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Sammanfattning  
 

Vårt syfte med studien var att undersöka vad sex olika lärare på lågstadiet har för 

uppfattningar kring ämnesintegrerad undervisning som inkluderar fysisk aktivitet. För 

att besvara vårt syfte har vi som författare utfört en kvalitativ undersökning där det 

genomfördes totalt sex intervjuer med sex stycken lärare från tre olika skolor. Eftersom 

urvalsgruppen är begränsad kan vi inte dra några generella slutsatser.  

 

Resultatet i vår studie visar att samtliga respondenter anser att fysisk aktivitet är viktigt 

för skolbarn där respondenterna kopplar ihop fysisk aktivitet med inlärning på olika 

sätt. De tar upp faktorer som ökad motivation, ökad koncentration och större möjlighet 

till individualisering i undervisningen för eleverna. Det visar sig även att 

ämnesintegrerad undervisning med rörelse förekommer i samband med olika ämnen, 

men undervisningen är oftast inte planerad. Resultatet visar även att planerad 

ämnesintegrerad undervisning mellan ämnet Idrott och hälsa och andra ämnen inte 

förekommer på de tre skolorna. Respondenterna är positivt inställda till rörelse i skolan 

samt ett samarbete med ämnet Idrott och hälsa. Det visar sig dock att det enligt 

respondenterna förekommer olika hinder så som tidsbrist, ont om utrymme samt att det 

inte alltid går att integrera rörelse med olika ämnen då barn även behöver arbetsro för 

att kunna arbeta och koncentrera sig i klassrummet.  
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Summary 
 

Our purpose of this study is to investigate which perceptions six different teachers in 

primary schools have about subject integrated teaching that includes physical activity. 

To answer our purpose, we as authors performed a qualitative study where we carried 

out totally six interviews with six teachers from three different schools. Because the 

sample group is limited, we cannot draw any general conclusions. 

 

In the results, it appears that all respondents believe that physical activity is important 

for children at school where the respondents connect movement with learning in 

different ways. They mentioned factors as increased motivation, improved 

concentration and greater opportunity for individualization for the students. It also 

appears that subject integrated teaching with motion occurs in the context of various 

subjects, but the teaching is usually not planned. The results also showed that subject 

integrated teaching between the subject Physical Education and other subjects are not 

planned in those three schools. The respondents are positive when it comes to 

movement in school as well as collaboration with the subject Physical Education. It 

turns out, however, that according to the respondents, there are various obstacles such 

as lack of time, running out of space and that it is not always possible to integrate 

movement with different subjects when children also need to work in peace, they need 

to work and concentrate in the classroom. 
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1 Inledning 

 

Som framtida låg och mellanstadiet lärare i ämnena matematik, svenska och idrott hoppas 

vi kunna jobba mycket med ämnesintegrerad undervisning. Det som vi framför allt skulle 

vilja ämnesintegrera är idrott/rörelse med andra ämnen. Enligt Nordlund, Rolander & 

Larsson (1997) så ökar ohälsa bland ungdomar, de menar att en allt växande grupp 

ungdomar blir allt mer inaktiva i alla former av samhällsliv. Vidare menar de att det 

minskade antal timmar för idrottsämnet inte täcker barnens eller elevernas behov av 

rörelseträning i skolan.  

 

Skolverket påpekar vikten av variation i undervisningen och menar att variation, 

flexibilitet och att undvika det monotona i undervisningen är viktigt för lusten att lära. 

Formen för inlärning behöver växla för att tillgodose elevers olika sätt att lära. Det gäller 

såväl innehåll, relevanta arbetsformer, arbetssätt och läromedel (Skolverket 2003). Även 

Ericsson (2002) påpekar att det är viktigt med variation i undervisningen då elever lär sig 

på olika sätt och arbetssättet kan vara avgörande för om alla barn uppnår målen. 

 

Bergius och Emanuelsson (2008) menar att matematiken går ut på mycket mer än att bara 

kunna räkna ut olika matematiska beräkningar, de menar att det är viktigt att det också 

kopplas ihop med andra ämnen som till exempel bild, rörelse med mera. De anser att det 

är viktigt att lärarna vågar utmana traditionella tolkningar av ämnen och lägger tonvikten 

på saker som tar fram kreativitet, nyfikenhet, lust och glädje hos eleverna. 

 

I läroplanen står det bland annat att lärarna ska sträva efter att i undervisningen 

balansera och integrera kunskaper i sina olika former. Det står också att fysiska 

aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. 

Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för 

om vi blir fysiskt aktiva senare i livet (Lgr11). Genom studien hoppas vi få bättre 

inblick i vad det innebär att använda sig av ämnesintegrerad undervisning som 

inkluderar idrott/rörelse. Alltså vilka fördelar respektive nackdelar det finns enligt 

respondenter i studien för ämnesintegrerad undervisning som innefattar mycket fysisk 

aktivitet för elever. Persson (2011) förklarar begreppet ämnesintegration då hon skriver 

i sin avhandling att ämnesintegration är när en lärare väljer att arbeta med två eller flera 

ämnen tillsammans i ett gemensamt undervisningssammanhang. Hon förklarar även att 

begreppet ämnesintegrering kan tolkas på olika sätt och vis, det finns många synonymer 

till begreppet. Andersson (1994) beskriver begreppet ämnesintegrering på sitt eget sätt 

när han skriver att med integration menas, när det gäller undervisning och lärande om 

världen, att sammanfoga skilda delar till en helhet (Andersson 1994).  

 



2 

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vad sex olika lärare på lågstadiet har för 

uppfattningar kring ämnesintegrerad undervisning som inkluderar fysisk aktivitet.  

   

1.2 Frågeställningar 

 

 Vilka erfarenheter och tankar har lärarna av ämnesintegrerad undervisning som 

inkluderar fysisk aktivitet med något annat ämne?  

 

 Vilka fördelar ser lärarna med ämnesintegrerad undervisning där elever får röra 

på sig och vara fysiskt aktiva?  

 

 Vilka nackdelar ser lärarna med ämnesintegrerad undervisning där elever får 

röra på sig och vara fysiskt aktiva?  

 

1.3 Begreppsdefinitioner 

 

Ämnesintegration är att blanda in teori och praktik. Ämnesintegration sker inte enbart 

mellan teori och praktik, det sker även när lärare blandar ihop två teoretiska ämnen för 

att skapa helhet för eleverna (Hansson 2005).   

 

Fysisk aktivitet är all kroppsrörelse utförda av skelettmuskulaturen som resulterar i en 

ökad energiförbrukning. Fysisk aktivitet omfattar således alla kroppsrörelser oberoende 

av syfte eller sammanhang, t.ex. lek, hobbyverksamheter, bollspel, cykling och 

idrottsaktiviteter (Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom 

2010).  

 

Begreppet rörelse står för processer som innefattar kroppens muskler. Det finns olika 

sorters rörelser såsom: Reflexrörelser, mognadsbestämda rörelser, grundläggande 

naturliga rörelser och färdighets relaterade rörelser (Jagtöien, Hansen och Annerstedt 

2002).  

 

Då vi inte utgick ifrån någon teori i vårt arbete så är dessa begrepp centrala i vår studie. 

Begreppen är dessutom studiens röda tråd.  
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2 Litteraturgenomgång 

 

I följande kapitel kommer vi att presentera olika författares resultat utifrån vetenskaplig 

forskning och annan litteratur, vidare lägger vi fram olika undersökningar som har 

gjorts och som är relevanta för vår studie. Vi kommer att försöka ge läsaren bättre 

förståelse till det valda området studien.   

2.1 Kroppens behov av rörelse för utveckling 

 

Ericsson (2003) menar att barn som är aktiva och rör på sig konstant har starkare 

benstomme, muskelkraft och uthållighet, dessutom får de ökade kunskaper om världen 

omkring dem. När barn samspelar i en omgivning där rörelse är en stor del stärker barn 

sin självkänsla menar Ericsson. Studier visar att barn med motoriska problem är mindre 

aktiva och ser man på det stora hela kan detta leda till allvarliga konsekvenser. Barn kan 

exempelvis få dåligt självförtroende och sociala problem i barndom och vuxenlivet, 

avvikande eller omogen motorik kan vara orsaken till att barn inte är trygga i sin 

omgivning (Ericsson 2003). Grindberg och Jagtöien (2000) skriver att Jean-Jacques 

Rousseau menar att barn inte kan lära sig enbart genom att sitta och lyssna på en 

pedagog. Barn behöver skaffa sig kunskap genom egna erfarenheter och iakttagelser. 

Han hävdade också att inlärning hos barn inte räcker med att hela vikten läggs åt att läsa 

böcker, den fysiska och praktiska uppfostran är lika betydelsefull för barnets 

utveckling. Skolverket (2005) har presenterat en undersökning som visar bland annat att 

daglig fysisk aktivitet i skolan ger en bättre miljö för lärande vilket resulterar i en 

förbättrad kunskapsutveckling hos elever. 

 

Sandborgh-Holmdahl (1993) påpekar vikten av rörelse i skolan, rörelse är av stor 

betydelse för barns utveckling, eftersom det krävs samordningar av nerver och muskler. 

Hon poängterar för att barn ska kunna utvecklas på bästa möjliga sätt bör det finnas ett 

samband mellan motorik och inlärning, det är viktigt att barn får all den rörelse 

stimulans de behöver för att utvecklas så mycket som möjligt inom alla områden. Enligt 

henne upplever barn genom rörelse olika objekt med många sinnen engagerade och på 

så sätt utvecklar barn sin förmåga att använda fantasi och lust för att lära. Hannaford 

(2001) är inne på samma spår och menar bland annat att tänkande och inlärning inte 

bara finns i huvudet på människor utan kroppen har också en stor roll när det gäller 

inlärning. Hon understryker vikten av att kroppen har en integrerad roll i alla våra 

intellektuella processer och menar att det är kroppens sinnen som ger hjärnan 

information om omgivningen för att sedan kunna skapa oss en egen uppfattning om 

världen. Vidare menar hon att rörelse kan hjälpa barn att klara sig bättre i skolan och i 

livet (Hannaford 2001).  Precis som Hannaford menar Clancy (2006) att kroppens 

integration med våra sinnen gör att barnen med rörelseaktiviteter lär sig på bästa 

möjliga sätt.  

 

Ahlberg (2001) menar däremot att barn har olika intressen och förutsättningar för att 

lära sig och ta till sig information, det är därför lärarens plikt att bemöta alla elevers 
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olikheter. Ahlberg grundar många av sina argument för stor variation i undervisningen 

med att ingen undervisningsmetod kan motivera alla elever och menar att lärare bör 

anpassa sig efter individen. Det gäller att ta hänsyn till elever som har svårt att lära sig 

genom att sitta i sin skolbänk, lyssna på läraren eller arbeta i sin arbetsbok. Många 

lärare tror att detta undervisningssätt räcker för att alla barn ska kunna utvecklas och 

känna sig motiverade till att lära (Ahlberg 2001). Naturen skulle kunna vara något som 

kan bidra till en positiv upplevelse, barn idag spenderar alldeles för mycket tid framför 

tv:n eller datorn, detta bör ändras då barn är i behov av att vistas i skogen och röra på 

sig. Barn behöver rörelseträning för att utveckla sin koordination, kroppsuppfattning 

och rörelse, det är dessutom viktigt att vistelsen i naturen ska upplevas som något 

positivt om det ska leda till att barn fortsätter att befinna sig utomhus istället för 

inomhus (Ericsson 2009).  

 

2.2 Sambandet mellan rörelse och inlärning  

 

Sandborgh-Holmdahl (1993) uttrycker att inlärning är när barn lär sig att förstå, tänka, 

reflektera och lära sig att lära. Hon påpekar att inlärning sker när barn får möjligheten 

till att läsa, tala, skriva och räkna. Det är många faktorer som är inblandade för att barn 

ska få en så bra inlärning som möjligt, bland annat barns grov- och finmotorik, 

självförtroende, koncentration och uthållighet. 

 

Johnstone och Ramon (2011) påpekar att nutida forskning visar att undervisning som är 

inriktade mot barns fysiska färdigheter förbättrar inte bara deras fysiska hälsa utan även 

deras akademiska och känslomässiga hälsa. I deras mening är det viktigt med rörelse i 

skolan för att fysiska aktiviteter kräver att barn använder sin hjärna och kropp samtidigt. 

