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Fysisk aktivitet i undervisningen och dess inverkan på elevers kognitiva förmågor 
upplever vi som ett väsentligt inslag i grundskolans tidigare år. Syftet med studien har 
varit att undersöka omfattningen av lärares uppfattningar kring denna inverkan samt 
deras åsikter kring detta arbetssätt och dess effekter. Metoden som använts har varit 
kvantitativ med en kvalitativ del och har utgått från en enkät med såväl kvantitativa 
som kvalitativa frågor. Enkäten delades ut till lärare i nio olika grundskolor i två 
kommuner i Västra Götalands län. Genom enkäten har vi undersökt utbredningen av 
lärarnas åsikter kring fysisk aktivitet i undervisningen och även gett dem utrymme att 
motivera och förklara sina åsikter. 

Resultatet av studien visar att majoriteten av lärarna anser att fysisk aktivitet i 
undervisningen har en positiv inverkan på elevers kognitiva förmågor såsom 
koncentration, minne och lärande. De uttrycker att de upplever arbetssättet som 
övervägande positivt och ger även uttryck för sina erfarenheter kring vad det är med 
arbetssättet som resulterar i de effekter det medför. Resultatet visar bland annat att 
lärarna ser att arbetssättet tillgodoser elevernas behov av att få använda flera sinnen i 
sitt lärande. 

Slutligen diskuterar vi resultatet med utgångspunkt i forskning, litteratur och teori. 
Bland annat diskuterar vi den fysiska aktivitetens placering i undervisningen, om den 
bör integreras eller fungera som en paus. Vi diskuterar även vikten av ett varierat 
arbetssätt för att tillgodose elevers olika lärstilar och öppna upp för användande av 
fler sinnen i undervisningen. 
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Physical activity in teaching and its impact on students’ cognitive abilities is 
something we experience as an essential part of primary education. The aim of the 
study was to examine the extent of teachers’ perceptions of this impact as well as their 
opinions about this working method and its effects. The method used in the study was 
quantitative with a qualitative part and was based on a questionnaire with both 
quantitative and qualitative questions. The questionnaire was handed to teachers in 
nine different elementary schools in two municipalities in the county of Västra 
Götaland, Sweden. Through the survey, we investigated the distribution of teachers’ 
opinions about physical activity in teaching and also gave them space to justify and 
explain their opinions.

The results of the study show that the majority of the teachers think that physical 
activity in education has a positive impact on students’ cognitive abilities such as 
concentration, memory and learning. They express that they experience this way of 
working as mainly positive and also express their experiences concerning what it is 
about this working method that results in the effects that it brings. The result shows 
that the teachers perceive that the working method meets pupils’ needs to use multiple 
senses in learning.

Finally, we discuss the results on the basis of research, literature and theory. Among 
other things, we discuss the physical task's position in teaching, whether it should be 
integrated or act as a break. We also discuss the importance of a varied approach to 
meet students' different learning styles, and open up the use of more senses in 
teaching.
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1 Inledning

Vi lär oss tio procent av det vi läser, femton procent av det vi hör men åttio 
procent av det vi är med om.(Dryden & Vos, 1994, s.96). 

Denna studie grundar sig i att vi ville genomföra en undersökning om lärares 
uppfattningar om den eventuella inverkan fysisk aktivitet i undervisningen har på 
elevers kognitiva förmågor. Vi frågade oss om teorin verkligen fungerar i praktiken. 
Enligt litteratur och forskning (se bakgrund och tidigare forskning) som vi tagit del av 
och redovisar i detta arbete skapar fysisk aktivitet i undervisningen många fördelar för 
elevers möjlighet till lärande eftersom det har en inverkan på deras kognitiva förmågor. 
Vi ville undersöka i vilken utsträckning verksamma lärare anser att ett sådant samband 
existerar, och hur de i sådana fall anser att det visar sig. Vi anser att det är av intresse 
för oss i vår framtida yrkesprofession att veta i vilken utsträckning verksamma lärare 
uppfattar att det finns ett samband eftersom det kan motivera eller tala emot 
användandet av fysisk aktivitet i undervisningen. 

Vi har i den verksamhetsförlagda delen av vår utbildning uppmärksammat att fysisk 
aktivitet ofta används som en pausaktivitet mellan arbetspass istället för att vara en del 
av undervisningen, då för att ge eleverna energi att orka fortsätta arbeta en stund till. 
Denna paus får enligt vår uppfattning ofta effekten att eleverna blir uppjagade och har 
svårt att återgå till ”arbetsläge”. Vi frågade oss då om inte den fysiska aktiviteten i 
större utsträckning kunde integreras i undervisningen för att undvika behovet av dessa 
pauser. Sandborgh-Holmdahl (1988) skriver att undervisning som i sig innehåller fysisk 
aktivitet inte behöver avbrytas för annan typ av energigivning. Även Sandborgh (1984) 
styrker detta och menar att det är viktigt att rörelsen kommer in som en naturlig del i 
skolarbetet. Leken och rörelsen skall finnas med både i klassrummet och på fritid som 
en viktig och meningsfylld aktivitet. (Sandborgh, 1984. s.48). 

Utifrån ett pedagogiskt didaktiskt perspektiv anser vi att det är viktigt att ta reda på vad 
verksamma lärare har för åsikter kring vårt valda ämne, om de anser att fysisk aktivitet i 
undervisningen får de effekter på elevers kognitiva förmågor som redovisas i litteratur 
och forskning. Vi hoppas att resultatet av vår studie kan leda till en större förståelse 
kring ett arbetssätt 1 som eventuellt kan gynna undervisningssituationen och elevers 
kognitiva förmågor i årskurs F-32. I läroplanen för grundskolan står att läraren ska 
svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer (Lgr11, s.15) samt att 
läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven (…) stimuleras att använda 
och utveckla hela sin förmåga (Lgr11, s.14). Detta anser vi motiverar användandet av 
fysisk aktivitet i undervisningen.  

Genom att använda kropp och alla sinnen i samband med inlärningen utökar man 
möjligheterna att förstå, lära och minnas! (Sandborgh-Holmdahl, 1988, s.46). 
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Fysisk aktivitet som integreras i undervisningen.
2

Förskoleklass till och med årskurs tre. Vi kommer hädanefter använda förkortningen F-3. 
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1.2 Syfte

Syftet med vår studie är att undersöka omfattningen av verksamma F-3 lärares 
uppfattningar kring sambandet mellan fysisk aktivitet i undervisningen och dess 
eventuella inverkan på elevers kognitiva förmågor. 

