säga om motoriken inte har blivit 

automatiserad kan det innebära att de motoriska rörelserna lägger beslag på för mycket av 

nervsystemets kapacitet och lämnar mindre kvar till övriga funktioner. Motorisk träning kan 

därför påverka automatiseringen av de grundläggande motoriska färdigheterna, vilket i sin tur 

kan främja koncentrationsförmågan i olika inlärningssituationer. Vardagsrörelser som inte har 

blivit automatiserade kräver alltså stor del av barns uppmärksamhet vilket leder till att barnet 

kan få svårt att följa undervisningen och svårt att koncentrera sig. Av den anledningen kan 

barn med dålig utvecklad motorik ha sämre förutsättningar än andra att klara av en 

inlärningssituation som även rör intellektuella färdigheter. Samtliga ovannämnda författare 

anser därför att motorisk träning kan utgöra ett betydelsefullt hjälpmedel när det gäller all 

form av inlärning. I skolsalen kan dålig automation betyda att all uppmärksamhet gå åt till att 

flytta bänken, ta upp en penna eller utföra andra enkla vardagliga rörelser och att innehållet i 

det läraren säger under den tiden går förlorat. Att kunna tänka, tala och handla samtidigt är ett 

led i utvecklingsprocessen. Folkhälsoinstitutet (1997) understryker att när lärare klagar över 

att barn har allmänna inlärningssvårigheter och är okoncentrerade är orsaken sällan bristande 

intelligens eller medicinska fel hos barnet. Inlärningsproblem har dessutom enligt Ericsson 

(2003) visat sig vara större bland barn som både har koncentrationssvårigheter och motoriska 

brister än bland barn som enbart har koncentrationssvårigheter. 

 

Ericsson (2003) anser att barn som får möjlighet till rörelse under inlärningssammanhang 

lättare kan ta in och tolka olika sinnesintryck. Även Dessen (1990) tar upp detta och menar att 

perception och rörelse samspelar och perceptionen är snabb och automatisk vilket gör att den 

endast kommer till uttryck som koncentration eller trötthet. Detta kan kopplas samman med 

Ericssons (2003) teorier om att barn med perceptuella och motoriska svårigheter ofta har 

kognitiva inlärningssvårigheter. All typ av inlärning kräver koncentrationsförmåga och 
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uthållighet, att lära sig läsa och skriva ställer stora krav på uppmärksamhet och ”utan 

uppmärksamhet ingen inlärning”  (Ericsson 2003, s 66). Sandborgh-Holmdahl och Stening 

(1993) håller med och tillägger att medveten lek och rörelseträning underlättar och förbättrar 

förutsättningarna för inlärning samt underlättar och förstärker själva inlärandet. Detta är även 

en aspekt i 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, under rubriken skolans 

uppdrag redogör man för att leken har stor betydelse för att eleverna skall tillägna sig kunskap 

särskilt i de tidiga skolåren. Folkhälsoinstitutet (1997) menar att inlärning genom lek sker 

utan ansträngning och leken skulle därför kunna ses som pedagogens främsta hjälpmedel. 

” Inlärning är erfarenhet. Allting annat är bara information”  (Hannaford 1997, s 49). 

 

Hannaford (1997) skriver att stor del av dagens undervisning fokuserar på språket och menar 

vidare att inlärning, tanke, kreativitet och intelligens är processer som inte bara försiggår i 

hjärnan, utan i hela kroppen. Även Folkhälsoinstitutet (1997) hävdar detta och anser att skolan 

mer eller mindre ”skiljer huvudet från kroppen”, med andra ord de tvingar en att tänka utan 

kropp och handla utan huvud. Hannaford (1997) anser att ord bara kan förstås om de kan 

sättas in i ett sammanhang och tillsammans med erfarenheter framkalla någon sorts bild i 

barnets huvud. Erfarenheter innefattar sinnen, känslor och rörelser och engagerar barn 

fullständigt. Folkhälsoinstitutet (1997) tillägger här att motorisk träning har betydelse 

eftersom den kan påverka och stärka barnets erfarenhet och tänkande och därmed indirekt 

språket. 

 

Ericssons bok (2003) beskriver utifrån en tidigare genomförd studie, hur man genom utökad 

idrottsundervisning och motorisk träning i skolan kan påverka elevers motorik, 

koncentrationsförmåga och skolprestationer. Detta sammanfaller med att Folkhälsoinstitutet 

(1997) refererar till modern inlärningsteori som säger att utvecklingen av förmågan att tänka 

och vara uppmärksam är beroende av motoriska färdigheter. Resultaten från Ericssons (2003) 

studie visar just på detta, att ökad fysisk aktivitet och motorisk träning faktiskt har stor 

betydelse för barns grovmotorik, däremot kan resultaten inte bekräfta att barns 

koncentrationsförmåga förbättras. Det finns dock en antydan till skillnader gällande 

koncentrationsförmågan hos barn med god motorik och elever med motoriska brister. Hon 

menar att rörelseaktivitet ofta kan förstärka inlärningen även i teoretiska ämnen vilket också 

framkommer i hennes studie. Resultaten visar att prestationerna ökat i ämnena matematik och 

svenska, framför allt när det gäller barnets skrivförmåga, läsförmåga, rumsuppfattning samt 
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taluppfattning/tankefärdigheter. Hon poängterar dock att resultaten måste tolkas med stor 

försiktighet, då det inte framgår om de positiva effekterna är bestående vid senare ålder. 
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3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

 

Allt forskningsarbete utgår från en eller flera frågor, problem eller funderingar som skapas av 

forskaren (Henny Olsson och Stefan Sörensen, 2001). För att kunna lösa dessa frågor eller 

problem och för att komma fram till ny kunskap är metod enligt Idar Magne-Holme och Bernt 

Krohn-Solvang (1997) ett redskap som används. Det finns dock ett antal grundkrav som 

måste vara uppfyllda om en metod skall kunna användas. Enligt författarna måste forskaren 

göra ett systematiskt urval av information och kunna utnyttja informationen på bästa möjliga 

sätt. Resultaten skall presenteras på ett sätt så att andra kan kontrollera hållbarheten. 

Resultaten skall även möjliggöra ny kunskap och medvetenhet om de förhållanden man står 

inför för att det skall kunna leda till ökad förståelse och till ett fortsatt forsknings- och 

utvecklingsarbete.  

 
3.1 Vetenskapligt angreppssätt 

Holme och Solvang (1997) poängterar att det är viktigt att välja forskningsmetod efter 

studiens problemformulering och syfte, vilket innebär att den valda metoden tar sin 

utgångspunkt i vilken information som skall användas. 