De menar för att prestera bra i skolan bör barnen göra många aktiviteter som kräver att 

deras hjärna och kropp arbetar tillsammans. Vidare förklarar Hultgren (2008) att barn 

dagligen har behovet att röra på sig för att utveckla kroppen motoriskt och även för att 

kunna klara av vardagen. Barn har oftast positiva och glädjande erfarenheter av rörelse, 

därför bör rörelsen få komma in särskilt då barn inte har någon motivation i 

undervisningen. När en lärare inkluderar rörelsen i ett ämne där barn inte ser det som 

något motiverande brukar synen hos barnen ändras till något positivt. Ericsson (2003) 

instämmer och menar att perception sker genom utveckling, den är dock även beroende 

av rörelse. Han förklarar att perception och motorik kan förknippas med varandra och 

att perceptionsförmåga utvecklas genom rörelseaktiviteter dagligen. Han menar att alla 

sinnen behöver användas i samband med inlärning och rörelse, det är viktigt för 

utvecklingen av perceptionsförmågan.  

 

Sandborgh-Holmdahl (1993) förklarar att begreppet perception är när människan med 

hjälp av sina sinnen kan uppfatta, upptäcka, identifiera och sortera för att sedan sätta in 

dem i ett sammahang. Ericsson (2003) skriver att Piaget (1971) menade genom sin 

forskning att den motoriska, perceptuella och kognitiva utvecklingen går i varandra och 

barnets förmåga att röra sig har stor betydelse för perceptuell, kognitiv och emotionell 
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utveckling. Det kognitiva förklarar Ericsson som ett samlingsbegrepp för medvetna 

mentala processer som perception, minne, problemlösning, beslut och verkställande av 

handling. Enligt Jagtöien, Hansen och Annerstedt (2002) är motivationen ett 

samlingsbegrepp som handlar om människan lust eller iver att nå olika mål, utlöst av 

olika behov. Vidare refererar författarna till Madsen (1971) och Maslow (1970) som 

menar att flertal olika motivationsteorier talar om att det finns två huvudgrupper av 

mänskliga behov. Den ena menar dem är den primära som handlar om fysiska och 

organiska behov som är nödvändiga för att vi ska överleva.  Den andra är den sekundära 

som handlar om både kognitiva, emotionella och sociala processer. Vikten av att ha god 

motivation hos barnen vid inlärningstillfällen samt positiva upplevelser hos barnen ökar 

motivationen till lärande och skapar ett mer bestående intresse för det aktuella ämnet 

(Jagtöien, Hansen & Annerstedt 2002).  

 

Enligt en uppfattning som framförs av Hannaford (2001) är att rörelse är porten till 

inlärning, med detta menar hon att det inte fungerar att lära ut kunskap till barn hela 

tiden, utan barn bör få tid för att röra på sig och använda alla sina sinnen samtidigt.  

Hon påpekar vikten av rörelse hos barnen och menar att rörelse bidrar till skapandet av 

nätverk av nervceller, vilket är enligt henne inlärningens innersta kärna. Även 

Sandborgh-Holmdahl (1993) hävdar att barn skaffar sig begrepp och kunskap genom att 

röra sig, hon hävdar att detta ger möjligheter att konkret handla och skaffa erfarenheter 

som är viktiga för att kunna förstå abstraktioner i exempelvis tecken. Rörelse ger bättre 

förutsättningar för barn till att lära sig ny kunskap.    

2.3 Motorik och motorisk utveckling  

 

Enligt Osnes med flera kan motoriken delas in i två grupper, den ena heter grovmotorik 

och där är det rörelser som utförs av stora muskelgrupper som kräver mindre precision. 

Exempel på grovmotoriska rörelser är att springa eller hoppa. Den andra gruppen är 

motsatsen till grovmotoriken och heter finmotorik, här är det rörelser som utförs av 

mindre muskelgrupper som kräver hög precision. De finmotoriska rörelserna är rörelse 

av ögon eller fingrar exempelvis. Motorik är egentligen allt som har med rörelse att 

göra. Det kan enligt författarna definieras som ett samspel mellan många av kroppens 

olika delar, bland annat hjärnan, nervsystemet och musklerna. Personens motivation 

och självuppfattning inverkar också på rörelsens utförande. Motorik handlar om barnets 

motivation och om hur den sociala och psykiska miljön ser ut (Osnes, Skaug och 

Kaarby 2012).  

 

Bra utvecklade motoriska färdigheter skapar en stark grund att stå på inför framtiden för 

barnen, Barn som får dessa färdigheter väl utvecklade kommer att vara väl förberedda 

till att lära sig ny information och dessutom ha bättre självförtroende menar (Johnstone 

& Ramon 2011). Det som Klinta (2012) hävdar är att motorikutvecklingen hos barn blir 

fulländad då rörelserna är automatiserade, när barn övar samma rörelse om och om igen 

blir rörelserna till slut automatiserade och de sitter i benmärgen menar han. Ett exempel 
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som Klinta ger på rörelser som inte är automatiserade är när barn inte kan prata och röra 

sig samtidigt, när de pratar måste de stanna upp och tvärtom. 

 

Danielsson, Auoja, Sandberg och Jonsson (2001) tar upp andra viktiga aspekter inom 

den motoriska utvecklingen när de skriver att det är kroppen som förstår världen. De 

menar vidare att vi ständigt får nya erfarenheter genom kroppen. Grovmotoriska 

rörelser har en stor del i hjärnans utveckling, ju mer hjärnan blir utsatt för 

sensomotoriska utmaningar, desto mer utvecklad blir den. Sensomotorisk betyder enligt 

Danielsson med flera att barn med sina sinnen och muskler bygger upp en förståelse av 

omvärlden. Den optimala miljön för barns helhetsutveckling är den miljö inom- eller 

utomhus där barn kan få fysiska och psykiska utmaningar. Det finns en risk när barn ska 

lära in en ny motorisk färdighet kan de inte koncentrera sig på annat eftersom det är 

svårt, de kan inte tänka på två saker samtidigt menar författarna, utan det är viktigt att 

koncentrera sig på motoriken. Det är inte som klassrumsundervisning där barn ofta har 

tankarna åt annat håll än åt det läraren försöker lära ut. Barns motorik och intellektuella 

förmåga är ömsesidigt beroende av varandra. Vidare menar Osnes, Skaug och Kaarby 

(2012) att motoriken hos barn har en utveckling som motsvarar det centrala 

nervsystemet. Det viktiga i nervsystemet är att skapa väg för impulser från storhjärnan 

genom kontakten mellan nervceller och ut till musklerna. Miljön har en stor inverkan 

för den motoriska utvecklingen hos barn, utvecklingen sker genom en tvåvägsprocess 

mellan nervsystemet och beteendet. Under själva processen påverkar rörelsen 

nervsystemet, det är ett samspel mellan arv och miljö påpekar dem. 

2.4 Vad är ämnesintegration? 

 

I skolverket (2006) står det att kunskap inte är ett entydigt begrepp, det förekommer i 

olika former. Undervisning får inte ensidigt betona den ena eller den andra 

kunskapsformen utan elever ska få möjlighet att reflektera sina erfarenheter och 

tillämpa sina kunskaper. På detta sätt kan olika kunskapsformer blandas ihop och bli till 

en helhet, det betyder att teori och praktik sätts ihop så att helheter och samband 

uppstår. Hansson (2005) skriver i en artikel att ämnesintegrering inte är det enklaste för 

en lärare, alla förutsättningar bör finnas på plats om en lärare ska kunna uppnå målet för 

integration i undervisningen. Vidare förklarar hon att ämnesintegration idag är att 

blanda in teori och praktik för att skapa en helhet. Hon själv uttrycker att istället för att 

dela upp ämnen och placera dem i olika fack borde det vara tvärtom där en lärare borde 

utgå från helheten och sedan bryta ner i delar där det behövs.  

 

2.5 Rörelse i skolan 

 

Det är skolans plikt att ge barn bra förutsättningar till fysiska aktiviteter menar 

Grindberg & Jagtöien (2000). Författarna poängterar att barn är i behov av rörelse, 

därför är det viktigt menar de att de som arbetar på skolor är uppmärksamma på hur 

viktigt det är med en mångsidig rörelseerfarenhet för barnens utveckling. De barn som 
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kan använda sin kropp på ett avspänt sätt lever i samspel med och känner tillit till sin 

kropp. Dessa barn har de bästa möjligheterna för att samspela med den miljö där de 

befinner sig. Barn utvecklar sin egen kompetens med hjälp av fysisk aktivitet. 

Författarna anser alltså att vi vuxna måste vara medvetna att barn är annorlunda än oss, 

de är alltså i större behov av att byta ställning i princip hela tiden eftersom 

muskulaturen inte tål långvarig och ensidig belastning. I praktiken menar Grindberg & 

Jagtöien att en lärare borde märka att barn inte kan koncentrera sig länge när de sitter 

och lyssnar bara, barn vill vara aktiva hela tiden och röra på sig och på så sätt kan de 

koncentrera sig mer och längre. Det är enligt Maude (2001) viktigt att barn dagligen 

håller på med fysisk aktivitet av något slag och menar att läraren har en viktig roll när 

barn får vara aktiva. Läraren bör se att barns behov av rörelse är en väsentlig del under 

skolgången. Författaren påpekar också att fysisk aktivitet inte ska ses som ett ämne för 

sig självt utan läraren bör försöka mata in den fysiska delen i undervisningen, det ska 

ske naturligt och integrerat med andra ämnen. Hult (2000) menar att detta inte alltid är 

lätt då det krävs förändring av rutiner och det krävs även bra planering från läraren 

vilket kan ta lång tid som lärarna inte alltid har. Att använda sig av nya arbetssätt kan 

skapa osäkerhet och oro hos eleverna. Ett annat problem kan vara att det kan vara svårt 

för eleverna att utföra något som är praktiskt där de har svaga kunskaper kring. 

Praktiska lektioner har i de flesta fall inte någon uppföljning vilket betyder att läraren 

inte vet hur mycket eleverna har förstått med hjälp av den praktiska undervisningen.  

 

I Lgr 11 står det bland annat att skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig 

fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Detta för att skolan ska kunna främja 

elevernas harmoniska utveckling. Det står dessutom att det är viktigt med en varierad 

och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Skolan ska skapa 

utrymme och förutsättningar för ett lärande och en utveckling där olika kunskapsformer 

är delar av en helhet. Vidare förklarar Green och Hardman (2005) för att uppnå detta 

behöver lärare ändra sina undervisningsmetoder för att ge barn den fysiska aktivitet de 

behöver i skolan. Det är viktigt att lärare inte ser den fysiska aktiviteten som något 

främmande i klassrummet utan som något utvecklande för barnen. För att kunna 

erbjuda fysisk aktivitet för barn i undervisningen krävs det att lärare är bekväma och 

trygga i att använda den metoden. Minsta lilla osäkerhet brukar avgöra ifall lärare 

använder sig av fysisk aktivitet eller inte. Det är därför även viktigt att utbildningen 

som lärarstudenter befinner sig i ger dem tillräckligt med kunskap om fysisk aktivitet 

för att de sedan ska känna sig säkra och kunna föra vidare kunskapen till barn. Ericsson 

(2003) hävdar att många pedagoger tar upp att motoriska brister och negativa 

konsekvenser för barns koncentrations- och inlärningsförmåga har en koppling men 

trots detta är det inte tillräckligt av rörelse i undervisningen.  

2.6 Ämnet idrott och hälsa  

 

Idrottsundervisningen har som ansvar att hjälpa de elever som av olika anledningar har 

svårigheter för att nå målen för utbildningen. Det som ämnet idrott kan hjälpa med är att 

utveckla barn som har motoriska brister menar Ericsson (2003). Det går inte att endast 

ifrågasätta idrottsundervisningen för att barn har motoriska brister, självklart är fritiden 

och hur tiden i hemmet spenderas hos barnet också viktigt. Hon påpekar att föräldrar 
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också har en viktig roll för att barn ska vara aktiva och inte bara sitta hemma.  Fördelen 

med ämnet idrott är att det är obligatorisk undervisning, de barn som är fysiskt passiva 

på sin fritid skall vara med på idrotten. Generellt sett kan det konstateras att de flesta 

skolor idag har alldeles för lite idrott under en vecka, att öka på antalet timmar med 

idrottsundervisning skulle enbart vara en fördel för barn. 