1.3 Frågeställningar

1. I vilken omfattning anser verksamma lärare i årskurs F-3 att det finns ett 
samband mellan fysisk aktivitet i undervisningen och en eventuell inverkan på 
elevers kognitiva förmågor?

2. För de lärare som anser att detta arbetssätt får effekter, hur anser de att dessa 
effekter yttrar sig i elevers kognitiva förmågor? 

3. Vad har verksamma lärare i årskurs F-3 för uppfattningar kring fysisk aktivitet i 
undervisningen?

1.4 Begreppsdefinitioner

1.4.1 Fysisk aktivitet

U.S. Department of Health and Human Services (2010) definierar fysisk aktivitet som 
alla kroppsliga rörelser som skapas genom att skelettmuskler dras ihop vilket ökar 
energiförbrukningen så att den hamnar över vilonivå. Denna definition överensstämmer 
med hur Statens folkhälsoinstitut (www.fhi.se) definierar fysisk aktivet. Vi har därför 
valt att se denna definition som allmänt vedertagen och kommer därför att använda oss 
av den i vårt arbete. Begreppet rörelse kommer att användas synonymt med begreppet 
fysisk aktivitet.

1.4.2 Motorik

Vi utgår här ifrån två definitioner. Dels Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993) som 
definierar begreppet motorik som en förmåga att kunna planera och genomföra olika 
rörelsemönster och rörelser som är kopplade till olika handlingar. Samt Ericsson (2003) 
som utifrån Ayres (1983) och Bader-Johanssons (1991) tankar definierar motorik som 
ett resultat av sensorisk bearbetning, perception och beslut om organisering av rörelser
(Ericsson, 2003. s.25). 

1.4.3 Kognition

Ericsson (2003) och Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993) definierar kognition som 
ett samlingsbegrepp för mentala processer som sker medvetet. Vi har utgått ifrån denna 
definition och utifrån den valt att fokusera på följande kognitiva förmågor. 
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1.4.3.1 Koncentrationsförmåga

Ericsson (2003) definierar koncentrationsförmåga enligt Barkley (1997) och Duvners 
(1997) teori och menar att det är en övergripande förmåga att styra handlingar och 
tankar som tar sig uttryck i förmåga att fokusera, hålla kvar uppmärksamheten samt 
fördela sin uppmärksamhet. Denna definition har vi valt att utgå ifrån. Ericsson (2003) 
använder begreppet koncentrationsförmåga synonymt med begreppet uppmärksamhet 
och definierar uppmärksamhet enligt Hansen (2002) som neurologiska och 
psykologiska funktioner. Uppmärksamhet är enligt Hansen (2002) ingen kognitiv 
förmåga som kan stå för sig själv. Därför kommer även vi använda dessa två begrepp 
synonymt i vårt arbete. 

1.4.3.2 Perception

Vi har valt att utgå ifrån Sandborgh-Holmdahl och Stenings (1993) definition av 
perception som en del av begreppet kognition. De ser perception som en förmåga att 
kunna bearbeta sinnesintryck genom att tolka och organisera för att kunna koppla dem 
till tidigare erfarenheter. De definierar vidare perception som förmågor som sker med 
hjälp av sinnena. Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993) inkluderar även 
minnesförmågan i denna definition av perception, vilket även vi valt att göra. 

1.4.3.4 Lärande

Vi har valt att utgå ifrån två olika definitioner då vi använder begreppet lärande. Dels 
har vi valt att utgå ifrån Imsens (2006) definition av lärande vilket är en tillägnelse av 
kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt. Imsen (2006) utgår ifrån en kognitiv syn på 
lärande och menar vidare att lärande är en inre process som hela tiden finns latent hos 
människan och påverkar dess förmåga att utföra en handling eller lösa en uppgift. Vi har 
valt att använda begreppen lärande och inlärning synonymt genom arbetet då vi anser 
att denna definition innefattar vår uppfattning om båda dessa begrepp. Vi definierar 
även lärande som en kognitiv förmåga och utgår då från ovannämnda definition av att 
kognition är en mental process som sker medvetet. 
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2 Bakgrund och teori

Nedan följer en bakgrund. Vad säger litteraturen om sambandet mellan fysisk aktivitet i 
undervisningen och elevers kognitiva förmågor? Och vad är det som egentligen händer i 
kroppens utveckling och processer som möjliggör detta samband?

2.1 Samband mellan motorisk utveckling och kognitiva 
förmågor

Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993) lyfter fram att automatiserad motorik är en 
förutsättning för kognitivt lärande. Detta har gjort att vi valt att även behandla denna 
aspekt i vårt arbete. Vi har upptäckt genom läsning av litteratur och forskning inom 
området att den motoriska utvecklingen är ytterst relevant och om inte den fungerar fullt 
ut följer inte heller de kognitiva effekter som vi ämnar undersöka i vårt arbete (se 
exempelvis Ericsson, 2003). Att det är en förutsättning är även det anledningen till att 
detta område behandlas först i denna bakgrund. Gustafsson och Hugoh (1987) menar att 
ett barns förmåga till lärande kan öka om rörelseförmågan tränas upp. Denna kunskap 
har de förvärvat genom att de under ett tiotal år jämfört grundskole- och förskoleelevers 
motoriska utveckling med just deras förmåga till lärande. Sandborgh-Holmdahl och
Stening (1993) skriver att elever behöver ha automatiserat de grundläggande motoriska 
färdigheterna för att klara av att hålla sin koncentration i inlärningssituationer. De 
menar att automatisering av rörelser pågår under hela vår utveckling och att det därför 
måste ses som en livslång process. Det är först när de grovmotoriska rörelserna har 
automatiserats som barn kan ägna uppmärksamhet åt annat samtidigt. Detta styrks av 
Parlenvi och Sohlman (1985) som menar att de elever som inte har automatiserat den 
grundläggande motoriken har svårigheter att koncentrera sig på undervisningen. 

Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) menar att syftet med att hjälpa elever att nå en 
automatiserad motorik är att eleven behöver ha kapacitet att göra flera saker samtidigt 
utan att dessa saker stör varandra. Detta är vad vi avser när vi tidigare skrev att den 
motoriska utvecklingen är viktig för att kognitiva effekter ska kunna följa. All 
tankekraft ska inte gå till att klara av själva rörelsen i sig. Automatisering av motoriska 
färdigheter frigör kognitiva förmågor enligt Grindberg och Langlo Jagtøien (2000). 
Detta resonemang styrks även av Parlenvi och Sohlman (1985) som skriver att barn 
måste automatisera sin motoriska förmåga för att kunna fokusera på att lära istället för 
att fokusera på att styra sina rörelser. En elev som fokuserar på att röra kroppen på rätt 
sätt kan lätt glömma av att fokusera på det undervisningen handlar om. Elever som kan 
tänka, tala och göra samtidigt har bättre möjlighet till inlärning i majoriteten av alla 
situationer (Sandborgh-Holmdahl & Stening, 1993). 

Att lära sig handlar alltså om att få in kunskap i kroppen via kroppen, dvs. att 
inkorporera kunskap. (Ericsson, 2003. s.48).

Ett sätt att nå denna automatiserade motoriska förmåga är enligt Gustafsson och Hugoh 
(1987) medveten rörelseträning avsedd att utveckla elevers motoriska förmågor. De 
anser att medveten rörelseträning i skolan bidrar till en ökad arbetsglädje och är en 
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förutsättning för inlärning hos eleverna. De menar att eleverna av detta utvecklar en 
större koncentrationsförmåga, de tror mer på sig själva och sin egen förmåga och ökar 
sin minnesförmåga. Med en ökad kroppsuppfattning, alltså automatiserade motoriska 
förmågor, följer en ökad tilltro till sin egen förmåga för eleven, menar Sandborgh-
Holmdahl och Stening (1993). De menar att en elev med ökad självkänsla är tryggare 
vilket för med sig bättre förutsättningar att lära samt att den motoriska träningen är ett 
viktigt komplement i den kognitiva inlärningssituationen. De menar vidare att elever 
genom att röra sig har lättare att på ett konkret sätt lära in ny kunskap. 

Ericsson (2003) beskriver en motorisk handlingskedja, hur människor lär in och 
utvecklar motoriska rörelser. Hon delar in denna handlingskedja i tre nivåer. Den första 
nivån, perceptionsfasen, innebär att hjärnan tolkar intryck som den får via 
sinnesorganen vilket leder till att hjärnan reagerar och skapar en motorisk idé, en inre 
bild av en rörelse. Andra nivån innebär att hjärnan skapar en motorisk planering, en 
planering för vilken eller vilka rörelser som ska utföras. Impulser skickas ut till de 
muskler som ska aktiveras för rörelsen, detta kräver att man automatiserat de 
grundläggande motoriska rörelserna (stå, gå, sitta osv.). Tredje nivån är sedan själva 
genomförandet av rörelsen, här är vissa muskelgrupper aktiva och andra passiva. Detta 
samspel kallas koordination och beror på hur välutvecklade de kinetiska (muskel) och 
taktila (beröring) sinnena samt synen är. Varje ny rörelse måste läras in och upprepas ett 
flertal gånger innan den är automatiserad, av upprepning kommer även koordination. 
Ericsson (2003) menar vidare att om en rörelse inte ännu blivit automatiserad resulterar 
detta i att en elev måste stanna upp mitt under en rörelsekedja och lägga sitt fokus på att 
justera sin rörelse. Detta kan påverka koncentrationsförmågan för uppgiften som 
genomförs på ett negativt sätt. När rörelsemönster automatiseras frisätts mer kapacitet 
till andra kognitiva funktioner. (Ericsson, 2003. s.60).

Sambandet mellan den motoriska utvecklingen och kognitiva förmågor ses av 
Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993) i anknytning till perceptionsförmågan, som är 
del av de kognitiva förmågorna. De menar att perceptionsförmågan är starkt förknippad 
med den motoriska förmågan. Genom att använda kroppen i inlärningssammanhang 
förstärker vi den information vi får genom den visuella och den auditiva perceptionen.
(Sandborgh-Holmdahl & Stening, 1993, s.11-12).

2.2 Samband mellan fysisk aktivitet och kognitiva 
förmågor

Teorin om att fysisk aktivitet i undervisningen är ett arbetssätt som ger eleverna större 
chans att förstå och minnas det de lär berörs av Sandborgh-Holmdahl och Stening 
(1993) som förklarar sambandet med att den fysiska aktiviteten gör att eleverna får 
erfarenheter som öppnar upp för att tolka och förstå de sinnesintryck de tar in. Ericsson 
(2003) menar att allt lärande i skolan förutsätter elevernas förmåga att percipiera, det 
vill säga uppfatta sinnesintryck. Då fysisk aktivitet används i undervisningen är hela 
eleven aktiverad, till skillnad från traditionell undervisning 3 då eleven oftast bara 
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Med traditionell undervisning syftar vi på den typ av undervisning där eleverna oftast sitter stilla i sina bänkar och arbetar. 
Uppgifterna är utformade på ett sätt som gör att eleverna inte har något behov av att röra sig mer än nödvändigt, exempelvis 
sedvanliga matematikuppgifter där eleverna gör uträkningar av abstrakt karaktär.
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behöver använda sin syn och hörsel. Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993) menar att 
alla sinnen behöver användas då inlärning sker. De beskriver rörelse i undervisningen 
som en inifrånprocess. Denna inifrånprocess innehåller övningar som förstärker 
elevernas inlärning eftersom de deltar med hela kroppen. Detta menar de har en positiv 
inverkan på de kognitiva förmågorna lärande och minne. Sandborgh-Holmdahl (1988) 
menar att rörelse i undervisningen hjälper eleverna till en bättre koncentrations- och 
uppmärksamhetsförmåga. Enligt Brömssen (2004) behöver barn röra på sig för att orka 
med skolarbetet. De elever som får möjlighet att röra på sig mycket under skoltid får 
samtidigt lättare att klara av skolans teoretiska ämnen. Brömssen (2004) menar att detta 
framförallt gäller läs- och skrivförmåga samt tal- och rumsuppfattning. 

Ericsson (2003) tar upp ett psykologiskt perspektiv som förklarar sambandet mellan 
fysisk aktivitet och kognitiva förmågor genom att belysa de positiva förändringar i 
psykiska förhållanden som är en följd av fysisk aktivitet, exempelvis 
koncentrationsförmåga, motivation och självbild. Dessa förändringar förbättrar 
inlärningsprocessen genom att de ger bättre förutsättningar för inlärning. Ericsson 
(2003) tar även upp uppmärksamhetens betydelse för inlärning, all form av inlärning 
kräver förmåga till koncentration och uthållighet. (Ericsson, 2003. s.66). 