 

” Innan jag vet vad jag ska undersöka, kan jag inte veta hur jag ska göra det.”  (Holme och Solvang 

1997, s 75) 

 

Det finns enligt författarna två angreppssätt för att samla in och analysera data, kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Likheten mellan dessa är att deras syften är att få en bättre förståelse av 

det samhälle vi lever i och hur enskilda människor, grupper och institutioner handlar och 

påverkar varandra. Skillnaderna är dock fler och den grundläggande skillnaden kommer till 

uttryck i att kvantitativa metoder omvandlar informationen till siffror och mängder och utifrån 

det genomförs sedan statistiska analyser. Inom kvalitativa metoder är det istället hur forskaren 

uppfattar eller tolkar informationen som står i fokus. Detta gör att informationen varken bör 

eller kan omvandlas till siffror. Utifrån detta är det enligt författarna inte konstigt att vissa 

förhållanden passar bättre för en kvantitativ ansats och andra för en kvalitativ ansats, men i 

många fall kan dock situationen vara sådan att båda metoderna är användbara  

 

Både Holme och Solvang (1997) samt Bengt Starrin och Barbra Renck (1996) anser att den 

kvalitativa metoden är lämplig när forskaren inte har så stora förkunskaper om det ämne som 
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skall undersökas. Fördelen med denna metod är enligt författarna att den ger forskaren en 

djupare insikt i problemet och att det på så sätt blir lättare för forskaren att skaffa sig en 

helhetsbild av problemet. Holme och Solvang (1997) tillägger även att konsekvenser som kan 

uppkomma vid användande av den kvalitativa metoden kan vara att forskaren blir tvungen att 

koncentrera sig på ett fåtal enheter på grund av begränsade resurser. Detta medför att det inte 

går att uttala sig generellt om det som undersöks.  

 

Kvantitativa metoder är enligt Holme och Solvang (1997) mer lämpliga när författarna har 

goda förkunskaper inom ämnet. Till skillnad från kvalitativa undersökningar kännetecknas 

kvantitativa metoder av att fokus ligger på bredden istället för djupet. Uppläggning och 

planering av undersökningen präglas av selektivitet och avstånd till informationskällan och 

metoden avgör också vilka svar som är tänkbara. Detta har betydelse för att på ett bra sätt 

kunna göra jämförelser och pröva om resultaten gäller alla enheter som man önskar uttala sig 

om. När det gäller kvantitativ information har statistiska mätmetoder en betydande roll i 

analysen. 

 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod i vår uppsats. En bidragande 

orsak till detta är att vi inte har några större förkunskaper inom ämnet, samtidigt som vår 

ambition inte är att dra generella slutsatser. Vi har använt oss av intervjuer, då vi ville få en 

ökad och djupare förståelse för lärarnas uppfattningar när det gäller sambandet mellan fysisk 

aktivitet och barns inlärningsförmåga. Vi har framförallt fokuserat på hur lärarna uppfattar ett 

eventuellt samband och hur det i så fall kommer till uttryck. 

 

3.2 Kvalitativ intervju som metod 

Det finns olika sätt att samla information för att kunna besvara frågeställningen. Några av de 

exempel som Runa Patel och Bo Davidsson (2003) samt Rolf Ejvegård (2003) tar upp är 

intervju, enkät och observation. Författarna är överens om att forskaren bör välja den teknik 

som anses ge bäst svar på frågeställningen i förhållande till den tid och de medel som står till 

förfogande. Då det är intervjuer vi kommer att använda oss av för att få svar som är relevanta 

för vårt syfte är det denna metod som vi kommer att beskriva i detta avsnitt.  

 

Enligt Starrin och Renck (1996) är intervju en speciell form av samtal med det speciella syftet 

att samla in information. Forskare ser dock olika på vad intervjuande innebär. Steinar Kvale 
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(1997) menar att intervjun sker i interaktion mellan intervjuaren och den som blir intervjuad. 

Båda parter samtalar om ett ämne som de båda ser som intressant och han kallar det mötet för 

den kvalitativa forskningsintervjun. Jan Trost (1997) använder istället begreppet kvalitativ 

intervju och menar att det inte sker något utbyte av åsikter. Istället anser han att intervjuaren 

söker information som den intervjuade tillhandahåller. Även Holme och Solvang (1997) 

betecknar denna typ av intervjuer som ”kvalitativa”  men instämmer med Kvale (1997) om att 

styrkan ligger i att intervjusituationen i så liten grad som möjligt är styrd av forskaren. Det är 

istället den intervjuade själv som får träda fram och uttrycka sina uppfattningar i den ordning 

som han eller hon tycker är lämplig. 

 

Kvale (1997) beskriver olika typer av intervjuer, standardiserade, icke-standardiserade, 

ostrukturerade och strukturerade. Starrin och Renck (1996) knyter an den standardiserade 

intervjun till användningen av ett formellt strukturerat intervjufrågeformulär, vilket enligt 

Ejvegård (2003) innebär att både vilka frågor som skall ställas och hur de skall formuleras är 

givna på förhand. Starrin och Renck (1996) menar vidare att den icke-standardiserade 

intervjun kan kopplas samman med att intervjufrågorna är ostrukturerade. Författarna kopplar 

alla ihop en kvantitativ intervju med ett standardiserat intervjuförfarande, vilket innebär att 

samma frågor ställs till alla individer. Den kvalitativa intervjun anses innebära ett icke-

standardiserat intervjuförfarande, vilket istället betyder att forskaren måste kunna ändra på 

upplägget under själva genomförandet av undersökningen, exempelvis formulera om 

frågeställningarna. 

 

I våra intervjuer har vi förhållit oss till både Kvales (1997) kvalitativa forskningsintervju och 

Trosts (1997) kvalitativa intervju. Med detta menar vi att vi som forskare söker information 

som den intervjuade tillhandahåller genom att skapa ett samtal mellan oss som intervjuare och 

den intervjuade. Vi har valt att göra en kvalitativ intervju men till skillnad från Starrin och 

Renck (1996) benämner vi vårt intervjuförfarande som halvstrukturerat. Detta innebär att 

några frågor är desamma för samtliga intervjupersoner men där följfrågorna kan se olika ut 

beroende på intervjupersonens svar. Vi använder oss av detta på grund av att vi ser det som 

praktiskt omöjligt att kunna genomföra samtliga intervjuer på exakt samma sätt. Vi som 

intervjuare ville till exempel kunna formulera om frågeställningarna, ge förklaringar, ställa 

följdfrågor på otydliga svar och vidareutveckla tankar som uppkom under intervjuns gång. 