 

Skolverket (2005) skriver att rörelseaktiviteter är av stor betydelse för barn, där positiva 

upplevelser av rörelse utvecklar barn samt höjer deras motivation till ett aktivt liv. Idrott 

som ämne har ansvar för elever som har svårigheter med motorik och rörelse menar 

skolverket. Att utveckla allsidiga rörelseaktiviteter är centralt i ämnet och en allsidig 

rörelserepertoar kan lägga grund för en aktiv och hälsofrämjande livsstil. För att kunna 

utvidga arbetet med rörelse skolverket lyfter fram förslag vilket innebär att det kan 

införas mer integration mellan fysisk aktivitet och andra ämnen som matematik och 

NO. Enligt skolverket är det utvecklande och stimulerande för begreppsutvecklingen i 

språk och matematik i skolan. Att få in motoriken som stöd i undervisningen uppskattar 

barn, det blir helt plötsligt roligare att lära sig och det är positivt för inlärningen påpekar 

skolverket. Ericsson (2003) har en utgångspunkt i att psykomotorik är en metod där 

barn har chansen att utveckla självkänsla, och motorisk handlingskompetens genom 

rörelseaktiviteter. Ericsson menar att positiv rörelseerfarenhet kan påverka barns 

självkänsla positivt, vilket i sin tur kan leda till ökad koncentrationsförmåga och 

skolprestationer. Ämnet idrott har därför ett särskilt ansvar för barn som har fysiska och 

motoriska svårigheter menar författaren. I Lgr 11 står det att positiva upplevelser av 

rörelse under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. 

Det står dessutom att undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under 

hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna 

utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.   

 

För barn och ungdomar är regelbunden fysisk aktivitet en mycket viktig del för en 

optimal och allsidig kropps- och intellektuell utveckling. Målsättningen med skolans 

idrottsundervisning är bland annat att förmedla kunskap om olika motions– och 

idrottsaktiviteter och att ge ett intresse för fysisk aktivitet senare i livet. Dessutom bör 

den vara en avkoppling i skolans teoretiska värld menar (Ekblom och Nilsson 2000). 

Nuförtiden är det i stora hela enbart skolämnet idrott och hälsa som erbjuder barnen en 

möjlighet till att utveckla och förbättra motorik. Olika studier visar dessutom att barn 

som har svårt med motoriken ofta inte får vara med och leka när kamraterna idrottar 

tillsammans. Ämnet idrott och hälsa har en stor roll när det gäller barns utveckling av 

motorik menar Ericsson (2003) och poängterar att det bör vara fler ämnen som 

integrerar motoriken i skolan, dels för att barn ska få fler möjligheter till att träna upp 

sin motorik och dels för att barnen ska få uppleva motoriken som något positivt och 

roligt. 
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2.7 Sammanfattning 

 

Den litteratur och forskning som vi har tagit del av visar bland annat att det finns 

samband mellan rörelse och inlärning hos barn. Ett exempel är att barn lär sig begrepp 

och kunskap genom att röra sig, detta ger möjligheter att konkret handla och skaffa 

erfarenheter som är viktiga för att kunna förstå abstraktioner i exempelvis tecken 

(Sandborgh-Holmdahl 1993). En stor del av litteraturgenomgången handlar om att 

kroppen är i behov av rörelse för att individen ska kunna utvecklas. Hannaford (2001) 

påpekar vikten av rörelse då hon menar att det är kroppens sinnen som ger hjärnan 

information om omgivningen för att sedan kunna skapa oss en egen uppfattning om 

världen. Det som litteratur och forskning dock inte visar är att rörelsen är det viktigaste 

vid inlärningen utan att det är en del av inlärningsprocessen. Ett exempel på problem 

som kan uppkomma vid ämnesintegrerad undervisning där fysisk aktivitet ingår är 

enligt Hult (2000) att dessa slags lektioner i de flesta fall inte har någon uppföljning. 

Detta blir i sin tur svårt för lärare att veta hur mycket elever lär sig med hjälp av 

praktisk undervisning.    

3 Metod 

 

Då vi i vår studie strävar efter att få svar på frågan hur lärare tänker kring det aktuella 

ämnet snarare än frågan varför och där vi dessutom försöker förstå dem intervjuades 

åsikter, handlingar och känslor valde vi att använda oss av den kvalitativa metoden där 

vi intervjuade sex lärare. Trost (2010) poängterar att om intervjuaren är ute efter att 

förstå den intervjuades bevekelsegrunder, känslor, sätt att tänka och sätt att handla eller 

bete sig så är det den kvalitativa metoden som skall användas. Vi använde oss 

strukturerad intervjun som enligt Trost innebär att intervjun handlar om ett område och 

inte flera och dessutom använde vi oss av öppna frågor det vill säga utan 

svarsalternativ.   

3.1 Datainsamlingsmetod  

 

Det centrala i kvalitativa metoder är att försöka finna de kategorier, beskrivningar eller 

modeller som bäst beskriver något fenomen eller sammanhang i omvärlden, medan 

andra metoder inriktar sig på att arbete med på förhand givna kategorier och söka 

beskriva omvärlden genom mätning eller testning (Larsson 1986). Enligt Trost (2010) 

är syftet med studien avgörande för vilken slags metod man använder sig av vid 

datainsamlingen. Vidare menar han att om man är intresserad av att exempelvis försöka 

förstå människors sätt att resonera eller reagera så ska man välja kvalitativ studie.  Då vi 

ville få en ökad och djupare förståelse om lärarnas uppfattningar när det gäller det 

aktuella ämnet ansåg vi att den kvalitativa metoden skulle vara mest lämplig. Vi 

bestämde oss även att använda oss av låg grad standardisering under intervjuerna. Den 

som intervjuar kan ta frågorna i den ordning det passar, och den intervjuade får gärna 

styra ordningsföljden. Följdfrågorna formuleras beroende av tidigare svar, vid låg grad 

av standardiseringen är variationsmöjligheterna stora (Trost 2010).  
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3.2 Urval  

 

I vår studie har vi valt att intervjua sex lågstadielärare på tre olika skolor.  

Trost (2010) påpekar vikten av att begränsa sig när det gäller antalet intervjuer. 

Han tycker att ganska få är vanligen att föredra, annars menar han att med många 

intervjuer blir materialet ohanterligt och kanske medför till att inte få en 

överblick och samtidigt se alla viktiga detaljer som förenar eller som skiljer. 

Valet av skolor gjordes av bekvämlighets skäl då dessa skolor ligger nära till oss 

skribenter. Vid urvalet av intervjupersoner hade vi bland annat kriterier att det 

skulle vara aktiva lärare på lågstadiet. Enligt Dimenäs (2007) är intervjusvaren 

förmodligen mer tillförlitliga om respondenterna i studien berättar om situationer 

han eller hon varit med om.   

 

För att få så stor variation som möjligt i vår studie valde vi att intervjua både 

manliga och kvinnliga lärare och dessutom hade vi som kriterium för vårt urval 

att respondenterna skulle ha olika lång arbetslivserfarenhet som lärare. Vid 

urvalet valde vi att intervjua lärare som vi redan hade träffat under vår VFU 

(verksamhets förlagda utbildning). Vi valde att intervjua några lärare som vi 

redan kände eftersom vi redan hade skapat en relation sedan tidigare med 

respondenterna. Detta ledde till att det blev enklare att genomföra intervjuerna då 

vi inte behövde lägga tid på att bygga upp en relation som enligt (Johansson & 

Svedner 2006) är nödvändig för en lyckad intervju. Då vi genomförde vår studie i 

två mindre orter valde vi att inte ge någon närmare information om 

respondenterna för att på det sättet skydda deras identiteter.  

3.3 Förberedelse och genomförande av intervjuerna 

 

Efter att vi hade tagit del av relevant litteratur där vi fick reda på viktig information och 

bra tips som handlar om just kvalitativa intervjuer så var det dags att boka tid för 

intervjuerna. Respondenterna kontaktade vi via telefon och bestämde tid och plats för 

intervjun. Då vi verkligen uppskattade att dem var så snälla och ställde upp så fick dem 

bestämma både tid och plats för intervjuerna. Enligt Trost (2010) är det viktigt att den 

intervjuade känner sig trygg i miljön. Det ända kravet vi ställde när det gällde platsen 

var att det inte skulle vara några åhörare och att det skulle vara så lugn miljö som 

möjligt. Vi bestämde oss att intervjua var och en för sig för att på det sättet underlätta 

för respondenterna. När det är två intervjuare samtidigt så finns risken att respondenten 

hamnar i underläge, och det måste undvikas (Trost 2010). 

 

Innan själva intervjuerna sattes igång gick vi igenom de etiska aspekterna med 

respondenterna, deras rättigheter samt våra skyldigheter. Något mer som vi hade i 

åtanke var att intervjuerna inte skulle bli för långa, därför bestämde vi oss att det skulle 

ta mellan en halv timme och en timme. När det gäller de praktiska sakerna så använde 

vi våra mobiltelefoner för inspelning samtidigt som vi gjorde små anteckningar under 

själva intervjuerna. Vi antecknade exempelvis kroppsspråket hos respondenterna och 
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annat som förhoppningsvis skulle kunna hjälpa oss vid analysen av det insamlade 

materialet.   

 

Under intervjuernas gång tänkte vi på små saker som är lätta att glömma bort men som 

enligt Trost (2010) har stor betydelse för en lyckad intervju. Med små saker menar vi 

att vi tittade på den vi pratade med och att vi gjorde anteckningar först när 

respondenterna hade talat klart. Vi var ärliga och sade verkligen det vi menade och inte 

det som respondenterna eventuellt ville höra. Vi försökte att inte ha ledande frågor 

samtidigt som vi använde oss av ett enkelt språk för att på det sättet minimera riskerna 

för ett missförstånd. Vi försökte även att inte avbryta respondenterna. Frågan ”varför?” 

använde vi inte alls under intervjuerna, istället använde vi frågor som: ”Berätta vidare”, 

”Hur menar du då?” ”Kan du förklara för mig?”  Frågan ”Varför”? hör inte hemma vid 

kvalitativa intervjuer, bland annat menar han att frågan ”varför?” egentligen är avsedd 

som en tillrättavisning, och han poängterar att i en intervju skall man aldrig tillrättavisa 

eller ifrågasätta respondenten. 

 

Vi valde att inte göra små sammanfattningar under själva intervjun av vad den 

intervjuade sagt och visat med kroppsspråket då det enligt Trost (2010) kan uppfattas 

som obehagliga avbrott under intervjun. Under intervjun så hände det flera gånger att 

respondenten frågade om vad vi själva tycker i en given fråga. Vi försökte att ligga lågt 

med våra egna åsikter under själva intervjun och lovade respondenten att tala om våra 

egna åsikter efter det att intervjun var slut. Detta gjorde vi just för att inte påverka 

respondentens åsikter. Efter att vi hade avslutat intervjun så tackade vi respondenterna 

för att dem ställde upp på intervjun och vi påpekade även att om dem är intresserade att 

läsa rapporten när den blir klar så finns möjligheten.   

3.4 Analysmetod 

Analys innebär i grunden att dela upp något i mindre delar. Efter att vi hade samlat in en 

mängd kvalitativa uppgifter så var det dags att försöka besvara syftet med vår studie. Nu 

försökte vi göra de insamlade uppgifterna dels begripliga i förhållande till vårt syfte, dels 

kommunicerbara för att så småningom kunna låta andra ta del av vad vi hade kommit 

fram till i vår studie. Vi valde att använda oss av helhetsanalys som innebär att forskaren 

börjar med att skaffa sig en översiktlig bild av helheten i den insamlade informationen. 

Centrala teman väljs därefter ut och belyses (Dimenäs 2007). 

 

Det första vi gjorde var att transkribera, det vill säga skriva ner det inspelade materialet. 

Efter det läste vi igenom all material samtidigt som vi funderande vad vi hade sett och 

hört under intervjuernas gång som var relevant i vår studie och som kunde hjälpa oss med 

vår analys. När vi hade gjort det så insåg vi att vi hade väldigt många uppgifter framför 

oss som gjorde att det blev svårt att få en överblick. Dessutom hade vi en hel del 

information framför oss som inte var relevant i vår studie så nästa steg vi gjorde var att 

reducera och sortera datamängden. Det materialet som vi ansåg hade sekundär betydelse 

sparade vi ifall det skulle visa sig betydelsefullt längre fram i analysen. Trost (2010) 

menar att det kan finnas uppgifter som till en början inte verkar vara viktiga men som du 
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så småningom upptäcker att du behöver. När vi delade upp vårt insamlade material hade 

vi hela tiden i åtanke att uppdelningen skulle vara meningsfull i förhållande till vårt syfte. 

Under denna fas av analysarbetet försökte vi se på det insamlade materialet utifrån olika 

synvinklar som i sin tur gjorde att vi fick djupare kännedom om dem uppgifter vi hade 

fått fram. Nästa fas i analysarbetet var att se om vi kunde hitta något eller några 

underliggande mönster i det insamlade materialet som hade betydelse i förhållande till 

vårt syfte. De mönster vi hittade var bland annat samband som respondenterna kunde se 

mellan rörelse och inlärning så som ökad koncentration och motivation hos eleverna. Ett 

annat mönster var de hinder som respondenterna tog upp kring ämnesintegrerad 

undervisning som inkluderar rörelse. Exempelvis nämner de att klassrummen är för små 

samt tidsbrist. Under tiden som vi letade efter någon eller några mönster använde vi våra 

frågeställningar som utgångspunkt vilket hjälpte oss att hålla den röda tråden och besvara 

syftet med vår studie. Enligt Kvale (1997) är det oerhört viktigt att vid analysarbetet 

avgränsa sig, det vill säga vilket eller vilka fenomen man vill beskriva uppfattningar av. 