2.2.1 Samband mellan fysisk aktivitet och mentala processer

Den fysiska aktivitetens effekter visas till stor del i elevernas mentala processer. Att det 
finns en koppling mellan fysisk aktivitet och nervsystemet beskrivs av Brömssen (2004) 
på följande sätt. När kroppen är i rörelse stimuleras nervsystemet och fler synapser 
bildas mellan kroppens nervceller. Synapser är kopplingar mellan nervceller. Fler 
synapser innebär att informationsutbytet mellan hjärnan och kroppen samt mellan 
hjärnhalvorna går mycket snabbare. Det är inte mängden nervceller utan mängden 
synapser som påverkar människors inlärningsförmåga. Nervsystemet har förmåga att 
snabbt öka antalet synapser då det stimuleras aktivt vid kroppsrörelse upp till att barn är 
tio till tolv år gamla. Denna aspekt anser vi talar än mer för vikten av fysisk aktivitet i 
undervisningen. Givetvis är all fysisk aktivitet av betydelse men vi ser en fördel med att 
den även kan vävas in i inlärningssammanhang och då öka förekomsten av fysisk 
aktivitet ytterligare. 

Även Jensen (1997) skriver om sambandet mellan fysisk aktivitet och mentala processer 
och menar att när vi rör på våra kroppar ökar blodgenomströmningen vilket ger mer 
syre till hjärnan. Samtidigt som detta sker friges endorfiner och adrenalin i kroppen. Det 
är dessa två faktorer som enligt Jensen (1997) bidrar till hjärnans optimala funktion. 
Frigörandet av endorfiner och adrenalin i samband med den naturliga rörelseglädje som 
finns hos eleverna, vilken tas upp av Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993), är 
avgörande faktorer för den fysiska aktivitetens effekter. Sandborgh-Holmdahl och
Stening (1993) skriver att lek och rörelse är naturligt och positivt för barn vilket är en 
viktig aspekt att ta hänsyn till. 

Hur inlärningsförmågan påverkas tas upp av Jensen (1997) som menar att all inlärning 
är kopplad till ett sammanhang. Om dessa sammanhang liknar varandra är det svårare 
att minnas det man tidigare lärt. Detta är en effekt som vi anser kan komma av vardaglig 
undervisning där undervisningssituationerna liknar varandra och bara ett fåtal sinnen 
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används. Jensen (1997) skriver att hjärnan har två olika visuella system för att ta in 
information, innehåll (vad) och sammanhang (var). Om all inlärning sker på ungefär 
samma sätt blir det näst intill omöjligt för hjärnan att minnas det man försöker lära in. 
Jensen (1997) skriver att det krävs att flera omständigheter skiljer sig åt från gång till 
gång i inlärningssituationer. Detta leder till att hjärnan har fler ledtrådar att gå efter för 
att identifiera det man lär. På grund av detta är det viktigt att undervisningen i skolan är 
varierad. Det vi ser, hör, rör vid eller luktar på skapar ett mer komplett minne som 
hjärnan har lättare att behålla. Jensen (1997) tar upp att det är troligare att vi minns 
sådant som vi lär med kroppen under en längre tid eftersom fysisk aktivitet bidrar till 
ökad entusiasm och motivation. Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) anser vi delar 
Jensens (1997) tanke då de skriver att fysisk aktivitet är en källa till glädje. Att må 
fysiskt bra främjar koncentrationen och därmed inlärningsförmågan. (Grindberg & 
Langlo Jagtøien, 2000. s.63). 

2.3 Sammanfattning

Vad vi kan utläsa av den litteratur vi redovisat i denna del är att rörelse har positiva 
effekter på elevers inlärningssituation. Detta är till stor del beroende av om elever 
automatiserat sina motoriska färdigheter då detta enligt Grindberg och Langlo Jagtøien 
(2000) frigör deras kognitiva förmågor, fokus kan då förflyttas från utförandet av 
rörelsen till det faktiska lärandet. De effekter av rörelse vi kan se att författarna lyfter 
fram finns framförallt i de kognitiva förmågorna. Att använda kroppen i 
inlärningssituationer förstärker de sinnesintryck som uppstår i undervisningen och detta 
påverkar eleverna positivt eftersom alla sinnen behöver användas för att inlärningen ska 
vara optimal (Sandborgh-Holmdahl & Stening, 1993). Upp till tio till tolv års ålder 
nybildas synapser i hjärnan som mest intensivt då kroppen utsätts för fysisk aktivitet 
(Jensen, 1997). Dessa samband mellan den kognitiva utvecklingen och åldersspannet för 
frekvent nybildning av synapser anser vi motiverar vår intention att undersöka 
uppfattningar kring detta ämne hos lärare som är verksamma i dessa åldrar. 



8

3 Tidigare forskning

Här går vi igenom den forskning vi tagit del av som vi anser är relevant för vår studie då 
den berör eventuella samband mellan fysisk aktivitet och: motorik, kognitiva förmågor, 
lärande och undervisning. I mycket av den forskning vi redovisar nedan har man använt 
sig av undervisningen i idrott och hälsa för att kontrollera eventuella samband mellan 
fysisk aktivitet och elevers kognitiva förmågor och skolprestationer. Detta är inget vi ser 
som ett hinder för vårt arbete trots att vi valt att bortse från undervisningen i idrott och
hälsa. Denna forskning är ändå intressant och relevant för vår studie eftersom den
undersöker ett samband mellan elevers motoriska och kognitiva förmågor och fysisk 
aktivitet.

3.1 Fysisk aktivitet och motorik

Den forskning som redovisas under denna rubrik anser vi fokuserar på sambanden 
mellan fysisk aktivitet och motorik. Vi ser detta samband som relevant för vår studie 
eftersom vi har en uppfattning om att en automatiserad motorik har en stor betydelse för 
att elever ska kunna delta till fullo i undervisning som innehåller fysisk aktivitet.

Ericsson (2003) har skrivit en avhandling som grundas på en studie hon gjort kring 
sambandet mellan motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer. Ericsson 
(2003) skriver att intresset för att använda rörelse som ett pedagogiskt hjälpmedel har 
ökat under slutet av 1900-talet, men hon menar att kunskaperna kring effekterna av 
detta, både motoriskt och kognitivt, fortfarande brister till stor del. Avsikten med 
studien var att undersöka om utökad motorisk träning och idrottsundervisning i skolan 
har någon inverkan på elevers motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer. 