Detta stärker även vårt val av intervju som insamlingsmetod, då detta skulle vara 

ogenomförbart vid till exempel en enkätundersökning. Med tanke på vårt syfte skulle det 
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enligt oss även ha varit intressant att använt sig av deltagande observation som är en annan 

typ av kvalitativ metod. Denna metod är dock enligt Holme och Solvang (1997) tidskrävande 

och något som vi inte skulle hinna med. 

 

3.3 Urval 

Ejvegård (2003) framhäver att en intervju kan ta tid, både på det empiriska planet och på 

bearbetningsplanet och därför blir det av stor betydelse att man är noga med sitt urval och att 

varje intervju förbereds noggrant. Holme och Solvang (1997) anser att om insamlingen ska 

vara meningsfull, måste forskaren i förväg veta vilken information han/hon behöver för att 

kunna ge svar på frågeställningen. Sedan blir frågan vilka forskaren ska få informationen av 

eller om. Författarna menar vidare att det är omöjligt att intervju alla, observera allting och 

samla in allt relevant material och därför måste någon form av urvalsmetod väljas. De skiljer 

på två former utav urval, nämligen icke-sannolikhetsurval som inte grundas på 

slumpmässighet och sannolikhetsurval som grundas på slumpmässiga urval. Icke-

sannolikhetsurval är oftast inte representativa då de kan leda till missvisande slutsatser om 

populationen. Sannolikhetsurval innebär att alla enheter i populationen har samma chans att 

komma med i urvalet. 

 

Holme och Solvang (1997) menar att syftet med kvalitativa intervjuer är att skapa en djupare 

förståelse för det som studeras, vilket innebär att urvalet av undersökningsenheter inte kan ske 

vare sig slumpmässigt eller tillfälligt. Författarna anser med anledning av detta att det är 

viktigt att sätta upp kriterier för de personer man vill intervjua och därmed kunna komma åt 

den information man är ute efter. Exempelvis kan hela undersökningen ge fel resultat i 

relation till syftet om forskaren får fel personer i urvalet. 

 

Några kriterier som vi använde oss av vid vårt urval var att skolan skulle ha kunskap om och 

intresse för vårt forskningsområde, vilket i detta fall innebar att skolan i någon form skulle 

arbeta med daglig fysisk aktivitet. På grund av detta var vårt urval begränsat och blev därför 

ett icke-sannolikhetsurval, vilket inte grundar sig på slumpmässighet. Ett annat kriterium för 

vårt urval var tidsaspekten, som bidrog till att vi inom den valda skolan behövde begränsa 

antalet intervjuer. Vår ambition var inte heller att kunna generalisera. Ett sista kriterium var 

att lärarna skulle vara verksamma inom olika kunskapsområden och de skulle även ha arbetat 

på skolan innan schemaförändringen gällande daglig fysisk aktivitet.  
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Utifrån dessa kriterier genomförde vi fem intervjuer med lärare på den aktuella skolan. Att vi 

valde just fem lärare kan anses vara i underkant men Kvale (1997) framhåller kvaliteten på 

intervjuerna framför kvantiteten. Efter genomförda intervjuer såg vi att liknande information 

framkommit och vi tror därför inte att fler intervjuer hade lett till ny information. Därför anser 

vi att fem intervjuer var ett rimligt antal och även med tanke på den tid som stod till 

förfogande.  

 

Trost (1997) menar att forskaren vid kvalitativa intervjuer strävar efter att få variation i sitt 

urval, vilket även vi har sökt då ett av kriterierna var att lärarna skulle undervisa inom olika 

ämnesområden. Rektorn på skolan tog fram en lista över lärarna utifrån ovannämnda kriterier. 

Vi delade sedan in dessa lärare i olika kategorier med utgångspunkt i deras kunskapsområden, 

för att sedan kunna göra slumpmässiga urval. 

 

3.4 Förberedelse och genomförande av intervjuerna 

Vi ville genomföra våra intervjuer på en skola som sedan tidigare hade anammat Lpo 94:s nya 

mål om daglig fysisk aktivitet på schemat. Vi kontaktade NCFF, som har sitt kansli vid 

Örebro universitet, för att få information om vilka skolor som arbetar aktivt med just detta. Vi 

kontaktade rektorn vid en av dessa skolor via mail för att undersöka möjligheterna att få 

genomföra våra intervjuer där, vilket Trost (1997) förespråkar för att förbereda 

intervjupersonen om senare kontakt. Redan vid första kontakten visade både rektor och lärare 

stort intresse för vår undersökning. Vid nästa kontakt gav vi en noggrann beskrivning av 

ramarna för intervjun, tiden för intervjun och hur vi skulle komma att dokumentera den, något 

som både Annika Lantz (1993) och Kvale (1997) framhåller. Vi följde även deras riktlinjer 

om att informera den intervjuade om hur resultatet kommer att användas och på vilket sätt 

andra kommer att kunna ta del av det. Den intervjuade upplystes också om etiska regler så 

som tystnadsplikt och anonymitet vilket vi även tar upp under rubriken etiska aspekter. 

 

För att intervjufrågorna skulle bli relevanta för vårt syfte inriktade vi oss på olika 

frågeområden. Frågorna berörde 1, hur lärarna arbetar med daglig fysisk aktivitet samt 2, 

deras tankar och åsikter om detta. Vi ville genom frågorna även 3, belysa deras uppfattningar 

om ett eventuellt samband mellan daglig fysisk aktivitet och barns inlärningsförmåga. Vi har 

valt att bifoga intervjufrågorna som en bilaga till uppsatsen. 
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För att få så genomtänkta svar som möjligt skickade vi frågeområden och syfte till 

respondenterna innan intervjuerna via mail. Innan vi genomförde intervjuerna lät vi 

oberoende personer läsa igenom intervjufrågorna och ge sin syn på utformningen av dessa. 

Anledningen till detta var att vi ville minimera risken att intervjupersonerna skulle kunna 

misstolka frågorna och för att öka tillförlitligheten. Lantz (1993) menar att det kan vara 

betydelsefullt för tillförlitligheten att under intervjuns avslutande del sammanfatta det 

intervjuinnehåll som är relevant för att kunna besvara undersökningens syftet och 

frågeställning. Med detta menar hon att intervjuaren får möjlighet att tolka den information 

som framkommit och att eventuella missförstånd kan tillrättaläggas av respondenten redan i 

detta skeende. Vi tog fasta på detta resonemang och avslutade varje enskild intervju med just 

en sammanfattning. För att stärka våra tolkningar och uppfattningar ytterligare mailade vi var 

och en av intervjupersonerna en sammanställning av den aktuella intervjun för att de skulle ha 

möjlighet att utveckla eventuella oklarheter. 