Vi tvingade oss själva att läsa intervjusvaren om och om igen, för att på det sättet inte 

missa någonting viktigt. Sedan jämförde vi respondenternas utsagor där vi kunde se 

skillnader och likheter. Under analysarbetet försökte vi att komma ”under ytan”, med det 

menar vi att vi försökte att sätta oss in i respondenternas resonemang men vi försökte 

även att se på svaren från distans. Det är viktigt att både leva med i respondenternas 

tankegångar men också pendla över till att se svaret på distans och se vilka antagande 

som kan finnas bakom ett resonemang. Vi ställde oss ofta frågan: Vilka utgångspunkter 

har den här personen som gör att hon resonerar annorlunda än den här? På så sätt försökte 

vi gå in på djupet med respondenternas svar, men också få en klarare bild av hur dem 

tänker samt vilka förutsättningar det är som ligger bakom deras resonemang.  

3.5 Etiska förhållningssätt  

 

Innan vi började genomföra intervjuerna gick vi igenom de etiska aspekterna med 

respondenterna. Vi började med informationskravet där vi informerade respondenterna 

om den aktuella studien syfte. Därefter gick vi igenom samtyckeskravet där 

respondenterna fick veta att de själva kunde avbryta deras deltagande när som helst och 

vi poängterade att vi var medvetna om att de själva bestämde över sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet gick vi också igenom med respondenterna där vi angav att deras 

identitet skulle skyddas och att det insamlade materialet skulle förvaras på ett sådant 

sätta att obehöriga inte kan ta del av den. Till sist gick vi genom nyttjandekravet där vi 

påpekade för respondenterna att det insamlade materialet skulle endast användas till att 

uppnå studiens syfte.  

 

De fyra huvudkraven 

 

Informationskravet: Forskaren ska informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

 

Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. 
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Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer saka 

ges största möjliga konfiendalitet och personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätta 

att obehöriga inte kan ta del av dem. 

 

Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002).    

3.6 Reliabilitet och validitet 

 

Traditionellt så betyder reliabilitet att en mätning är stabil och inte är utsatt för 

exempelvis slumpinflytelser, situationen skall vara likadan för alla. En mätning vid en 

viss punkt skall ge samma resultat vid en förnyad mätning. Ett problem i detta 

sammanhang är då att det förutsätter ett statistiskt förhållande. Men vid kvalitativa 

intervjuer så är konstans inte aktuell på samma sätt som vid kvantitativa studier (Trost 

2010). Kvale (2009) menar att validitet hänför sig till sanningen, riktigheten och styrkan 

i ett yttrande, han hävdar att validitet handlar om en metod undersöker vad den påstås 

undersöka.   Det blir därför en smula egendomligt att tala om reliabilitet vid kvalitativa 

intervjuer. Vi har dock gjort vårt bästa för att under intervjuerna vara lyhörda och 

uppmärksamma. Detta inte enbart på tonfall utan också på kroppsställningen, 

ansiktsuttryck och kroppsspråket, allt för att på det sättet öka trovärdigheten med vår 

studie.  

3.7 Trovärdighet 

 

Vi har tagit del av relevant kurslitteratur där vi har fått stor hjälp till att allting gick rätt 

till. Sedan följdes de etiska aspekterna under hela processen i vår studie där vi bland 

annat har angett källor, varit tydliga när vi har citerat så att läsaren förstår att det är 

citat. Vi har försökt att verkligen vara ärliga och neutrala vid både intervjuerna och 

analysen av vår insamlade data. Vi har även hänvisat till litteratur och andra källor i vår 

rapport. Allt detta hoppas vi gör att reliabiliteten i vår studie blir större.   

 

Eftersom vi endast har intervjuat sex respondenter i vår studie är vi medvetna att vi inte 

kan dra några generella slutsatser. Någonting annat som vi tänkte på var att inte ställa 

ledande frågor som enligt Dimenäs (2007) kan påverka resultatet, istället försökte vi 

ställa så öppna frågor som möjligt. Vid analysen av vårt insamlade material valde vi att 

först analysera materialet var för sig och göra egna tolkningar för att sedan jämföra det vi 

hade kommit fram till. Genom att göra på det här sättet hoppades vi undersöka 

rimligheten i våra tolkningar, dessutom tror vi att risken minskade att vi skulle påverka 

varandras tolkningar genom den valda metoden som i sin tur förhoppningsvis ökar 

trovärdigheten i vår studie. Under analysen av det insamlade materialet hade vi i åtanke 

att i förhållande till vårt syfte fånga upp både det som talar för och det som talar emot det 

som vi skulle belysa i vår studie. Detta är viktigt eftersom annars beskriver man som 

författare inte på ett godtagbart sätt i form av faktiska omständigheter, svar och det 
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resultat som samlats in. Istället manipulerar det insamlade materialet på ett sätt som leder 

till en förvanskning av studien. 

4 Resultat 

 

I resultat delen kommer vi att redovisa studiens resultat utifrån vår analys av det 

insamlade materialet. Vi kommer inte att kunna dra några generella slutsatser då vår 

undersökning består av endast sex intervjuer. Samtidigt har vi kunnat lägga mycket tid på 

bearbetningen och analysen av det insamlade materialet just för att studiens omfattning 

inte var så stor, vilket i sin tur förhoppningsvis ökar studiens trovärdighet. 

Respondenterna består av sex olika lärare där lärare 1,2,3 och 6 arbetat länge inom yrket 

medan 4 och 5 har kortare erfarenhet av läraryrket. För att skydda respondenternas 

identitet har vi valt att inte använda deras namn utan lärarna benämns som lärare 1-6. 

Resultatdelen har vi delat upp utifrån våra frågeställningar.  

4.1 Lärarnas tankar och erfarenheter kring ämnesintegrerad undervisning där 

Idrott/rörelse ingår 

 

Vi började alla sex intervjuer med att ta reda på vad begreppet ämnesintegrerad 

undervisning innebär för var och en av respondenterna just för att det är ett viktigt 

begrepp i vår studie och även för att på det sättet förebygga eventuella missförstånd. Efter 

att ha gått igenom respondenternas svar kan vi konstatera att alla har ungefär samma 

uppfattning. Det är att man som lärare lägger ihop två olika ämnen eller använder sig av 

både praktiskt och teoretiskt inslag i undervisningen för att på det sättet skapa en helhet. 

Det respondenterna kopplar ihop med ämnesintegrerad undervisning är alltså att skapa ett 

helhetsperspektiv för eleverna. Lärare 5 säger: ”Ämnesintegrerad undervisning innebär 

att man blandar ihop två olika ämnen i ett för att skapa en helhet så att eleverna förstår 

bättre vad det är man pratar om”.  

 

Enligt lärare 4 förklarar hon det med följande ord:  

”Om man använder sig av till exempel ett temaarbete så tror jag att det blir lättare 

för barnen att förstå om dem får prova på både teoretiskt och praktiskt olika saker 

och ting, då får dem se det och känna från olika vinklar vilket jag tror är positivt 

för deras inlärning”  

 

Flera av respondenterna kopplar ämnesintegration med temaarbete, då de till exempel har 

temavecka kan lärarna planera den så dem får möjlighet att integrera olika ämnen med 

varandra för att på det sättet lättare skapa en helhetsbild för eleverna. Enligt 

respondenterna delas deras uppfattningar om vad begreppet ämnesintegrerad 

undervisning innebär för resten av arbetslaget på deras respektive skola.      

 

Det som framkommer i vår studie är att samtliga respondenter anser att det är viktigt för 

elever att röra på sig i skolan. Lärare 6 säger: ”Jag är medveten om att det är viktigt att 

barnen får röra på sig i skolan då det är många som tyvärr sitter alldeles för mycket 
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framför datorn.” Vidare menar hon att utvecklingen går åt fel håll: ”Förr gick barnen 

åtminstone till och från skolan, men idag, i alla fall i storstäder så skjutsar föräldrarna 

oftast barnen istället som gör dem får röra på sig ännu mindre.” På frågan om hon eller 

andra lärare i hennes arbetslag pratar om det här så säger hon: ”Nej tyvärr inte så mycket 

som vi borde göra.”  

 

Det som samtliga respondenter tar upp är att barnen får röra på sig under rasterna, då 

eleverna inte får stanna kvar i klassrummet eller i korridorer när dem har rast. Lärare 1 

säger: ”När barnen under en period inte rörde på sig under rasterna för att de höll på med 

kortspelet Pokémon orkade de inte lika mycket under den perioden, de var trötta och hade 

inte koncentrationen uppe.” Lärare 3 var på ungefär samma spår när hon säger: ”Man 

märker hur viktigt det är med fysisk aktivitet när jag tittar på barnen efter en rast, när de 

har fått tillfredsställa sitt rörelsebehov så orkar de mer när de kommer in i klassrummet”. 

 

Någonting som framkommer i studien är att samtliga respondenter använder sig av 

ämnesintegrerad undervisning men flera av dem gör det på ett ”omedvetet sätt”. En av 

respondenterna definierar på ett bra sätt vad vi menar, läraren 6: ”Ämnena blir ju 

integrerade nästan alltid utan att man tänker på det, speciellt på lågstadiet. Tänker man 

efter så inser man att man faktiskt har haft med olika ämnen samtidigt, samma sak gäller 

lektioner där barnen är mycket i rörelse”. Det som visar sig i studien är att de flesta av 

respondenterna under sin lektionsplanering inte tänker speciellt ofta på att använda sig av 

ämnesintegrerad undervisning där idrott/rörelse ingår men att det ändå ofta blir så. Lärare 

2 säger: ”Den planerade fysiska aktiviteten som finns för barnen är idrott som de har två 

gånger i veckan sen är det var tredje fredag där barnen är i skolskogen, där håller de på 

med olika aktiviteter och lekar.”  

  

När det gäller planerad ämnesintegrerad undervisning mellan ämnet idrott och hälsa och 

andra ämnen kan vi konstatera att det nästan inte alls förekommer på de tre skolor där vi 

har genomfört våra intervjuer. Samtliga lärare tycker att det skulle vara intressant att 

integrera ämnet idrott och hälsa med andra ämnen, men då krävs det mer samarbete 

lärarna emellan. Lärare 5 säger: ”För att det ska fungera så måste vi förmodligen ändra i 

schemat och då måste det passa andra lärare och det är inte säkert att det skulle göra”. 

Vidare önskar flera av respondenterna mer samarbete i arbetslaget när det gäller 

ämnesintegrerad undervisning överlag för att det verkligen ska ge någonting.  

 

Det förekommer inte speciellt mycket planerad ämnesintegrerad undervisning mellan 

ämnet idrott och hälsa med andra ämnen, detta är oftast för att det saknas vilja bland 

lärarna.  Lärare 4 säger: ”Det räcker inte om det är en lärare som vill integrera olika 

ämnen, hela skolan måste jobba på det sättet för att det ska verkligen ge någonting och så 

är inte fallet”. Flera av respondenterna påpekar också att i ämnet idrott och hälsa pratar 

eleverna ofta matematik utan att dem är medvetna om det. De menar att en lärare 

inkluderar matematik när en lärare exempelvis säger att eleverna ska hämta fem bollar, 

ett antal ärtpåsar eller när dem ska ställa bänkarna två meter ifrån varandra. Eleverna 
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använder även svenska under idrottslektioner och det visar att ämnena går att integrera 

bara viljan och intresset finns menar flera av respondenterna.     

  

De flesta respondenterna är positivt inställda till att eleverna skall vara i rörelse så mycket 

som möjligt under skoltiden. Respondenterna säger att dem ibland använder sig av olika 

lekar där barnen får röra på sig samtidigt som dem exempelvis räknar matematik men inte 

så ofta som dem skulle vilja. Flera av respondenterna brukar ta med eleverna ut i skogen 

där dem har olika aktiviteter som inkluderar mycket rörelse samtidigt som dem jobbar 

med olika ämnen. Ett exempel på hur det kan se ut när några av respondenterna integrerar 

rörelse med matematik är en lek som flera av respondenterna har använt sig av, den går 

till på följande sätt: Man ska hänga upp 20 lappar på ett område i skogen med olika 

matteuppgifter. Eleverna delar in sig i grupper där varje grupp är tre eller fyra stycken 

och bestämmer ett läte till gruppen. Gruppen slår en tärning, om de exempelvis får fyra så 

ska de springa iväg och leta efter uppgift fyra, när någon i gruppen hittat lappen så ska 

den kalla dit resten av gruppen genom att använda gruppens läte. Alla i gruppen springer 

tillbaka till läraren och redovisar sin uppgift och slår sedan tärningen igen, de adderar 

talet med det tal det tidigare var på och springer iväg igen. Först till 30 vinner. Det här är 

en lek som eleverna älskar enligt flera respondenter, samtidigt är det så att dem leker den 

här leken endast ett par gånger per termin.   