Eftersom vi undersöker sambandet mellan fysisk aktivitet och elevers 
koncentrationsförmåga, minnesförmåga och inlärning ser vi Ericssons (2003) 
undersökning som högst relevant för vår egen. Ericsson (2003) har gjort ett grundligt 
arbete som, trots aspekten om idrottsundervisningen, har mycket gemensamt med vår 
studie.

Studien genomförde Ericsson (2003) bland 251 elever under tre läsår, från att de började 
årskurs ett till och med vårterminen i årskurs tre. Varje år vid samma tid genomförde 
Ericsson (2003), i samarbete med lärare på skolan, skolsköterskor och föräldrar, 
mätningar av elevernas motorik, koncentrationsförmåga samt skolprestationer. Eleverna 
delades upp i tre grupper där grupp ett och två var interventionsgrupper och grupp tre 
var en jämförelsegrupp. Grupp ett och två hade fem schemalagda tillfällen med 
idrottsundervisning och fysisk aktivitet varje vecka. Grupp tre hade i sin tur endast 
ordinarie idrottsundervisning vilket motsvarade två schemalagda tillfällen varje vecka. 

Innan projektet startade utreddes vilka elever som hade motoriska brister, detta utreddes 
genom MUGI metoden (Motorisk Utveckling som Grund för Inlärning) utvecklad av 
Ericsson 1990. I MUGI ingår observationer av grundläggande motoriska förmågor med 
hjälp av ett observationsschema. Vid behov följer individuellt anpassad motorisk 
träning med målet att automatisera dessa grundläggande motoriska förmågor. Fokus 
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ligger på att eleven ska uppleva framgång i sin utveckling och därmed öka sin 
självkänsla. De elever som ansågs ha motoriska brister erbjöds en lektion med extra 
motorisk träning varje vecka som var individanpassad. Eventuell förbättring av den 
motoriska förmågan hos alla elever i projektet mättes sedan även den med MUGI 
metoden. 

Elevernas koncentrationsförmåga mättes genom observationer av eleverna i klassrums-
och vardagssituationer. Detta under en längre period eftersom koncentrationsförmågan 
enligt Ericsson (2003) har en tendens att variera mellan olika tillfällen. 
Skolprestationerna mättes genom nationella prov samt läsutvecklings-, ordkedje- och
läsförståelsetest.

Då det gällde den motoriska utvecklingen visade Ericssons (2003) studie på ett samband 
mellan ökad fysisk aktivitet och bättre motorik hos eleverna. Interventionsgrupperna 
visade på bättre motoriska resultat än jämförelsegruppen, främst då det gällde 
balansförmåga och koordinationsförmåga. Även de elever med motoriska brister som 
fick individanpassad motorisk träning utöver de andra tillfällena visade på en ökad 
motorisk förmåga. Ericsson (2003) menar att resultaten visar på störst förbättring hos 
dessa elever.

Angående förbättring av koncentrationsförmågan kunde denna teori inte bekräftas 
genom studien eftersom de förbättringar som mättes hos eleverna i 
interventionsgrupperna när de gick i årskurs två inte kvarstod i årskurs tre. Dock visade
resultaten från studien att skillnaden i koncentrationsförmåga hos elever med motoriska 
brister och de med god motorisk utveckling blev mindre då de fick ökad fysisk aktivitet 
i skolan. Ericsson (2003) bekräftar i resultaten sin teori om ökade skolprestationer vid 
ökad fysisk aktivitet och menar att studien visar att eleverna i interventionsgrupperna 
visat på bättre resultat i de nationella proven i svenska och matematik än eleverna i 
jämförelsegruppen. De visade på bättre förmågor då det gällde skrivförmåga, 
läsförmåga, rumsuppfattning, taluppfattning och tankefärdigheter. 

Ericsson (2003) menar slutligen att studien visar på förbättring av motorik och 
skolprestationer vid ökad fysisk aktivitet i skolan och påpekar betydelsen av 
motorikobservationer hos yngre barn för att kunna erbjuda de elever med motoriska 
brister extra insatser.

Ericsson och Karlsson (2012) har genomfört en studie kring hur elevers motoriska 
förmågor och skolprestationer påverkas av daglig fysisk aktivitet. Denna studie är 
relevant för oss just eftersom den undersöker eventuella samband mellan fysisk 
aktivitet, motorik och skolprestationer. Ericsson och Karlsson (2012) följde 251 elever, 
alla mellan sju och nio år gamla vid studiens början. Dessa elever följde de sedan tills 
de gick ur grundskolan (år nio). Alla elever bodde i samma region, gick på samma 
skolor under åren och undervisades av samma grupper av lärare. Ericsson och Karlsson 
(2012) delade upp dessa elever i två grupper, en insatsgrupp och en kontrollgrupp. 
Insatsgruppen fick daglig idrottsundervisning, 5x45 minuter i veckan, samt en timma 
extra motorikträning om det ansågs behövas. Eventuellt behov av extra motorisk träning 
utreddes genom MUGI metoden (se Ericsson, 2003). Kontrollgruppen däremot fick 
endast idrottsundervisning vid två tillfällen i veckan, 2x45 minuter. Ericsson och
Karlssons (2012) hypotes innan genomförandet av studien var att den skulle visa på att 
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utökad fysisk aktivitet och anpassad motorisk träning skulle förbättra elevernas 
motoriska förmågor samt deras skolprestationer, vilka mättes i form av betyg i de senare 
skolåren. 

Studiens resultat visar en förbättring av elevernas motoriska förmågor under studiens 
gång, vilka mättes med hjälp av MUGI metodens observationsschema. Tydligare 
förbättringar visades dock i insatsgruppen. De elever i insatsgruppen som under studiens 
gång inte visat på några problem i sin motoriska utveckling visade även de på bättre 
studieresultat (i ämnena svenska, engelska, matematik samt idrott och hälsa) än de som 
visat på motoriska problem.  

Ericsson och Karlsson (2012) menar att studien antyder att daglig idrottsundervisning, 
fysisk aktivitet, och anpassad motorisk träning i grundskolan är ett möjligt sätt att öka 
elevernas motoriska förmågor samt deras prestationer i skolämnena. De menar att 
studien kopplar ihop fysisk aktivitet med kognitiva förmågor som hjälper eleverna att 
förbättra sina skolprestationer.  