 

Vid intervjutillfällena deltog vi båda för att öka förståelsen och informationsmängden. Detta 

rekommenderar Trost (1997), men det krävs då att intervjuarna är samspelta. Intervjuerna 

dokumenterades med hjälp av bandspelare, vilket enligt Kvale (1997) är det vanligaste sättet 

att registrera en intervju på. Han anser att inspelade intervjuer gör det möjligt att få med 

tonfall och eventuella pauser vid analysen. Vi förde även anteckningar för att inte gå miste om 

information vid eventuella fel på bandspelaren. Intervjuerna genomfördes i skolans lokaler. 

Detta tror vi kan ha varit positivt då intervjupersonerna troligtvis kände sig tryggare i den för 

de bekanta miljön. Vi försökte undvika att ställa ledande frågor för att på så sätt inte påverka 

intervjupersonernas svar. 

 

3.5 Utskr ift och analys av intervjuerna 

Jan-Axel Kylén (2004) menar att allt material från intervjun måste bearbetas och 

sammanställas så att det går att analysera och tolka. Enligt Kvale (1997) är det vanligast att 

man skriver ut den bandade intervjun till en skriftlig text för att sedan utifrån denna tolka och 

analysera, vilket vi anammade. Kylén anser även att det inför analysen är lämpligt att samla 

underlaget för varje delfråga var för sig och att all data tas med även om de inte passar in i de 

slutsatser man tror sig finna. Vi tog fasta på detta men ansåg det mer lämplig att dela in 

materialet i olika frågeområden eftersom att vissa av frågorna omformulerades under 

intervjuerna. 
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Thomsson (2002) poängterar att det vid analysens början är viktigt att kunna och våga tolka 

det som kommit fram i intervjuerna på ett sätt som leder befintlig kunskap vidare. Kvale 

(1997) menar att det är i analysens första fas som det stora och komplexa intervjumaterialet 

struktureras. I nästa steg utelämnade vi överflödigt material och behandlade endast den 

information som vi ansåg relevant i förhållande till undersökningens syfte, viket även Kvale 

förespråkar. 

 

3.6 Etiska aspekter  

Som forskare är det svårt att undgå att en undersökning som har med människor och samhälle 

att göra innebär etiska problem. Det är viktigt med respekt för sina medmänniskor, det är en 

grundläggande förutsättning i forskningen (Holme och Solvang 1997). Dessa författare 

tillsammans med Kvale (1997) lägger stor vikt vid etiska aspekter under hela 

forskningsprocessen. Kvale menar vidare att detta kan handla om att intervjupersonerna bör 

informeras om undersökningens generella syfte, om undersökningens upplägg och eventuella 

fördelar och risker som forskningen kan medföra. 

 

Vi anser precis som ovannämnda författare att detta är något som bör beaktas och som vi 

också har genomfört (se redogörelsen under rubriken förberedelse och genomförande av 

intervjuer). Kvale poängterar även att det är viktigt att privata data från undersökningen 

behandlas konfidentiellt och att tystnadsplikten följs strikt, vilket vi under hela vårt arbete 

tagit hänsyn till. 

 

3.7 Trovärdighet 

Holme och Solvang (1997) anser att det vid forskning är viktigt att kritiskt granska all 

information, så att informationen blir pålitlig och giltig för att det skall kunna sägas något 

meningsfullt om frågeställningen. I undersökningssammanhang benämner författarna 

pålitlighet och giltighet som reliabilitet och validitet. 

 

Göran Wallén (1996) och Per-Gunnar Svensson (1996) definierar begreppet reliabilitet som 

att resultatet är tillförlitligt, det vill säga att mätresultaten skall bli desamma vid ett annat 

mättillfälle. Wallén (1996) tillägger att reliabiliteten skiljer sig åt när det gäller en kvantitativ 

och en kvalitativ undersökning, vilket även Runa Patel och Bo Davidsson (2003) instämmer i. 

Med detta menar författarna att det kan vara svårt att undvika olika resultat vid till exempel en 
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intervju, eftersom intervjupersonen kan vara vid olika sinnestillstånd vid de olika 

intervjutillfällena. Därför anser de att reliabiliteten bör bedömas utifrån den situation som 

råder vid intervjutillfället. 

 

Wallén (1996), Svensson (1996) och Ejvegård (2003) definierar begreppet validitet som att 

man faktiskt mäter det man avser att mäta och att inget ovidkommande påverkar resultatet. 

Validitetsbegreppet innefattar giltighet och relevans. Ejvegård menar vidare att om kraven för 

validitet och reliabilitet inte uppfylls har inte forskningsresultaten vetenskapligt värde. God 

reliabilitet är en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för god validitet enligt Ejvegård 

(2003), Svensson (1996), Patel och Davidsson (2003). Reliabiliteten kan alltså vara mycket 

hög men ändå sakna validitet. För att forskaren skall veta vad han mäter måste mätningen 

vara tillförlitlig. 

 

Den teoretiska bakgrunden och vårt syfte ligger till grund inför utformningen av våra frågor 

till intervjun, något som enligt vår mening, skulle innebära relevanta frågor och därigenom 

högre validitet. Som vi tidigare har nämnt skickade vi innan intervjutillfällena våra 

frågeområden via mail till intervjupersonerna, för att de skulle kunna förbereda sig och ge oss 

så användbar information som möjligt. 
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4 RESULTAT OCH ANALYS 

 
I detta avsnitt kommer vi att väva samman den teoretiska bakgrunden med resultaten från 

intervjuerna. Under intervjuerna framkom dessutom aspekter som vi inte valt att fokusera i 

den teoretiska bakgrunden. Av denna anledning kommer vi i detta avsnitt att knyta an vissa 

delar från intervjuerna till ytterligare referenser och även utveckla befintliga. Vi anser detta 

vara relevant och betydelsefullt för att kunna besvara vårt syfte. 

 

Vi redogör i detta avsnitt för lärarnas allmänna uppfattningar kring daglig fysisk aktivitet och 

kopplar därefter ihop deras resonemang med vad forskning har visat när det gäller rörelsens 

betydelse för den motoriska utvecklingen. Vi belyser även lärarnas uppfattningar om 

motorikens betydelse för koncentrationsförmågan som är en del av inlärningsförmågan. 