 

Några av respondenterna som har undervisat i många år har medvetet gjort så att när dem 

har matematik att det ofta finns olika stationer med olika uppgifter som gör att eleverna 

ofta får gå emellan dessa stationer och hämta eller lämna grejer och på det sättet får röra 

på sig en hel del. Dem respondenter som har gått sin utbildning för 20-25 år sedan menar 

att i deras utbildning påpekade man vikten av att eleverna fick röra på sig, lärare 6 säger: 

”I min utbildning som jag gick för länge sedan så fanns det alltid med, att man skulle röra 

sig under en lektion, absolut inte längre än tjugo minuter fick man sitta alltså, så är det 

inte idag”. Vidare fortsätter samma lärare: ”Det avbröts mer förr i tiden, det här med 

rörelselekar, rörelsesång där man rörde på hela kroppen, idag är det inte så”. Något mer 

som vår studie visar är att dem flesta av respondenterna anger tidsbrist som orsak till att 

det inte förekommer mer integrerad undervisning där rörelse ingår.  

 

Det vi kan konstatera är att samtliga respondenter använder sig av ämnesintegrerad 

undervisning med rörelse då lärarna märker att eleverna börjar bli hängiga eller slöa. 

Lärare 3 säger: ”Jag märker snabbt när barnen i klassrummet börjar bli trötta, då är dem 

okoncentrerade och börjar hålla på med annat istället för att arbeta med det dem ska. Jag 

brukar då köra rim och ramsor där rörelse ingår med barnen för att få igång dem igen”. 

Det som dem flesta av respondenter har gemensamt är att dem kopplar ihop 

ämnesintegrerad undervisning som innehåller mycket rörelse med olika lekar där enligt 

respondenter elever får antigen nytt kunskap eller fördjupar sig i något dem redan har 

jobbat med på olika sätt samtidigt som dem är fysiskt aktiva.  
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4.2 Positiva aspekter lärarna ser med ämnesintegrerad undervisning där 

elever får röra på sig  

Respondenterna ser många fördelar med att integrera olika ämnen med rörelse, bland 

annat är det motivation. Enligt samtliga respondenter är eleverna oftast mycket mer 

motiverade när dem till exempel är ute och rör på sig samtidigt som dem räknar 

matematik än när dem får räkna i sina matte böcker. Lärare 4 säger: ”Eleverna visar 

glädje varje gång vi ska ha en aktivitet där vi ska röra på oss och dem är alltid mycket 

motiverade”. Läraren säger att hon ibland använder sig av praktisk matte eller svenska 

där eleverna också får röra på sig när dem till exempel ska mäta olika föremål i 

klassrummet eller på skolgården. Det samma gäller om eleverna ska hitta olika föremål 

som börjar på en viss bokstav och så vidare. Detta är någonting positivt enligt 

respondenten i dubbel bemärkelse: ”Eleverna får röra på sig, vilket är bra och vissa elever 

har lättare att förstå när man använder sig av praktiska inslag i undervisningen”.  

 

Någonting mer positivt som majoriteten av respondenterna tar upp som har med rörelse 

av elever att göra är att eleverna oftast har lättare att koncentrera sig på lektionerna efter 

att dem har haft någon aktivitet där eleverna har rört på sig och varit aktiva. Lärare 1 

säger: ”Barnen blir glada på ett annat sätt, de blir pigga och de orkar mycket mer än i 

vanliga fall. Lärare 6 säger: ”När eleverna har varit ute och haft någon aktivitet där dem 

har sprungit mycket är det oftast mycket lugnare i klassen, då har dem fått ur sig all 

denna energi som dem har och då kan de sitta still och koncentrera sig bättre”.  

Någonting mer som samtliga respondenter tar upp som positivt och kopplar ihop rörelse 

integrerat med olika ämnen är att eleverna orkar mer och att eleverna blir helt enkelt 

bättre stämning i klassen. Flera av respondenter är också övertygade att fysisk aktivitet 

påverkar inlärningen på ett positivt sätt hos eleverna, men att det inte är något som dem 

kan bevisa. 

 

Dem flesta respondenter kopplar ihop hälsan med mycket rörelse, vissa av dem tar upp 

benskörhet som ett exempel och menar att dem är medvetna att barn i rörelse är oftast 

glada och friska barn. Flera av respondenter menar att barn, särskilt dem i lägre åldrar 

exempelvis lågstadiet och även mellanstadiet behöver vara fysiskt aktiva för att må bra, 

leka, lära sig nya saker och hålla sig friska. Dem flesta av respondenterna menar att 

rörelse integrerat med andra ämnen till exempel svenska bidrar till att ta fram positiva 

upplevelser för eleverna. Det i sin tur gör att eleverna tycker att det är roligt med det 

aktuella ämnet. Lärare 5 säger: ”Barnen brukar gilla det dem tycker är roligt, och barnen 

älskar ju att röra på sig. Varje gång jag integrerar ett ämne med rörelse får barnen 

positiva upplevelser kring det ämnet och chansen blir större att dem är positivt inställda 

till det ämnet tack vare det att dem är fysiskt aktiva och tycker att det är roligt”.  

 

En annan positiv aspekt som flera av respondenterna tar upp är individualiseringen i 

undervisningen. Flera respondenter kopplar ihop individualiseringen med just rörelse 

integrerat med olika ämnen. Det som respondenterna menar är att istället för att enbart 

använda sig av exempelvis böcker där eleverna får räkna eller skriva så är det bra med 

variation i undervisningen som innehåller både teoretiska och praktiska inslag. På det 
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sättet får elever möjlighet till att lära sig nya kunskaper på olika sätt. Lärare 2 säger: ”Vi 

på skolan är skyldiga att ge alla elever chans att lära sig på bästa möjliga sätt utifrån deras 

egna förutsättningar, vi vet att vissa elever är bättre på den teoretiska biten, medan andra 

är bättre på det praktiska. Det vi måste se till är att det finns variation i vår undervisning 

så att alla elever har samma förutsättningar till att skaffa sig ny kunskap”.  Något mer 

som togs upp och som sågs som positivt med just variation i undervisningen kopplat till 

rörelse där elever sätts i olika situationer är att om man är lyhörd som lärare och om man 

observerar eleverna och deras beteende under olika situationer som man som läraresätter 

dem i så ökar chansen att man som lärare märker på ett tidigt stadium om en elev har 

problem inom ett visst område.  

4.3 Negativa aspekter lärarna ser med ämnesintegrerad undervisning där 

elever får röra på sig  

Det har visat sig i vår studie att nackdelarna med ämnesintegrerad undervisning enligt 

våra respondenter inte är lika många som fördelarna.  Det som flera av respondenterna tar 

upp är att dem känner att det är ont om tid och att det påverkar deras sätt att planera och 

genomföra deras lektioner. Läraren 2 säger: ”Fysisk aktivitet lämpar sig bäst utomhus 

och det gör att man som lärare inte alltid kan anpassa sig till detta eftersom det tar mycket 

tid, med det menar jag när barnen ska varva ner från att ha varit aktiva och i högt varv till 

att det ska vara arbetsro i klassrummet igen”. Dessutom känner flera av respondenterna 

press att hinna uppnå alla kursmål och att då det kan kännas fel att ägna sig åt t.ex. olika 

lekar, och det är just lekar som majoriteten av respondenterna ofta kopplar ihop med 

ämnesintegration som inkluderar mycket rörelse. Lärare 6 säger: ”Det är helt enkelt ont 

om tid, man ska hinna med så mycket, sedan så känner jag pressen på att alla ska uppnå 

de olika kursmålen och då känns det fel att ägna sig åt olika lekar, när det är så mycket vi 

ska hinna med”.  Samma lärare fortsätter: ”Visst skulle det vara roligt med fler lekar och 

andra aktiviteter där eleverna är i rörelse men det gäller att hinna jobba i böckerna också 

för det är dem man utgår ifrån och då blir det ofta så att man prioriterar böckerna framför 

praktiska inslag i undervisningen som ofta kräver en hel del tid att planera, förbereda och 

genomföra”.  

 

Någonting annat som flera av respondenterna ser som en nackdel är till exempel när dem 

är ute och har en aktivitet som leken som är förklarad ovan i texten så har man som lärare 

inte riktigt koll på vilka elever som verkligen gör det dem ska och vilka som bara hänger 

med, utan att dem kanske lär sig någonting. Lärare 5 säger: ”Man får inte kvitto på vad 

eleverna har lärt sig på samma sätt som när dem t ex räknar i sina matte böcker”. En 

annan aspekt som dem flesta av respondenterna tar upp som nackdel när dem ska 

integrera rörelse i dem olika ämnen är att det inte alltid finns dem ”rätta förutsättningar” 

respondenterna menar att det är ofta ont om utrymme. Lärare 2 säger: ”Utrymmet är inte 

tillräckligt stort för fysisk aktivitet, det brukar kännas väldigt trångt när vi är så många 

barn i klassrummet och ska röra på oss”.  

 

Flera av respondenterna menar också att eleverna oftast uppfattar olika aktiviteter utanför 

klassrummet mer som en lek än en lektion där dem ska lära sig någonting nytt eller få 
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djupare förståelse för någonting som dem redan har jobbat med. Lärare 4 säger: 

”Eleverna tar det inte på lika stort allvar när vi har en lek med ett mål som dem ska 

uppnå, som när vi har den mer traditionella undervisningen med böcker och då kan det bli 

för mycket trams”.  Lärare 1 var på ungefär samma linje då hon säger: ”Det går inte att 

bara hålla på med fysiska aktiviteter, visst ska en lärare kunna baka in rörelse i 

undervisningen men det får heller inte bli för mycket för visst måste barnen kunna ha 

arbetsro också. Arbetsro är också en viktig del i skolan, att barnen lär sig att respektera 

varandra när det gäller ljudnivån i klassrummet. Det finns många andra mål att uppfylla 

också, det finns en gräns till allt, det ska inte vara för mycket eller för lite utan lagom är 

bäst”.  

4.4 Resultatsammanfattning 

Det som resultatet i vår studie visar är bland annat att lärarnas uppfattning om vad som 

menas med ämnesintegrerad undervisning är att antingen blanda ihop två ämnen 

samtidigt eller att använda sig av både teoretiska och praktiska inslag i undervisningen 

för att skapa helhetsperspektiv för eleverna. Det som visar sig i studien är att de flesta av 

respondenterna under sin lektionsplanering inte tänker speciellt ofta på att använda sig av 

ämnesintegrerad undervisning där fysisk aktivitet ingår men att det ändå ofta blir så. 

Resultatet i vår studie visar att majoriteten av respondenterna anser att det finns samband 

mellan fysisk aktivitet och inlärning i positiv bemärkelse. Respondenterna tar bland annat 

upp att motivationen och koncentrationen ökar oftast efter att eleverna har haft eller 

kommer att ha någon fysiskt aktivitet. Det framkommer också att respondenterna anser 

att eleverna mår oftast bättre av att vara i rörelse och att det leder till bättre hälsa. Flera av 

respondenterna anser att rörelse integrerat med olika ämnen ger möjlighet till variation i 

skolan. Eleverna får prova på både teoretiska och praktiska inslag i undervisningen. I 

resultatet framkommer det också negativa aspekter som respondenterna tar upp kring 

ämnesintegrerad undervisning där eleverna får röra på sig. Bland annat framkommer det 

att respondenterna oftast inte har den tid som behövs vid exempelvis olika praktiska 

inslag då dessa oftast kräver mycket tid att förbereda och planera. Det framkommer också 

att det ofta inte finns de rätta förutsättningarna, som till exempel att klassrummet inte är 

tillräckligt stort. Resultatet visar att flera av respondenter tycker att det är svårare att 

bedöma hur mycket varje elev egentligen har lärt sig vid dem olika aktiviteter där 

eleverna får vara i rörelse än när eleverna jobbar med sina arbetsböcker.  