Sandborgh (1984) har publicerat en avhandling som handlar om hur motorisk träning 
kan påverka elevers inlärningssituation. Enligt Sandborgh (1984) finns tron att man 
genom motorisk träning på ett positivt sätt kan påverka elevers läsförmåga, 
koncentrationsförmåga, självuppfattning samt självförtroende. Sandborg (1984) betonar 
att motorisk träning även bör ses som ett komplement och hjälpmedel i den kognitiva 
inlärningssituationen. Genom att vi använder kroppen förstärks de visuella och auditiva 
intryck vi får vid inlärning, framförallt eftersom vi både lär och minns med den 
kinestetiska perceptionen. Träning av motoriska färdigheter kan således utnyttjas som 
ett hjälpmedel vid kognitiv inlärning. (Sandborgh, 1984. s.8).

Sandborgh (1984) publicerar i denna avhandling en studie hon genomfört där fem 
klasser i årskurs ett deltog. I denna studie undersöktes bland annat huruvida 
regelbunden motorisk träning hade någon direkt effekt på elevers prestationer i såväl 
idrott som i andra ämnen. Studien löpte under ett läsår, två kontrollklasser samt tre 
försöksklasser ingick i studien. Kontrollklasserna fortsatte sin undervisning som vanligt 
medan försöksklasserna hade regelbunden motorisk träning på schemat.

Enligt Sandborgh (1984) ansåg lärarna i försöksklasserna i slutet av undersökningen att 
deras elever efter regelbunden motorisk träning hade utvecklats positivt när det gällde; 
självförtroende, koncentrationsförmåga, kroppsuppfattning, förmåga att göra flera saker 
samtidigt, visuell och auditiv perception samt förmåga att sitta stilla. Lärarna ansåg även 
att elevernas motoriska förmågor samt deras generella situation i skolan hade förbättrats 
avsevärt under studiens gång. De menade att elevernas läsförståelse, klimatet i klassen, 
elevernas ansvarstagande för varandra och för skolarbetet samt enskilt arbete såväl som 
grupparbete hade förbättrats tack vare den regelbundna motoriska träningen som 
eleverna fått. Vi har valt att ta upp lärarnas åsikter kring resultatet av motorisk träning 
på kognitiv utveckling eftersom det stämmer väl överens med vad vi ämnar undersöka i 
vår studie. Enligt Sandborgh (1984) stämmer en del av studiens resultat väl överens med 
lärarnas tankar om elevernas framgångar. Eleverna i försöksklasserna fick vid 
slutmätningen avsevärt bättre resultat än eleverna i kontrollklasserna då de gällde 
förbättring av kroppsuppfattning. Resultatet visade även på en förbättring i
försöksklasserna hos de elever som automatiserat en enkel grovmotorisk aktivitet då det 
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gällde läsförståelse och bokstavskunskap. Sandborgh (1984) tillägger slutligen att en del 
av studiens tester inte kunde ge tillräckligt tillförlitliga resultat inom sina respektive 
områden, positiva samband kunde därför inte visas av dessa tester. 

3.2 Fysisk aktivitet och kognitiva förmågor

Under denna rubrik presenterar vi forskning där man har lagt stort fokus vid sambanden 
mellan fysisk aktivitet och kognitiva förmågor. Detta är relevant för vår studie eftersom 
det till stor del är vad vi med vårt syfte ämnar undersöka.

I en artikel av Pirrie och Lodewyk (2011) redovisar de sin studie kring kopplingen 
mellan fysisk aktivitet och kognitiva prestationer hos elever i årskurs fyra i ett 
skoldistrikt i Kanada. De undersöker fyra kognitiva processer; planering (syftar här på 
problemlösningsförmåga och förmåga att styra sitt beteende), 
uppmärksamhetsförmåga/koncentration samt två förmågor (simultan och successiv) 
som avser förmågor att processa, omvandla och bibehålla information som ges. I studien 
ingick 40 elever i årskurs fyra i två olika klasser på två olika skolor. Kognitiva tester 
utfördes i klasserna vid två tillfällen som låg med en veckas mellanrum. Det första 
tillfället var direkt efter fysisk aktivitet, det andra var under ett vanligt lektionspass (inte 
direkt efter rast eller lunch). Den fysiska aktiviteten bestod av 60 minuters idrottslektion 
bestående av tre aerobiska övningar och avslappning med stretchning som avslutning. 

Den klassrumsbaserade delen bestod i att fyra olika tester genomfördes, en för varje 
kognitiv process man ville undersöka. Eleverna genomförde testerna en och en 
tillsammans med en examinator som Pirrie och Lodewyk (2012) utsett. 
Planeringsförmågan testades genom att eleverna fick i uppgift att rita linjer mellan olika 
siffror och bokstäver i en viss ordning. Uppmärksamhetsförmågan testades genom att 
eleverna först fick läsa 40 färgord. Sedan fick de säga vilka färger en serie trianglar 
hade. Slutligen fick de läsa samma färgord igen, men denna gång var ordet tryckt i en 
annan färg, röd stod exempelvis i gul färg. Simultanförmågan testades genom att 
eleverna fick i uppgift att färdigställa en serie geometriska figurer där ett segment 
saknades. Slutligen testades den successiva förmågan genom att eleverna ordagrant 
skulle upprepa meningar som examinatorn läste upp. 

Resultatet av studien visar att den enda kognitiva process som påverkades av 
närliggande fysisk aktivitet var planering, det vill säga, förmåga till problemlösning och 
att kunna styra sitt beteende. Detta resultat, menar Pirrie och Lodewyk (2012), visar på 
att lärare bör planera in mer komplicerade uppgifter efter fysisk aktivitet. Enligt denna 
studie har fysisk aktivitet alltså ingen inverkan på elevers förmåga att hålla 
uppmärksamheten eller förmåga att processa, omvandla och bibehålla information. En 
förklaring till detta som ges i artikeln är att planeringsförmågan testades först, en 
möjlighet är då att effekten av den fysiska aktiviteten redan hunnit avta då de andra 
kognitiva processerna testades. 

Vi anser att denna studie är relevant för oss att redovisa eftersom Pirrie och Lodewyk 
(2012) presenterar ett resultat som visar på att fysisk aktivitet inte alltid påverkar elevers 
kognitiva förmågor. Vi anser att det är viktigt att även lyfta fram forskning som inte 
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stödjer vår utgångspunkt i denna studie. Detta för att få ett bredare perspektiv på 
forskningsläget. 