Genom detta anser vi kunna identifiera eventuella uppfattningar om samband mellan 

rörelse/fysisk aktivitet och elevers inlärningsförmåga. Vidare i detta arbete kommer vi att 

benämna fysisk aktivitet som rörelse/fysisk aktivitet, då lärarna i vissa sammanhang använde 

dessa begrepp som synonymer. Vi har i resultatet valt att inte stärka intervjupersonernas svar 

genom citat. Detta med anledning av att vi anser att flertalet av intervjupersonerna 

återkommande svarar på liknande sätt, vilket vi stärker genom att väva samman svaren. 

 

4.1 Förändr ingar  hos eleverna efter  införandet av daglig fysisk aktivitet 

En allmän uppfattning hos samtliga lärare är att de tycker sig se positiva förändringar hos 

eleverna efter införandet av daglig fysisk aktivitet. Med daglig fysisk aktivitet menar lärarna 

att eleverna har någon form av aktivitet i genomsnitt 40 minuter/dag. Det kan innefatta 

idrottslektioner, löpning, olika typer av föreningsverksamhet och även promenader till och 

från olika aktiviteter som inte sker på deras skola. Flera av lärarna poängterar även att kortare 

pauser så som pausjympa, massage, avslappning eller en bensträckare är en form av 

rörelse/fysisk aktivitet. Några effekter som flera av lärarna benämner är att stämningen och 

klimatet på skolan uppfattas som mer trivsamt. Detta tror de beror på att eleverna är tryggare i 

sig själva och mår bättre, de är lugnare och blir sällan utåtagerade, de kommer lättare till ro, 

orkar mer och kan sitta still under en längre tid, vilket leder till att de lättare kan fokusera på 

skoluppgiften och därmed påverkas även inlärningsförmågan positivt. 
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Samtliga lärare menar dock att det är svårt att relatera och koppla ovannämnda effekter till 

just daglig fysisk aktivitet. De anser nämligen att det är svårt att mäta inlärningsförmågan hos 

elever och kunna jämföra med hur inlärningsförmågan hade sett ut utan daglig fysisk aktivitet. 

En av lärarna poängterar att de positiva effekterna som lyfts fram efter införandet av daglig 

fysisk aktivitet även kan bero på lärarens egen positiva inställning till rörelse/fysisk aktivitet. 

Läraren anser även att det är viktigt att rörelsen är ett naturligt inslag och inte stör resten av 

dagen. Under intervjuerna framkom det även att daglig fysisk aktivitet kan ha en negativ 

inverkan på eleverna. Enligt lärarna plockas tiden till den dagliga fysiska aktiviteten från 

andra ämnen, men inget försvinner från läroplanen. Detta kan leda till att lärarna blir stressade 

som i sin tur kan ha en negativ påverkan på barnen.  

 

Enligt Lpo 94 är skapande arbete och lek betydelsefulla delar för ett aktivt lärande och skolan 

skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.   

Liksom Dessen (1990) tar en av lärarna upp att barn har ett stort rörelsebehov och målet med 

daglig fysisk aktivitet på skolan är att eleverna skall få möjlighet att arbeta med hela kroppen. 

Lärarna anser även att skolan har som mål att erbjuda alla elever olika typer av rörelse/fysisk 

aktivitet för att på så sätt ge samtliga elever möjlighet att finna ett intresse för någon typ av 

aktivitet. Det är framförallt viktigt att nå de elever som är fysiskt inaktiva på sin fritid och den 

enda chansen att nå dessa elever är via skolans obligatoriska undervisning. Skolan strävar 

efter att daglig fysisk aktivitet skall leda till ett framtida intresse hos eleverna. Det har visat 

sig mycket positivt enligt två av lärarna som menar att eleverna tycker det är roligt att prova 

på olika aktiviteter, som de annars inte hade fått möjlighet till. De får nya intryck och ofta 

positiva upplevelser av olika aktiviteter och blir därför mer och mer motiverade inför nya 

erfarenheter. Med detta menar lärarna att positiva upplevelser och erfarenheter av lek och 

rörelse stärker barnets självkänsla och kan på så sätt indirekt bidra till bättre förutsättningar 

för inlärning. Detta relaterar vi till Lpo 94 som lyfter fram lekens betydelse för att eleverna 

skall tillägna sig kunskap och Folkhälsoinstitutets (1997) teori om att barn måste få lust till 

rörelse och genom den upptäcka sin kropps möjligheter. 

 

4.2 Rörelsens betydelse för  den motor iska utvecklingen 

Flera av lärarna menar att rörelsen är betydelsefull för den motoriska utvecklingen och för att 

eleven skall lära känna sin kropp och därigenom få kontroll över sina rörelser. Detta menar 

även Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993) som bland annat definierar motorik som 
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förmågan att kunna planera och genomföra rörelser och rörelsemönster till rörelsehandlingar. 

Ovanstående författare tillsammans med Sigmundsson och Vorland-Pedersen (2004) menar 

att grovmotorik är när de stora muskelgrupperna arbetar och enligt två av lärarna är det viktigt 

att grovmotoriken tränas i de tidigare åren. Detta för att eleverna skall ha en grund att stå på 

för att lättare kunna ta till sig kunskap i senare ålder, vilket man på skolan tar stor hänsyn till. 

En av dessa lärare menar att anledningen till detta är att barn har som lättast att tillgodose sig 

rörelser i sex till åtta års ålder. Idrottsläraren granskar därför redan i år 1 hur motoriken hos 

eleverna ser ut för att redan i tidig ålder upptäcka och åtgärda eventuella brister i motoriken. 

Svårigheterna upptäcks enligt samtliga lärare även i vardagliga situationer som till exempel i 

klassrummet eller på rasten. I likhet med Ericsson (2005) menar lärarna att dessa svårigheter 

kan yttra sig som allmän motorisk klumpighet eller dålig balans. Alla elever på skolan 

innefattas av motorisk träning, men för de elever som visar på motoriska brister erbjuder 

skolan individuell specialgymnastik. Där tränas rörelser som skall främja elevens 

grovmotorik, finmotorik och perception. Efter införandet av specialgymnastik på skolan har 

det visat sig att motoriska brister hos elever i de senare åren har minskat. En av lärarna menar 

även att de elever som erhållit utökad motorisk träning fått bättre självförtroende, godare vilja, 

större lust och motivation som visar sig i olika inlärningssituationer. Detta kan bero på att 

motorisk kompetens är viktig för självkänslan och för att kunna klara praktiska uppgifter i 

vardagen, vilket Folkhälsoinstitutet (1997) lyfter fram. Men ovannämnd lärare menar dock att 

denna positiva utveckling hos elever även kan bero på att eleven har vuxit och mognat. 