5 Metoddiskussion 

 
Det vi kan konstatera är att kvalitativa intervjuer tar tid att planera, genomföra och 

bearbeta och att intervjua är en svår konst som tar tid att lära sig. Samtidigt så visste vi 

när vi bestämde oss för syftet med studien att det inte skulle fungera med en kvantitativ 

metod då vårt syfte och frågeställningar begär att vi ska få utförliga svar från 

respondenterna. I och för sig så har inte vi någon som helst erfarenhet av den 

kvantitativa metoden, så vem vet den kanske är lika svår och tidskrävande som den 

kvalitativa? Kvalitativa intervjuer var mest passande för att fånga respondenternas 

erfarenheter samt att få olika pedagogers synvinkel på det aktuella ämnet. Det som 
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fungerade bra och som vi är nöjda med är att vi lade ner mycket tid på planering och att 

vi tog del av metodlitteraturen inför intervjuerna. Detta hjälpte oss att genomföra 

intervjuerna på ett bra och korrekt sätt hoppas vi. Enligt (Trost 2010) ska man visa 

respekt för den man intervjuar, inte avbryta och alltid titta i ögonen på den man pratar 

med. Dessa detaljer som Trost nämner gjorde att de intervjuade visade respekt tillbaka 

och detta gjorde att man fick bättre självförtroende under intervjuernas gång. Under 

våra intervjuer upplevde vi att respondenterna uppskattade att vi tog upp de fyra 

huvudkraven: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, 

nyttjandekravet som enligt (Dimenäs 2007) är till för att skydda individen. Majoriteten 

av respondenterna ansåg att det var bra att vi gick igenom de fyra huvudkraven för att 

på så sätt slippa missförstånd. Vi anser även att vi har varit väldigt noggranna med att 

skydda våra respondenters identitet, vilket naturligtvis är oerhört viktigt.  

 

Intervjufrågorna som vi använde formulerades enligt en låg grad standardisering, finns 

beskrivet i metodavsnittet. Genom denna metod vid intervjuerna ställdes samma frågor 

till samtliga respondenter, det var dock inte samma ordningsföljd på frågorna till 

respondenterna utan vi tog frågorna i den ordning som passade respondenterna. Genom 

att göra på detta sätt kände vi att respondenterna blev trygga och kunde styra 

ordningsföljden som de ville vilket vi tror gav stort svarsutrymme. Detta fick 

respondenterna att inte känna någon stress utan de tog sin tid att besvara frågorna vilket 

ledde till ett bredare insamlat material som vi kunde börja arbeta med efteråt. Trost 

(2005) menar att intervjuaren skall anpassa intervjun efter den intervjuade, frågor ska 

ställas i den ordning som faller sig lämpligast för den intervjuade. Något annat som vi 

tror hjälpte oss att skapa en trygg och avslappnad relation med respondenterna var att vi 

påpekade att det inte fanns rätt eller fel svar utan att vi ville ta reda på hur just de tänkte 

kring det aktuella ämnet och att det var det som var det väsentliga. Trost (1993) menar 

att det första eller de första frågorna som ställs kan vara avgörande för hur resten av 

intervjun kommer att flyta. Han menar att börjar den som intervjuar på ett för 

respondenten otympligt eller störande sätt kan det vara svårt att snabbt bygga upp det 

förtroendet som man måste få till stånd.   

 

Konsekvensen av låg grad standardisering av intervjuer blev att transkriberingen av 

intervjuerna blev längre, hade ordningsföljden varit den samma för samtliga 

respondenter hade vi förmodligen sparat mer tid. Hade vi utgått med samma 

ordningsföljd av frågor under alla intervjuer så tror vi att det hade underlättat för oss vid 

analysen då texten hade varit mer strukturerad och antagligen hade det varit lättare att 

hitta mönster. En av fördelarna som det senare visade sig med att använda låg 

standardiserings grad av intervjuer är att vi fick större variation i det insamlade 

materialet och mer innehållsrikt material.    

 

Vid transkriberingsprocessen var vi väldigt noggranna med att överföra all material och 

inte bara vissa delar som vi tyckte var viktiga. Allting som vi trodde var relevant för vår 

studie och som skulle öka trovärdigheten tog vi med, även små detaljer som exempelvis 

pauser under intervjuernas gång och så vidare. Detta ser vi både som positivt då det 
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ökar trovärdigheten på studien, men även negativt då det tog otroligt mycket tid som vi 

kanske kunde ha använt till annat i arbetet. Då vi verkligen uppskattade att lärarna 

ställde upp så fick de bestämma både tid och plats. Detta visade sig dock inte alltid vara 

så bra. Det hände att vid vissa intervjuer så var det inte tillräckligt lugnt, utan det 

förekom störande moment under vissa intervjuer. Vi kunde ha åkt till respektive skola 

innan intervjudagen och sett över hur det ser ut där lärarna hade tänkt att vi skulle 

genomföra intervjun. På det sättet hade vi kunnat påverka mer valet av lokalen för 

intervjun, minskat risken för störningar under själva intervjun och samtidigt 

förhoppningsvis ökat studiens trovärdighet. 

 

Under intervjuernas gång spelade vi in själva intervjun via mobiltelefon samtidigt som 

vi endast antecknade små saker men som ändå kunde hjälpa oss vid analysarbetet som 

t.ex. respondenternas kroppsspråk. Lantz (1993) skriver att den som intervjuar inte kan 

ställa frågor, lyssna och anteckna samtidigt. Den som intervjuar får inte med allting på 

papper under intervjuns gång, vi filtrerar det som sägs och ”filtret” utgörs av 

intervjuarens förförståelse.  

 

Vid urvalet valde vi att intervjua olika lärare i olika åldrar där både manliga och 

kvinnliga pedagoger fick delta. Genom detta val ville vi få så många olika synvinklar 

som möjligt i vår studie. Trost (1997) anser att intervjuaren vid kvalitativa studier ska 

sträva efter en så stor variation som möjligt vi urvalet och inte ett antal likartade. Något 

annat viktigt att tänka på vid intervjuer som vi inte gjorde är att man ska ha gått om tid 

vid varje intervjun och kanske inte planera fler än en intervju per dag. Trots att själva 

intervjun kanske inte tar mer än en timme så kan det alltid komma något annat 

oplanerat emellan. Respondenten kanske måste avbryta på grund av ett viktigt besök, 

eller så kanske respondenten eller man själv blir försenad på grund av det ena eller det 

andra då riskerar man att stressa sig själv eller respondenten för att hinna i tid till nästa 

intervju vilket naturligtvis inte är positivt.  Därför är det viktigt att vid tidsplaneringen 

ha dessa aspekter i åtanke och på det sättet slippa det onödiga stressmomentet.    

 

Något som vi upplevde var svårt under intervjun var att inte ställa ledande frågor. Detta 

trots att vi verkligen försökte att vara neutrala och på det sättet påverka resultatet så lite 

som möjligt. Enligt Kvale (1997) är det centarla inte huruvida intervjufrågorna skall 

vara ledande eller inte ledande utan vart frågorna skall leda och huruvida de kommer att 

leda i relevanta riktningar och skapa ny, vederhäftig och intressant kunskap.  Något som 

vi kunde ha gjort annorlunda är att vi kunde ha genomfört intervjuerna tillsammans 

istället för enskilt. Då vi verkligen försökte att vara lyhörda och lägga märke till alla 

små detaljer under intervjuns gång för att på det sättet öka studiens trovärdighet så hade 

det underlättat om vi var två och minskat risken att missa någon viktig detalj som i sin 

tur kan ha påverka resultatet.   
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6 Resultatdiskussion  

6.1 Begreppet ämnesintegrerat arbete   

 

Som vi redan har redovisat i resultatdelen så hade samtliga respondenter i princip 

samma uppfattning om vad begreppet ämnesintegrerad undervisning är för något. Enligt 

respondenterna så delar deras kollegor på respektive skola deras uppfattningar. Detta 

ser vi som något positivt just för att det är en viktig förutsättning för att det skall kunna 

förekomma ämnesintegrerat arbete på skolorna. Lärarna i arbetslaget på respektive 

skola har samma uppfattning om vad det innebär att använda sig av ämnesintegrerad 

undervisning. Hade de inte haft samma uppfattning så hade risken varit stor att det lätt 

kan uppstå missförstånd lärarna emellan om hur dem ska gå till väga vid 

ämnesintegrerat arbete. Det vi kan konstatera utifrån våra insamlade data är att dem 

flesta av respondenterna vet vad begreppet ämnesintegrerad undervisning är för något 

och även vilka fördelar det finns med ämnesintegrerad undervisning där fysiska 

aktiviteter ingår. Ändå framkommer det att det inte förekommer så ofta som det 

förmodligen skulle kunna göra. En förklaring kan vara att majoriteten av 

respondenterna har en dualistisk syn av människan som enligt Jagtöien, Hansen och 

Annerstedt (2002) har djupa rötter i vår västerländska kultur. Dualistisk syn på 

människan innebär att ha en klar tendens att skilja mellan existensformer och begrepp 

som egentligen bör vara knutna till varandra. Dualism kan uppträda på många olika 

plan, som exempelvis kropp-själ, fysisk-psykisk, subjekt-objekt och så vidare.  Kroppen 

som uttrycksfält, så som vi upplever den dagligen tycks delvis bli åsidosatt i det 

didaktiska tänkandet hos majoriteten av respondenterna. Deras undervisning präglas 

mest av dualismens syn på kropp och själ där dem kanske inte tillräckligt visar 

förståelse för elevernas fysiska tillvaro. En konsekvens av ett synsätt som baseras på 

samspelet mellan kropp och själ och som framhäver att kroppen är av betydelse för att 

kunna utveckla själen och vice versa. Det är väsentligt att rikta uppmärksamheten både 

mot dem fysiska och notoriska, de kognitiva, emotionella och sociala sidorna av barns 

inlärning. 

6.2 Planerad rörelse i skolan 

 

Det som samtliga respondenter påpekar flera gånger om under intervjuerna är att det är 

viktigt för eleverna att röra på sig. Det framkommer även att deras kollegor i arbetslaget 

enligt respondenterna är medvetna om vikten av att eleverna får röra på sig under 

skoltiden. Samtliga respondenter kunde komma med flera olika positiva aspekter där 

dem kopplade ihop rörelse integrerad i dem olika ämnena, utan någon längre 

betänketid.  Flera av respondenterna kopplar ihop rörelse med att motivationen ökar hos 

eleverna. Ericsson (2002) skriver att om man som lärare använder sig av 

uteverksamheten där eleverna får röra på sig samtidigt som det skapas möjligheter för 

nya infallsvinklar på traditionella ämnen och ges utrymme för fantasi, lek och glädje i 

undervisningen ökar motivationen och barnets lärande ökar. Vidare menar hon att den 

direkta upplevelsen är viktig för barnens lärande. Ericsson menar att upplevelsen berör 
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hela människan, alla sinnen känslor, värderingar och tankar. Därför menar Ericsson att 

lärande baserat på upplevelser ger varaktiga kunskaper. Sandborgh-Holmdahl (1993) 

påpekar flera olika positiva faktorer kopplade till rörelse av eleverna i skolan. Bland 

annat menar dem att barns utveckling påverkas positivt av rörelse och att det finns ett 

samband mellan rörelse och inlärning. Även Hannaford (2001) menar att kroppen har 

en viktig roll när det gäller inlärningen. Hon påpekar också hur viktig roll kroppen har i 

samtliga intellektuella processer då det är just kroppens sinnen som förmedlar 

information till hjärnan om omgivningen för att vi sedan ska kunna få oss en 

uppfattning om världen vi lever i. Trots att samtliga respondenter är medvetna om 

vikten av att eleverna får röra på sig och att dem kopplar ihop rörelsen oftast med 

positiva aspekter kan vi ändå konstatera att dem flesta av respondenterna inte planerar 

in så mycket rörelse i sina lektionsplaneringar som vi trodde att dem skulle göra. 

Ericsson (2002) menar vidare att det inte räcker med enstaka aktiviteter då och då. Hon 

menar att för barn och ungdomar är engångsföreteelser svåra att se i sitt sammanhang 

och att vi som lärare skall försöka ge barnen regelbundna aktiviteter så ofta som möjligt 

helst i en planerad struktur. 

6.3 Viljan till ämnesintegrerad samarbete hos lärarna  

 

Att det nästan inte alls förekommer planerad ämnesintegrerad undervisning mellan 

ämnet idrott och hälsa och andra ämnen beror nog mest på att viljan saknas hos lärarna 

och även skolledningen. Detta anser vi är trist då både lärare och elever skulle kunna 

vinna på det är vi övertygade. Flera av respondenter klagar på tidsbrist, det kan vi förstå 

med alla utvärderingar som dem ska skriva och andra arbetsuppgifter dem har. 