Tomporowski et al. (2008) har publicerat en artikel som diskuterar resultat ifrån olika 
studier som har undersökt vilken effekt motion har på barns intelligens, kognition och 
akademiska prestationer. Detta för att arbeta mot en bättre förståelse för hur fysisk 
aktivitet och specifika typer av kognitiva förmågor kopplas samman. De fann att fysisk 
aktivitet har en övergripande effekt på förbättring av barns kognitiva förmågor. Vilken 
typ av fysisk aktivitet verkar enligt Tomporowski et al. (2008) inte ha någon betydelse, 
men effekten visade sig vara störst hos grundskoleelever. Kognitiva förmågor 
karaktäriseras i artikeln som mentala processer, såsom perception (tolkning av 
sinnesintryck), uppmärksamhet/koncentration, minne och behandling av information. 

Artikeln av Tomporowski et. al. (2008) är betydelsefull för vår studie eftersom den 
beskriver sammanfattade resultat av studier där flertalet stödjer uppfattningen om att 
typen av fysisk aktivitet spelar mindre roll. Dessa resultat stödjer syftet för vår studie 
som endast undersöker fysisk aktivitet i den dagliga undervisningen och bortser från 
undervisningen i idrott och hälsa.

3.3 Fysisk aktivitet i den dagliga undervisningen

Nedan följer en presentation av några studier där man valt att inte nyttja undervisningen 
i idrott och hälsa för att studera samband mellan fysisk aktivitet och elevers 
skolprestationer och kognitiva förmågor. I dessa studier har man istället fokuserat på 
fysisk aktivitet i den dagliga undervisningen vilket stämmer väl överens med syftet för 
vår studie och gör dem mycket relevanta för vår egen undersökning.

I en studie genomförd av Bartholomew och Jowers (2011) anser författarna att deras 
resultat bevisar att fysisk aktivitet i klassrummet kan associeras med kognitiva förmågor 
och akademiska prestationer hos elever. De anser att lärare i många fall kan uppleva en 
tidsbrist och otillräcklighet när det handlar om att erbjuda eleverna den fysiska aktivitet 
de behöver. De ville därför undersöka hur fysisk aktivitet kan kombineras med 
undervisning. Bartholomew och Jowers (2011)  åsikt om att lärare upplever en tidsbrist 
och otillräcklighet inom detta område är relevant för oss eftersom det även är något vi 
upplevt. Detta har varit en viktig inspiration för oss när vi valt vårt ämnesområde.

I sin studie använde sig Bartholomew och Jowers (2011) av ett tillvägagångssätt som 
kallas Texas I-CAN! (Initiatives för Children’s Activity and Nutrition) som är ämnat att 
träna lärare att förändra sin undervisning för att införliva fysisk aktivitet i den. Lärarna 
fick ta del av exempellektioner som innehöll fysisk aktivitet och sedan utifrån dem 
använda samma strategi för att förändra sin egen undervisning. En brist i detta 
tillvägagångssätt var dock att lärarna upplevde att de inte hade tillräcklig planeringstid 
och tillräckliga resurser för att arbeta fullt ut på detta sätt. Detta ledde till att 
Bartholomew och Jowers (2011) satte samman en kommitté av verksamma lärare som 
tillsammans utvecklade ett antal fysiskt aktiva lektioner som var ämnade att kunna 
integreras med den vardagliga undervisningen. De utarbetade två typer av lektioner. 
Den första handlade om att lära ut ny kunskap genom fysiskt aktiv undervisning. Den 
andra handlade sedan om att repetera redan inlärd kunskap. Detta ledde till att Texas I-
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CAN! metoden utvecklades. Den innehöll nu aktiva undervisningstillfällen som lärare 
kunde sätta på prov. Detta gjordes i ännu en studie där 22 lärare deltog som undervisade 
i förskola upp till årskurs fem. Dessa lärare fick en dags träning i att använda sig av 
metoden. För att kunna mäta effekterna av de fysiskt aktiva lektionerna jämfördes två 
skoldagar då metoden användes med två skoldagar då den inte användes. Det visade sig 
att de utarbetade lektionsuppläggen passade bra in i alla årskursers undervisning och att
lärarna klarade av att öka den fysiska aktiviteten i undervisningen. 

Då den andra studien enbart inkluderade en skola genomfördes samma studie återigen, 
denna gång i åtta skolor bland lärare som undervisade i årskurs tre. Fyra av skolorna 
fungerade som insatsgrupp och fyra som kontrollgrupp. Lärarna skulle nu använda 
Texas I-CAN! metoden minst en lektion om dagen. Resultatet av dessa studier var att 
det fanns klara fördelar med att införliva fysisk aktivitet i den styrda undervisningen. 
Texas I-CAN! metoden visade på tydliga ökningar i fysisk aktivitet hos eleverna, vilken 
var konsekvent bland alla elever. Den hade även effekt på elevernas inlärningsförmågor, 
däribland deras förmåga att hålla sin uppmärksamhet på undervisningen samt vilja att 
lära. Detta fastställdes genom att man gjorde observationer bland eleverna. Varje elev 
observerades i fem-sekunders intervaller för att se om de var fokuserade på 
undervisningen eller inte. Detta visade på en tydlig ökning i fråga om hur många av 
eleverna som klarade av att hålla sitt fokus då de precis varit delaktiga i en fysiskt aktiv 
lektion. Bartholomew och Jowers (2011) redovisar att det ökade från 86% innan en
fysiskt aktiv lektion, till 93% efter en fysisk aktiv lektion. Detta menar författarna är 
nyckeln till akademisk framgång för eleverna. 

Donnelly et al. (2009) genomförde i USA ett projekt som kallades PAAC (Physical 
Activity Across the Curriculum) vilket var ett treårigt projekt med intention att 
utvärdera effekterna av fysiskt aktiva lektioner på akademiska prestationer. Projektet 
har redovisats i en artikel (Donnelly et al. 2009) samt även skrivits om i ytterligare en 
artikel av Donnelly och Lambourne (2011). Utifrån dessa två artiklar framgår det att det 
i projektet ingick 24 grundskolor. Några skulle använda sig av PAAC och andra skulle 
avstå och fungera som kontrollskolor, vilka det blev bestämdes slumpmässigt. 
Uppdelningen blev sådan att 14 av skolorna med totalt 814 elever blev PAAC-skolor 
och 10 skolor med totalt 713 elever blev kontrollskolor. Deltagarna i projektet gick i 
årskurs två och tre då det inleddes. Lärarna fick sex timmars träning i att använda sig av 
PAAC i början av varje läsår. I PAAC ingår 90 minuter av fysiskt aktiv undervisning i 
veckan återkommande under skoldagen. Lektionerna kunde ta plats i klassrummet, men 
även på andra platser såsom skolgården eller korridoren. PAAC användes i många olika
ämnen. Ett exempel som ges är geometri där eleverna fick forma olika geometriska 
figurer genom att gå omkring. Ett annat exempel var en stavningslektion där man 
använde en golvmatta med bokstäverna på och eleverna fick stava olika ord genom att 
hoppa mellan bokstäverna. 