 

En av lärarna belyser de olika stadierna som ett barn bör genomgå och som anses som en 

betydelsefull del i den motoriska utvecklingen. Läraren menar vidare att motoriken kan tränas 

men att det även handlar om mognad. När ett barn föds skall olika banor i hjärnan bildas och 

dessa banor stimuleras genom de rörelsemönster som används vid till exempel ålning och 

krypning. Om dessa banor utvecklas kommer rörelserna så småningom att ske automatiskt. 

Läraren poängterar dock att alla barn inte behöver genomgå alla stadier för att dessa banor 

skall utvecklas, men att en del barn som hoppat över något stadium kan få svårigheter i senare 

ålder som kan komma till uttryck i olika inlärningssituationer. Detta relaterar vi till Grindberg 

och Langlo-Jagtøien (2000) som anser att det för vissa barn är helt naturligt att hoppa över till 

exempel krypstadiet. De anser precis som läraren att det istället är viktigt att låta barnet följa 

sin egen mognad och utvecklingsrytm om det barnet ser ut att må bra och att allt förövrigt 

verkar normalt. Detta skiljer sig från Dessens (1990) och Hannafords (1997) teori som 

antyder att det är viktigt att varje stadium passeras och att inget steg hoppas över.  
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4.3 Motor ikens betydelse för  koncentrationsförmågan 

En aspekt som vi inte valt att fokusera på i den teoretiska bakgrunden, men som samtliga 

lärare berörde är rörelsens/fysiska aktivitetens och därmed också motorikens betydelse för 

balans- och koordinationsförmågan. Lärarna menar vidare att balans- och 

koordinationsförmågan har betydelse för koncentrationsförmågan. Enligt Ericsson (2005) 

innebär begreppet koordination att vissa bestämda rörelsemönster är automatiserade. Hon 

menar vidare att balansförmågan är en av de kvaliteter som har betydelse för 

koordinationsförmågan. Balansförmågan styrs huvudsakligen av vestibulära systemet som 

aktiveras när vätska i innerörats båggångar sätts i rörelse. En av lärarna framhäver att 

balansen är otroligt viktig i många avseenden och menar att dålig balans kan leda till 

koncentrations- och inlärningssvårigheter eftersom att energin går åt till att koncentrera sig på 

att hålla balansen. Ett exempel som togs upp var att läs- och skrivförmågan för vissa barn kan 

främjas om de får ligga på golvet och läsa eller skriva. Anledningen till detta är att eleven då 

har alla kroppsdelar i golvet och behöver därför inte fokusera på att hålla balansen på stolen. 

 

Flera av lärarna anser att inlärningssvårigheter ofta, men inte alltid, hänger ihop med 

motoriska brister. Enligt en av dessa lärare har det visat sig att sex av tio elever med 

motoriska svårigheter även har svårigheter i skolan, vilket ofta kommer till uttryck genom 

koncentrationssvårigheter. Detta samband har även framkommit i Ericssons (2003) studie och 

hon menar dessutom att inlärningssvårigheter är större bland barn som har både 

koncentrationssvårigheter och motoriska brister än bland barn som enbart har 

koncentrationssvårigheter. Anledningen till koncentrationssvårigheter kan enligt både lärarna 

och Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993) vara att elevers uppmärksamhet går åt till att 

utföra grov- och finmotoriska vardagsrörelser som inte blivit automatiserade. Detta leder i sin 

tur till att barnet lägger all sin energi på att utföra dessa rörelser i stället för att fokusera och 

koncentrera sig i olika inlärningssituationer. En av lärarna menar utifrån detta resonemang att 

det till exempel kan innebära att skrivförmågan påverkas negativt om all energi och 

koncentration går åt till att hålla i pennan. Av denna anledning är det enligt en annan lärare 

viktigt att man som lärare tar reda på orsaken till elevens inlärningssvårigheter. Precis som 

Folkhälsoinsitutet (1997) understryker läraren att orsaken till att barn har allmänna 

inlärningssvårigheter och är okoncentrerade sällan beror på bristande intelligens eller 

medicinska fel hos barnet. 
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En aspekt som framkom under intervjuerna är precis som Grindberg och Langlo-Jagtøien 

(2000) säger att rörelse kan ha betydelse för barns läs- och skrivutveckling. Författarna 

poängterar likväl som en av lärarna att vissa rörelser kan vara betydelsefulla och främja 

utvecklingen av läs- och skrivförmågan då det är samma rörelsemönster som används. 

Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993), Ericsson (2003) och Dessen (1990) säger även att 

den visuella och auditiva perceptionen, det vill säga syn och hörseln, är av stor betydelse för 

utvecklingen av läs- och skrivförmågan. Detta kopplar vi ihop med en av lärarna som menar 

att en del elever har svårt att uppfatta, urskilja samt sortera bort vissa ljud eller har 

outvecklade ögonrörelser. Dessa brister påverkar i sin tur koncentrationsförmågan och 

därigenom även inlärningsförmågan. Om en elev har brister i ögonrörelsen kan han/hon få 

svårigheter att till exempel följa textraderna i böcker, forma bokstäver eller att hålla sig inom 

givna ramar på linjerade eller rutmönstrade papper. Han/hon kan även ha svårt med 

ögonfixeringen, det vill säga svårigheter med att ställa om fokuseringen mellan långt till kort 

avstånd, till exempel mellan tavlan och boken på bänken. Även här anser läraren liksom 

Folkhälsoinstitutet (1997) att inlärningssvårigheter inte behöver bero på bristande intelligens 

eller medicinska fel hos barnet. Läraren menar vidare att syn- och hörselsvårigheter kan bero 

på motoriska brister när det gäller ögats och örats rörelser och kan tränas upp genom olika 

rörelser. Detta innebär att för en elev som har bristande ögonrörelser går energin åt till att 

koncentrera sig på just ögats rörelser, vilket kan leda till att eleven endast orkar läsa en till två 

rader. Lässvårigheter behöver alltså enligt läraren inte bero på dyslexi hos eleven. 

 

4.4 Koncentrationsförmågans betydelse för  elevers lärande 

Koncentrationsförmågans påverkan på inlärningen är en aspekt som vi tidigare inte valt att 

fokusera. Av denna anledning kommer vi inom detta område att utveckla och ta upp nya 

referenser för att på så sätt kunna koppla ihop resultatet från intervjuerna med befintlig teori. 