Samtidigt tror vi att om lärarna samarbetade mer i dem olika ämnen och använde sig 

mer av ämnesintegrerad undervisning så finns chansen att lärarna skulle få mer tid över 

till olika uppgifter än vad dem har idag. Om tillexempel matematikläraren skulle 

planera sina lektioner med idrottsläraren så skulle båda två kunna vinna tid på det 

genom att idrottsläraren lägger in matematik i dem olika aktiviteter så att elever får 

räkna matematik på samma gång som dem har olika lekar. Samtidigt kan 

matematiklärare lägga in mer fysiska aktiviteter i sin undervisning i samråd med 

idrottsläraren. På det här sättet skulle lärarna inte själva behöva lägga lika mycket tid på 

dem olika områden i respektive ämne. När det gäller elever skulle även dem få olika 

fördelar med mer ämnesintegrerad undervisning. Genom variationen i undervisningen 

skulle fler elever få möjlighet att lära sig på sina egna villkor och på det sättet få en mer 

positiv bild av ämnet. Sandborg-Holmdahl och Stening (1993) skriver att om man 

integrerar idrott och matematik så skapas det möjligheter för elever genom att vara 

aktiva där dem rör på sig samtidigt som dem lär sig olika begrepp på ett konkret sätt så 

ökar förutsättningar för lärandet. De menar att det auditiva och visuella lärandet kan 

förstärkas genom att använda kroppen vid lärandetillfället. Jagtöien, Hansen och 

Annerstedt (2002) menar att genom att få kunskap om en aktivitet och positiva 

upplevelser av den kan det i efterhand skapas ett mera varaktigt intresse för ämnet. 

Vidare menar de att motivationen och viljan till lärande knyts därför till varandra och 

påverkar hur den enskilde upplever lärandesituationen.  
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6.4 Lärarnas syn på rörelse i skolan 

 

Samtliga respondenter kopplar ihop elevernas hälsa med rörelse i positiv bemärkelse. 

Det som kommer fram i vår studie är att respondenterna är medvetna om att vi i vårt 

samhälle med hjälp av olika tekniska medel har skapat livsvillkor som inte alltid tar 

hänsyn till att våra kroppar är beroende av en viss dos av rörelse för att vi ska må bra. I 

och med det så har vi skapat oss ett samhälle där det är viktigt att det finns en medveten 

hållning för hur viktigt det är att vi får röra på oss dagligen. Att samtliga respondenter 

visar detta medvetande kan vi konstatera, men att alla tar hänsyn till det när dem 

planerar sin undervisning håller vi inte riktigt med. Clancy (2006) hänvisar till 

forskning som visar att barn som är uppväxta i en aktiv och stimulerande miljö får en 

bekvämare skolgång än de barn som är inaktiva.  Majoriteten av respondenterna anser 

att det är viktigt med fysisk aktivitet i skolan, samtidigt visar det sig att respondenterna 

inte använder sig så ofta av ämnesintegrerad undervisning där idrott/rörelse ingår. 

Isberg (2009) skriver att det rekommenderas minst en timmes fysisk aktvitet per dag för 

att barn och ungdomar ska ha en bra hälsa samt att det är en viktig del av deras 

skolgång. Hon menar att idrottsundervisningen självklart är bra men att barn i tidiga 

åldrar behöver mer än så, det bör bli en vana att få barnen att vara aktiva under vanlig 

klassrumsundervisning till en viss del också menar hon.    

 

I vårt resultat framgår det att samtliga respondenter ser många fördelar med 

ämnesintegrerad undervisning där fysisk aktivitet ingår. När vi jämförde svaren i 

intervjuerna mellan de olika respondenterna kunde vi se att de tog upp ungefär likadana 

aspekter, bland annat att eleverna orkar mer och att koncentrationen ökar. Det som även 

kom upp tydligt under intervjuerna var att barnen mår bättre av att få röra på sig under 

lektionstid. Rosemary, Skinner och Piek (2001) skriver att det finns en koppling mellan 

motorik och dålig självkänsla. De menar att barn som inte har en välutvecklad motorik 

har även ett dåligt självförtroende, både i fysiska, sociala och i skolsammanhang. Detta 

leder till ångest hos dessa barn vilket i sin tur leder till att intresset till fysisk aktivitet 

och gemenskap minskar.  Frågan är då, varför inte öka antalet timmar då barn får vara 

mer aktiva i klassrummet? Självklart förstår vi som skribenter respondenterna, när de 

förklarar att det finns många mål att uppnå. Samtidigt är det inte otänkbart att öka 

möjligheterna för eleverna att röra på sig under lektionstiden på samma gång som dem 

uppnår målen.  Klinta (2012) menar att genom fysisk aktivitet skapar vi tillåtande 

miljöer där rätt och fel inte finns, barn får en trygghetskänsla som är relaterad till både 

självkänsla och sociala faktorer. Forskning visar att barn med motoriska brister har 

svårigheter med inlärningen. Det krävs dessutom en välutvecklad motorik för att läs- 

och skrivinlärningen ska fungera. Vidare hänvisar Klinta (2012) till Gardner (1991) 

som menar att den teoretiska undervisningen i skolan tar alldeles för stor plats. Om barn 

fick använda andra sinnen i undervisningen än enbart det visuella och auditiva skulle de 

göra större framsteg. Barn skulle lättare komma till rätta i skolan och effekten skulle bli 

positiv när det gäller barns inlärning. Resultatet av att barn inte får vara aktiva 

tillräckligt mycket i skolan leder till att barn inte känner sig trygga när det kommer till 

rörelse och idrott.  Vi som skribenter har upplevt på de praktikplatser vi har varit på så 
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är det oftast en eller två elever i varje klass som inte har en positiv inställning till att 

vara med på idrotten. Det visar sig gång på gång att sådana elever inte är trygga i sig 

själva. Dessa elever kommer ofta med ursäkter så att dem slipper vara med på idrotten 

och har ofta dåligt självförtroende. Enligt Rosemary, Skinner och Piek (2001)  

utvecklas självförtroendet hos småbarn genom kroppsliga upplevelser, forskning visar 

även att motorik har betydelse för barns popularitet eftersom barn med utvecklad 

motorik är bra på att leka och ofta blir dem favoriterna bland kompisarna. 

6.5 Hinder och utmaningar   

 

Respondenterna kan inte se många nackdelar med ämnesintegrerad undervisning där 

fysisk aktivitet ingår. De nackdelarna som syns i resultatet vilka majoriteten av 

respondenterna tog upp var att utrymmet i klassrummet många gånger inte är tillräckligt 

stort för att utföra olika slags aktiviteter där barn får röra på sig. De flesta av 

respondenterna tog även upp att fysiska aktiviteter tar väldigt mycket tid, ett exempel är 

när barn ska varva ner från att ha varit i rörelse en stund. Lärare överlag anser Davies 

(2003) borde se det väsentliga med fysisk aktivitet då i princip all forskning visar att 

barn som är fysiskt aktiva har det lättare med inlärningen.  Lärare bör planera utefter 

vilka resurser skolan har, om utrymmet inomhus är för litet går det alltid att utföra en 

lektion där fysisk aktivitet ingår utomhus. Hult (2000) däremot menar att fysisk 

aktivitet i klassrum är en tidskrävande process, därför krävs det en god planering av 

lärarna. Han nämner även att fysisk aktivitet inte används ofta bland lärare eftersom det 

kräver en uppföljning, det brukar vara svårt för lärare att veta hur mycket eleverna har 

förstått av den praktiska lektionen.    

 

Jagtöien, Hansen och Annerstedt (2002) påpekar vikten av att eleverna i skolan får röra 

på sig mycket. De menar att det levande barnet är både fysiskt och psykiskt aktivt och 

att skolan borde ta till vara barnets utvecklingsbehov och skaparförmåga också när det 

gäller fysisk aktivitet. Skoldagen borde ha som mål att ge positiva upplevelser och att 

öka förmågan till att bemästra alla utvecklingsområden. 

 

Enligt Nordlund, Rolander, Larsson (1998) visar forskningen på ett övertygande sätt att 

all inlärning är kopplad till kropp, känslor, attityd och hälsa. Clancy (2006) anser att om 

barnen i skolan ges möjlighet till att integrera olika sinnen med rörelseaktiviteter så 

skapas det mest optimala sättet att skaffa sig nya kunskaper inom olika områden. 

Nordlund m.fl. menar att all inlärning som anpassas till hjärnan borde bygga på att vi 

tar stor hänsyn till dessa variabler. Vidare fortsätter de och menar att detta synsätt kallas 

för holistisk inlärning vilket innebär en medvetenhet om att vi alla har känslor, 

föreställningar, näringsbehov, personliga problem, olika attityder och varierar metoder 

för inlärning. Den gamla akademiska undervisnings modellen riktade sig nästan 

uteslutande till elevernas intellekt medan den nya modellen borde byggas på att vi lär 

oss med alla våra sinnen, vårt psyke och vår kropp (Nordlund, Rolander och Larsson 

1998). Tittar vi på resultatet i vår studie kan vi konstatera att samtliga respondenter har 

holistisk syn men att dem flesta ändå använder sig av den ”gamla modellen” där dem 
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för det mesta vänder sig till elevernas intellekt och ofta inte prioriterar dem andra ovan 

nämnda bitar som är lika viktiga. Ju skickligare vi som jobbar med barnen blir på att 

hantera alla dessa olika dimensioner desto effektivare blir vi förmodligen både som 

lärare och elever.   

 

Flera av respondenterna anger att eleverna oftast uppfattar olika aktiviteter utanför 

klassrummet mer som en lek än en lektion där dem ska lära sig någonting nytt. Detta ser 

flera av respondenterna som någonting negativt. Detta resonemang förstår vi till en viss 

del. Vill man ha ordning och reda i klassrummet så är det betydligt svårare att lyckas 

med det utomhus, då eleverna ofta kan vara lite tankspridda och okoncentrerade vid 

aktiviteter i det fria. Detta kan kännas lite frustrerande ibland som i sin tur kanske leder 

till att man som lärare väljer bort att vara ute med eleverna. Flera av respondenterna 

angav också att dem känner press att hinna uppnå alla kursmål och att då det kan kännas 

fel att ägna sig åt exempelvis olika lekar. Genom deltagande i lek utvecklar den 

enskilde individen ständigt nya färdigheter, både kognitivt emotionellt och socialt 

(Jagtöien, Hansen och Annerstedt 2002). I Lgr11 står det bland annat att skapande 

arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren 

har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper.  

 

De flesta är vi nog överens om att barn behöver vara i rörelse för att leka, för att lära 

och för att hålla sig friska. Läroplanen lägger stor vikt vid att barn och ungdomar skall 

få uppleva glädje över att vara i rörelse och få positiva erfarenheter som utgångspunkt 

för trivsel, förutsättningar för lek och inlärning. Att flera av respondenter starkt 

fokuserar på kursplanerna som ställer krav på vad eleverna skall lära sig på olika 

åldersnivåer – på mål att uppnå och så vidare inte alltid tycker det är helt problemfritt 

att ge tillräckligt utrymme för lek kan vi förstå. Vissa av respondenterna är helt enkelt 

väldigt målinriktade, och det är inget fel med det kan det tyckas, samtidigt är det viktigt 

att komma ihåg att leken har ett värde i sig själv. Jagtöien, Hansen och Annerstedt 

(2002) påpekar vikten av att skolan måste se båda sidor av lek, barn skall få möjlighet 

att leka för att lära. Genom att leka får barnen upplevelser och erfarenheter som bara 

leken kan ge dem. De understryker dock att vi aldrig riktigt kan vara helt säkra på vad 

barnen egentligen lär sig genom att leka, men att lek antagligen ger alla människor nya 

utgångspunkter för lärande.     

 

Doherty och Bailey (2003) menar att barn föredrar hellre att vara delaktiga i fysiska 

aktiviteter, där de lär sig nya kunskaper och är aktiva än att sitta och lyssna på läraren. 

Rörelse representerar barndomens kultur, rörelseerfarenheter där barn leker och har 

fysiska aktiviteter samtidigt som de lär sig ny information är det bästa sättet för skolan 

att hålla kontakten med barndomens kultur. Vidare menar dem att genom att presentera 

lärande situationer i olika former som exempelvis spel och lekar, så kan lärare på så sätt 

uppmuntra barn som är oroliga eller är frustrerade, med hjälp av fysisk aktivitet 

utvecklas deras förmågor och förståelse. Barn som har en dåligt utvecklad motorik har 

svårt att hitta nya vänner och skapa nya kontakter, att låta barn under skoltid spela eller 
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leka är inget fel, tvärtom de får chansen att leka i grupp, på så sätt får de kommunicera, 

lösa problem och lära sig att arbeta som ett lag.   

 

Nordlund, Rolander och Larsson (1998) är inne på samma spår där dem påpekar vikten 

av att variera pedagogiken för att på det sättet lättare nå alla elever. Genom att variera 

arbetssättet med flera olika inslag ger man alla elever fler möjligheter att utveckla så väl 

sina starka som svaga sidor menar dem. De anser att alla som jobbar med barn bör ställa 

sig följande frågor:  

 

 

 Hur lära barn? 

 Finns det fler än ett sätt att lära sig saker på? 

 Hur tar man bäst tillvara barnens kreativa förmåga och hur kan man utveckla 

den?  

 

Jagtöien, Hansen och Annerstedt (2002) menar att barn behöver variation i sina 

aktiviteter och därför är det helt naturligt att skolan har ansvaret för att ge barn rikligt 

med tid för att variera arbetssätt. Att det förkommer varierat arbetssätt på dem skolor 

där vi genomförde undersökningen kan vi slå fast, om det förekommer i tillräckligt stor 

utsträckning kan däremot diskuteras. Det är viktigt att sätta sig in som pedagog i 

betydelsen av elevernas behov av tid att i egen takt klara av dem olika utmaningar som 

dem möter i både skolan och fritiden. En av dem stora utmaningarna för skola och 

samhälle är att få fler elever att tycka att ”det är roligt att gå i skolan”. När barn 

upplever lärande och bemästrande, har dem möjlighet att trivas och ta sig an dem 

utmaningar som skolan erbjuder, med både framåtanda och lust.    

 

Majoriteten av respondenterna tog upp att barnen påverkas positivt av att ha 

ämnesintegrerad undervisning där de får röra på sig. Något annat som är viktigt att 

påpeka som även de flesta av respondenterna säger är att barnen verkligen uppskattar 

när de får göra något annat än att ha teoretisk undervisning. Det behöver inte vara fysisk 

aktivitet utan bara att lektionspassen varieras är väldigt betydelsefullt för barnen. Detta 

är något vi som skribenter själva har upplevt under våra praktikperioder då vi bland 

annat fått genomföra laborationer med barn inom naturvetenskap. Vårt starkaste minne 

därifrån var att barnen verkligen uppskattade variationen och de tyckte att det var roligt. 

I Lgr 11 står det att skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära. Skolverket (2003) påpekar vikten av variation i undervisningen 

och menar att variation, flexibilitet och att undvika det monotona i undervisningen är 

viktigt för lusten att lära. Formen för inlärning behöver växla för att tillgodose elevers 

olika sätt att lära. Det gäller såväl innehåll, relevanta arbetsformer, arbetssätt och 

läromedel.  

 

Det som kommer fram ur respondenternas svar är att det inte finns tillräckligt med 

schemalagda timmar avsatta för fysisk aktivitet. Det som finns är definitivt inte 

tillräckligt för att ersätta det miljö som vi lever i idag, som i allt större grad inte är 



28 

 

tillräckligt fysiskt stimulerande. Vi kan inte dra några generella slutsatser, men dem 

skolor där vi gjorde vår undersökning tror vi skulle kunna planera in mer rörelse, 

speciellt för dem yngre eleverna så att dem får fler tillfällen till att utveckla både kropp 

och själ. Att dem skolorna där vi genomförde undersökningen inte helt är anpassade till 

den kunskap som finns om hur viktigt det är att barnen och ungdomar får daglig fysisk 

aktivitet varje dag beror enligt respondenterna på flera olika faktorer som vi har 

redovisat i resultatdelen. Något som vi skribenter anser är viktigt att ha i åtanke och 

som vi kommer att ta med oss i vårt framtida yrke som lärare när vi planerar vår 

undervisning är att det levande barnet är aktivt både psykiskt och fysiskt. Att planera 

och undervisa i skolan på ett ämnesövergripande sätt och använda sig av 

ämnesöverskridande samarbete med sina kollegor. Att i alla ämnen använda sig så 

mycket som möjligt av olika aktiviteter där eleverna får ständigt nya möjligheter till att 

stödja och utforma sitt lärande och sin utveckling.  

 

Utifrån relevant litteratur och forskning som vi skribenter har tagit del av har vi bildat 

oss en uppfattning om att det finns samband mellan rörelse och inlärning. Johnstone & 

Ramon (2011) menar att kunna läsa, skriva, tala och använda rörelser är alla färdigheter 

som är motoriskt baserade. Ett exempel dem ger är när barn lär sig skriva, de bör inte 

enbart kunna alfabetet och hur bokstäver är formade menar dem utan de ska även kunna 

röra och stabilisera en penna för att kunna skriva rätt tecken. Detta gör de samtidigt som 

de använder sin uppfattningsförmåga. För att barn ska lära sig, bör hjärnan och kroppen 

arbeta tillsammans. Även Osnes, Skaug och Kaarby (2012) är inne på samma spår och 

menar att barn som är inaktiva och innehar en dålig motorisk kompetens har svårt med 

inlärningen. Motorisk utveckling är enligt Johnstone & Ramon livsviktig för hjärnans 

stig som korsar den högra och vänstra hemisfären, barn med dålig motorisk utveckling 

får ofta uppleva svårigheter med att lära sig att läsa och skriva. Författarna menar att det 

är viktigt att lärare skapar förutsättningarna för barnen att få utveckla motoriska 

färdigheter, dessa färdigheter är nödvändiga till att förbereda barns hjärna för inlärning. 

Sandborg-Holmdahl (1993) menar att för att barn ska kunna utvecklas optimalt är det 

viktigt att vuxna som jobbar med barnen är medvetna om sambandet som finns mellan 

rörelse och inlärningen. Hannaford (2001) tillhör också dem som anser att kroppen har 

en viktig roll vid inlärningen hos barnen. Hon menar att kroppen är en viktig faktor i 

alla våra intellektuella processer och att hjärnan är beroende av kroppens olika sinnen 

som barnen använder vid inlärningen. Här vill vi dock poängtera att vi skribenter är 

medvetna om att det inte är bara den motoriska utvecklingen som är det väsentliga när 

man pratar om inlärningen i skolan. Det vi skribenter menar är snarare att rörelse är en 

viktig aspekt att diskutera i sammanhanget.  

  

En av förklaringarna till att det inte förekommer mer rörelse integrerat i de olika 

ämnena kan vara att respondenterna inte har tillräckligt stor kunskap om att både den 

fysiska och intellektuella utvecklingen är mycket beroende av varandra. Som vi tog upp 

tidigare i resultatdiskussionen så har det visat sig att majoriteten av respondenterna har 

en dualistisk syn på människan som i sin tur leder till att i det didaktiska tänkandet så 

försummas vikten av att använda kroppen när det gäller den intellektuella utvecklingen. 
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Visst tar respondenterna upp flera positiva aspekter kopplade till rörelse i skolan. Men 

majoriteten är nog ändå inte riktigt medvetna hur viktigt det är att barnen och ungdomar 

idag får all den rörelsestimulans de behöver och hur mycket motoriken, dvs. all rörelse 

egentligen kan påverka inlärningen.  

   

Det är viktigt att sätta sig in i betydelsen av barns och ungdomars behov av tid till att i 

egen takt närma sig olika utmaningar i livet. Det är enligt Jagtöien, Hansen och 

Annerstedt (2002) viktigt att barn genom hela sin uppväxt och utvecklingsperiod får ta 

alla sidor av sig själva i anspråk för att lättare förstå sig själva och omgivningen.  

 

Enligt Jagtöien, Hansen och Annerstedt (2002) talar flera motivationsteorier om 

primära och sekundära behov när man pratar om motivationen hos oss människor och 

att dessa två hänger ihop. Motivation kan beskrivas som något inre och yttre, beroende 

på vad det är som utlöser den inre driften. I skolsammanhang upplever vi skribenter ofta 

att aktiviteter som från början bygger på yttre motivation kan om barnen tycker att 

aktiviteten är intressant övergå till en inre motivation. Tillrättalagt lärande med 

utmaningar som bygger på barnens förutsättningar kan väcka nyfikenhet och intresse 

som i sin tur ofta leder till positiv lärandemiljö för barnen, sett ur olika perspektiv. Att 

samtliga respondenter i vår studie kopplar ihop rörelse integrerat med andra ämnen med 

ökad motivation hos eleverna är nog inte någon tillfällighet då både vår studie och all 

annan relevant forskning som vi har tagit del av visar samma resultat, alltså att rörelse i 

skolan oftast ökar motivationen hos eleverna. De påpekar att självbild, motivation och 

vilja till lärande knyts därför till varandra och påverkas av hur den enskilde upplever 

lärandesituationen. Att man som pedagog är lyhörd och tar hänsyn till i sin planering 

vad eleverna tycker är intressant, vad det är som väcker elevernas nyfikenhet och 

utifrån det försöker skapa den optimala lärandemiljön.   

 

6.6 Pedagogiska implikationer 

 

Utifrån resultatet i vår studie kan vi bland annat slå fast att respondenterna är medvetna 

om många av fördelarna med rörelse i skolan. Respondenterna tar upp saker som 

exempelvis ökad motivation hos eleverna, bättre hälsa, gladare elever som i sin tur leder 

till bättre stämning i klassrummet. Det medför även till ökad koncentration och 

variation i undervisningen där rörelse ingår i dem olika undervisningsmomenten. Ändå 

kan vi konstatera utifrån vår studie att det inte förkommer tillräckligt med rörelse 

integrerat i dem olika ämnen. Dessutom sitter eleverna still mer än nödvändigt på dem 

skolor där vi gjorde vår undersökning. Om dagens pedagoger inte tar hänsyn till det 

faktum att barn och ungdomar idag, kanske mer än någonsin är i stort behov av rörelse i 

skolan så kan det få allvarliga konsekvenser på olika sätt. Till exempel kan eleverna få 

ökade koncentrationssvårigheter då dem inte får utlopp för sin energi, eleverna får inte 

den optimala inlärningsmiljö vilket dem förtjänar samt att både den fysiska och 

psykiska utvecklingen kan påverkas negativt hos eleverna. Allt detta kan i sin tur leda 

till att pedagoger får en tuffare arbetsmiljö.  
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6.7 Avslutande tankar 

 

De flesta är nog överens om att barn behöver vara i rörelse för att leka, för att lära och 

för att hålla sig friska. Läroplanen lägger stor vikt vid att barn och ungdomar skall få 

uppleva glädje över att vara i rörelse och få positiva erfarenheter som utgångspunkt för 

trivsel, förutsättningar för lek och inlärning. Vi vill dock påpeka att den relevanta 

forskningen och litteraturen som vi skribenter har tagit del av inte visar att det enbart är 

den fysiska förmågan som är ett avgörande faktor för att elever ska uppnå positiv 

utveckling i skolan. Fysisk aktivitet i skolan är inte är det viktigaste inslaget och absolut 

inte ända vägen till inlärningen. Därför anser vi att det är viktigt att se rörelse i skolan 

som en del av en helhet; en helhet som består av både intellektuella och fysiska inslag.  

 

6.8 Fortsatt forskning 

 

Det har varit intressant och lärorikt att genomföra vår studie. Under studiens gång har 

det dock kommit upp frågor som vi skribenter anser att det skulle vara intressant att få 

svar på. Därför skulle det vara intressant anser vi att göra en liknande studie, fast denna 

gång ur elevernas perspektiv. Tycker elever att de får tillräckligt med fysiskt 

aktivitet/rörelse i skolan? Vad anser eleverna om den lärandemiljö som finns på deras 

skola utifrån det aktuella ämnet? Samt är det något dem skulle vilja förändra när det 

gäller omfattningen av fysiska aktiviteter i skolan? 
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

 

 

1. Vad innebär begreppet ämnesintegrerad undervisning för dig? 

 

2. Hur ofta använder du dig av ämnesintegrerad undervisning där idrott/rörelse ingår 

med något annat ämne? 

 

3. Kan du ge mig några exempel på fördelar respektive nackdelar med 

ämnesintegrerad undervisning där idrott/rörelse ingår som du själv upplever? 

 

4. Hur viktigt är det enligt dig att barnen får röra på sig mycket under tiden dem är i 

skolan? Motivera gärna.  

 

5. Hur anser du är inställningen på skolan hos skolledningen och övrig personal när 

det gäller ämnesintegrerad undervisning där mycket rörelse ingår?   

 

6. Hur påverkas elevernas lärande anser du av ämnesintegrerad undervisning med 

mycket fysisk aktivitet? Motivera gärna ditt svar.  

 

7. Har du något att tillägga? 

 

 

Vi har dessutom använt oss av följdfrågor där vi bad respondenterna att ge oss olika 

exempel eller be dem att förklara hur de tänker, vad dem menar och så vidare. Allt för 

att få så utförliga svar som möjligt och undvika eventuella missförstånd.   

 

 