För att skapa goda förutsättningar för inlärning måste vi kunna koncentrera oss och vara 

uthålliga enligt Ericsson (2005). Hon menar att det för att kunna koncentrera sig på en uppgift 

krävs att man kan rikta sin uppmärksamhet, perception och sina tankar mot just denna uppgift. 

Koncentrationsförmågan kan ses som en övergripande förmåga att styra tankar och 

handlingar. Det kan innebära att rikta uppmärksamheten och begränsa mängden sinnesintryck 

och tankeprocesser, att kunna hålla kvar uppmärksamheten på en företeelse tillräckligt länge 

eller att kunna göra två saker samtidigt. 
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Lärarna tror att de positiva förändringarna efter införandet av daglig fysisk aktivitet, som vi 

tidigare har nämnt, har stor påverkan på koncentrationsförmågan och därmed även 

inlärningsförmågan. Denna uppfattning överensstämmer med Myndigheten för skolutveckling 

(2005) som hävdar att elever har lättare att koncentrera sig om de rör mer på sig. De menar 

vidare precis som lärarna att det blir lugnare i klassrummet, vilket i sin tur leder till att 

eleverna tar till sig kunskap på ett bättre sätt. Allt detta kopplar vi även an med citatet 

”Rörelse är porten till inlärning”  (Hannaford 1997, s 98) och flera av lärarna menar att om en 

elev överhuvudtaget skall kunna ta till sig kunskap och lära sig något så måste eleven må bra. 

 

4.5 Rörelsens betydelse för  att skapa sammanhang och 

verklighetsuppfattning 

Två av lärarna lyfter fram vikten av att skapa sammanhang och en verklighetsuppfattning när 

det gäller elevers förmåga att tillgodose sig kunskap och framhåller rörelsens betydelse i detta 

avseende. Detta relaterar vi till Hannafords (1997) teori om att ord lättare kan förstås om de 

kan sättas in i ett sammanhang och tillsammans med erfarenheter framkalla någon sorts bild i 

barnets huvud. Vi relaterar även detta till Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993) som 

definierar begreppet perception som förmågan att kunna tolka och organisera sinnesintryck 

och sätta in dem i ett sammanhang med tidigare erfarenheter. Flera av lärarna framhåller just 

detta och menar att rörelse/fysisk aktivitet därför bör integreras i alla skolans ämnen för att 

komma ifrån det tänk som Folkhälsoinstitutet (1997) anser att skolan har idag. De menar att 

skolan mer eller mindre ”skiljer huvudet från kroppen”, alltså tvingar en att tänka utan kropp 

och handla utan huvud. Ett exempel som en av lärarna tar upp, är att använda kartan för att 

rita in sträckan som eleverna springer tillsammans under löpningen. Starten är i Sverige och 

sedan ”springer”  de ut i Europa. Eleverna läser bland annat historia om de länder och städer 

som de passerar och när de är i England bedrivs stora delar av undervisningen på engelska. 

Genom att koppla den sprungna sträckan till andra ämnen, i detta fall geografi, historia, 

engelska och matte, får eleverna en verklighetsuppfattning som i sin tur främjar lärandet.  
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4.6 Slutsats 

Utifrån ovanstående resultat och bidrag från flera av lärarna, har vi tolkat deras uppfattningar 

om sambandet mellan rörelse/fysisk aktivitet och inlärningsförmåga enlig följande: 

 

 

 

Med utgångspunkt i denna figur blir vår slutsats att lärarna anser att det finns ett samband 

mellan rörelse/fysisk aktivitet och barns inlärningsförmåga. Med detta menar vi att det under 

intervjuerna framkom att rörelse/fysisk aktivitet framför allt har stor betydelse för och främjar 

barns motoriska utveckling, vilket innebär fin- och grovmotorik. När en elev har god motorik 

sker rörelser automatiskt, vilket innebär att eleven inte behöver tänka på hur rörelsen skall 

utföras. Detta leder i sin tur till att eleven kan lägga sin energi och uppmärksamhet till att 

koncentrera sig i olika inlärningssituationer och kan därmed lättare ta till sig kunskap. 

Positiva upplevelser och erfarenheter av lek och rörelse och en god motorisk kompetens kan 

även stärka självkänsla hos eleven vilket kan främja inlärningsförmågan. Genom lek och 

rörelse skapas även ett sammanhang och en verklighetsuppfattning vilket leder till att eleven 

lättare kan tolka och ordna sinnesintryck och sätta in dem i ett sammanhang med tidigare 

erfarenheter i olika inlärningssituationer.  

 

Lärarna anser därmed att fysisk aktivitet påverkar elevers inlärningsförmåga positivt, men 

flertalet av dem poängterar att det trots allt är svårt att mäta och veta hur de positiva 

effekterna skall kopplas till just fysisk aktivitet. 

Rörelse/Fysisk aktivitet 

Självkänsla Fin- &  Grovmotorik Sammanhang &  
Verklighetsuppfattning 

Koncentrationsförmåga 

Inlärningsförmåga 

Figur 2: Sambandet mellan rörelse/fysisk aktivitets och inlärningsförmågan 
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5 DISKUSSION 

 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för våra tankar och funderingar som uppkommit under 

arbetets gång. Arbetet har även bidragit till reflektioner som inte tagits upp tidigare i 

uppsatsen men som vi valt att lyfta fram i detta avsnitt. Vi kommer dessutom att ge förslag på 

tänkbara fortsatta studier som skulle kunna vara möjliga inom ämnet. 

 

Under intervjuerna uppmärksammade vi klara skillnader mellan intervjupersonernas svar på 

hur de såg på daglig fysisk aktivitet och dess effekter på eleverna. Några av 

intervjupersonerna kunde enbart anta att de positiva effekterna hos eleverna var en följd av 

just ökad rörelse/fysisk aktivitet. Medan de andra kunde göra tydligare kopplingar och 

betonade även att det finns ett samband mellan daglig fysisk aktivitet och inlärningsförmågan. 

Med detta menar vi att de kunde motivera och utveckla ett resonemang kring ämnet. Samtliga 

intervjupersoner visade på ett stort engagemang och intresse för ämnet och en av 

intervjupersonerna hade även en vidareutbildning inom ämnet. Av denna anledning tror vi att 

intervjupersonen därför kunde ge oss utförligare svar för hur och varför rörelse/fysisk aktivitet 

kan ha betydelse för inlärningsförmågan. Utifrån detta har vi åstadkommit den variation vi 

eftersträvat för att kunna besvara vårt syfte. 

 

Att de motoriska bristerna har minskat hos eleverna efter införandet av specialgymnastik på 

skolan är något som framkom under en av intervjuerna. Dock framkom det inte att dessa 

elever även visat på positiva förändringar gällande inlärningsförmågan enligt denna 

intervjuperson. Detta eftersom intervjupersonen i fråga inte undervisade eleverna i olika 

ämnen. Samtidigt såg flera av de andra intervjupersonerna en förbättrad inlärningsförmåga 

men kunde inte relatera och koppla denna förbättring till motorisk utveckling. Detta anser vi 

vara en intressant aspekt att forska vidare inom. För att se en tydligare koppling krävs det 

precis som en av intervjupersonerna tog upp att man jämför hur samma elevs 

inlärningsförmåga skulle se ut både med och utan daglig fysisk aktivitet. Detta anser vi dock 

är ogenomförbart, men för att närma sig detta resonemang skulle det vara intressant att 

jämföra elever i en klass med daglig fysisk aktivitet med elever i en klass utan daglig fysisk 

aktivitet. Klasserna och förutsättningarna bör då vara så homogena som möjligt för att andra 

faktorer inte skall påverka resultatet. Resultatet skulle emellertid behöva beaktas med 

försiktighet då inlärningsförmågan kan skilja sig åt redan från början. 
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Under intervjuerna relaterades ofta inlärningssvårigheter, koncentrationssvårigheter och 

motoriska brister till varandra. Det framkom även att en stor del av de elever som har 

motoriska brister även har koncentrationssvårigheter. Något vi anser bör poängteras är att det 

kan finnas elever som har koncentrationssvårigheter som inte kan relateras till motoriska 

brister. Men i de fall som koncentrationssvårigheterna kvarstår efter individuellt anpassad 

motorisk träning tror vi att motorisk träning ändå kan vara betydelsefull och att den inte bidrar 

med några negativa effekter. Vi tror även att det finns elever som har 

koncentrationssvårigheter men inte inlärningssvårigheter, med detta menar vi att det kan 

finnas elever som är okoncentrerade av olika anledningar som inte behöver vara kvarstående 

under en längre tid. 

 

Vid författandet av den teoretiska bakgrunden utgick vi ifrån vad tidigare forskning har 

fokuserat på gällande fysisk aktivitets inverkan på barns inlärningsförmåga. Det framkom 

redan då och även under intervjuerna att god motorik främjar både koncentrations- och 

inlärningsförmågan, alltså kan motoriska brister leda till koncentrationssvårigheter. Detta 

tycker vi är en intressant aspekt och anser därför att det är mycket betydelsefullt som pedagog 

att se till orsakerna gällande elevers koncentrations- och inlärningssvårigheter. Det får oss 

dessutom att tänka på alla dessa diagnoser som ställs på elever med koncentrations- och 

uppmärksamhetsstörningar, då en diagnos endast anger att eleven har svårigheter men inte 

vad de beror på.  

 

Trots minskad lektionstid inom idrott & hälsa reviderades Lpo 94 hösten 2003 och daglig 

fysisk aktivitet infördes. Detta är något som vi anser motsägande och undrar vilka argument 

som ligger bakom dessa beslut. Enligt läroplanen skall eleverna ha daglig fysisk aktivitet 30 

minuter varje dag. Kan det vara så att tanken bakom detta är som vi tolkar Lpo 94, att fysisk 

aktivitet bör genomsyras och integreras i alla skolans ämnen? Om så är fallet, är det då därför 

tiden för den fysiska aktiviteten har plockats från alla ämnen? För oss verkar detta rimligt och 

detta relaterar vi till att det både i den teoretiska bakgrunden och i resultatet framkom det att 

eleverna genom rörelse/fysisk aktivitet får möjlighet att skapa sammanhang och 

verklighetsuppfattningar i olika inlärningssituationer.  

 

I resultatet framkom det även att man genom daglig fysisk aktivitet bör skapa variation för att 

främja olika rörelser och rörelsemönster som påverkar motoriken som i sin tur gynnar 

inlärningsförmågan. En tanke som har uppkommit tidigare under arbetets gång är om idrott & 
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hälsa samt daglig fysisk aktivitet inte behöver ingå i den obligatoriska undervisningen om alla 

eleverna skulle vara fysiskt aktiva på sin fritid. Utifrån ovanstående resonemang anser vi nu 

att det inte är att föredra på grund av att eleven då kan gå miste om den betydelsefulla 

variationen av rörelser som skolan kan erbjuda. 

 

Den kritik som enligt oss kan riktas mot intervjuerna är att intervjupersonerna kan ha återgett 

endast positiva aspekter på en fråga och hållit inne med information som denne anser som 

känslig. Om en likvärdig undersökning skulle göras strax efteråt, skulle förmodligen samma 

resultat uppnås då vi har försökt vara kritiska till det insamlade materialet. Om 

undersökningen skulle göras efter en längre tid är det däremot inte säkert att resultatet skulle 

bli detsamma eftersom verkligheten kan ha förändrats. Data skulle ha kunnat samlas in vid 

ytterligare ett eller flera tillfällen, detta för att kunna se om samma resultat uppnås. Detta 

skulle kunna stärka trovärdigheten, men på grund av uppsatsens omfattning fanns inte 

möjlighet till det. 
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Bilaga 1 

 

INTERVJUFRÅGOR  
 

• Inom vilket/vilka ämnen undervisar Ni? 
 

• Hur länge har Ni arbetat på skolan? 
 

• Vad är skolans mål med daglig fysisk aktivitet? 
 

• Hur lång tid per dag har barnen fysisk aktivitet på er skola? 
(Varifrån får ni tiden för fysisk aktivitet?) 

 
• Vad gör eleverna under den dagliga fysiska aktiviteten? 
(Får eleverna själva välja vad de vill göra?) 
(Finns det något syfte med den valda aktiviteten?) 
(Arbetar ni på skolan med motorisk träning för eleverna?) 
(I så fall, varför och vilka elever omfattas av denna träning?)  

 
• Kopplas den dagliga fysiska aktiviteten till de teoretiska ämnena på skolan? 

 
• Vilka positiva respektive negativa effekter anser ni att daglig fysisk aktivitet har 

medfört hos eleverna? 
(Hur relaterar ni detta till just daglig fysisk aktivitet?) 
 
• Anser ni att det finns något samband mellan daglig fysisk aktivitet och barns 

inlärningsförmåga? 
(Hur relaterar ni detta till just daglig fysisk aktivitet?)  
 
• Har ni något att tillägga? 
 

 