Resultatet av projektet visade att eleverna i PAAC-skolorna hade mer fysisk aktivitet 
även under resterande skoldagen, veckodagarna och helgerna än eleverna i 
kontrollskolorna. Det visade sig även i resultatet hur lärarens delaktighet i den fysiskt 
aktiva undervisningen stod i proportion till hur fysiskt aktiva deras elever var, ju mer 
fysiskt aktiv lärare desto mer fysiskt aktiva elever.
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De akademiska prestationerna mättes av en tredje part då man använde sig av utbildade 
psykologer som under en 30 minuters period bedömde läsning, skrivning, matematik, 
stavning samt muntliga språkkunskaper och gav eleverna individuella resultat. 
Elevernas akademiska prestationer visade sig förbättras betydligt av PAAC jämfört med 
kontrollskolorna. Förbättringarna syntes tydligt i resultaten i läsning, matematik och 
stavning. Detta menar Donnelly et al. (2009)  bevisar att PAAC inte stör inlärningen. 
PAAC-lektioner har i studien visat sig vara kostnads- och tidseffektiva. De kräver inte 
någon ytterligare förberedelse från lärarna och är oftast underhållande för både elever 
och lärare, och de har visat sig förbättra elevernas akademiska resultat. Nio månader 
efter projektets slut använde sig 95% av PAAC-lärarna fortfarande PAAC under 
lektionstid en dag/vecka eller mer. 

U.S. Department of Health and Human Services (2010) har publicerat en rapport där 
man har sammanställt 50 studier kring skolbaserad fysisk aktivitet, vilket här inkluderar 
idrottsundervisning samt klassrumsbaserad fysisk aktivitet. Kravet på studierna som 
ingick i rapporten var att de skulle ha blivit publicerade på engelska, presentera data 
som inte presenterats förut, fokusera på skolbarn i åldrarna 5-18 år samt innehålla 
mätningar av fysisk aktivitet och akademiska prestationer. Uttrycket akademiska 
prestationer inkluderar i rapporten; kognitiva förmågor och attityder (exempelvis 
uppmärksamhet/koncentration, minne och verbal förmåga), akademiskt beteende 
(exempelvis uppförande, närvaro och tid att slutföra uppgiften) samt akademiska 
åstadkommanden, det vill säga resultat. Rapporten definierar kognitiva förmågor och 
attityder som uppmärksamhet, minne, verbal förmåga och informationsbearbetning samt 
attityder som påverkar akademiska åstadkommanden såsom motivation, 
självuppfattning och belåtenhet med skolan. Rapporten definierar fysisk aktivitet som 
alla kroppsliga rörelser som skapas genom att skelettmuskler dras ihop vilket ökar 
energiförbrukningen så att den hamnar över vilonivå. 

I alla femtio studier finns sammanlagt 112 associationer kring sambandet mellan fysisk 
aktivitet och kognitiva förmågor. Nio av de femtio studierna har fokuserat på enbart 
klassrumsaspekten, de har bortsett från idrottsundervisning och raster. Sju av dessa nio 
studier genomfördes i årskurs 1-5. Dessa nio studier har utarbetats för att undersöka hur 
korta pauser av fysisk aktivitet (5-20 minuter) påverkar akademiska prestationer. I de 
undersökta studierna skedde dessa fysiska aktiviteter i undervisningen oftast dagligen. I 
vissa av studierna sågs den fysiska aktiviteten endast som en pausaktivitet mellan 
arbetspass, i andra var den avsedd att främja inlärning. Åtta av dessa nio studier som 
enbart fokuserat på klassrumsaspekten fann positiva samband mellan klassrumsbaserad 
fysisk aktivitet och utvecklande av kognitiva förmågor och attityder. Ingen fann 
negativa samband. En av studierna redovisade att elever i årskurs två visade på större 
koncentrationsförmåga och flyt i matematiken efter att ha fått delta i korta pauser (cirka 
fem minuter) av fysisk aktivitet ungefär en timma efter lunch. En annan studie fick ett 
resultat som visade på att lärare observerade högre koncentrationsförmågor hos eleverna 
efter dagliga stretchövningar. 

Researchers reported that participating in physical activity was positively related 
to outcomes including academic achievement, academic behaviors, and indicators 
of cognitive skills and attitudes, such as concentration, memory, self-esteem, and 
verbal skills. (U.S. Department of Health and Human Services, 2010. s.28)
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3.4 Sammanfattning av tidigare forskning

Sammanfattningsvis har den forskning vi tagit del av visat att det finns tydliga samband 
mellan fysisk aktivitet och motorisk träning. Forskarna menar att eleverna förbättrar 
sina motoriska förmågor, sin kroppsuppfattning samt sina skolprestationer. (Ericsson, 
2003., Ericsson & Karlsson, 2012. & Sandborgh, 1984).

Forskningen visar även på samband mellan fysisk aktivitet och elevers kognitiva 
förmågor så som koncentrationsförmåga och problemlösning. Resultaten visar även att 
typen av fysisk aktivitet inte är avgörande, däremot uppges effekten av den vara störst 
hos elever i grundskoleålder. (Tomporowski et al., 2008., Ericsson, 2003. & Pirrie & 
Lodewyk, 2011).

Slutligen visar den forskning som berör fysisk aktivitet i den dagliga undervisningen att 
eleverna har förbättrat sin inlärnings- och koncentrationsförmåga samt sina akademiska 
prestationer (Bartholomew & Jowers, 2011., Donnelly et al., 2009. & U.S. Department 
of Health and Human Services, 2010).
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4 Lärandeteorier

Vi har valt att fokusera på kognitiv teori eftersom vi anser att den bäst sammanfaller 
med syftet för vår undersökning. Vårt syfte är att ta reda på i vilken omfattning lärare 
uppfattar att elevers kognitiva förmågor påverkas av fysisk aktivitet i undervisningen. 
De kognitiva förmågor som vi valt att inrikta oss på är koncentration, minne och 
lärande. Dessa förmågor kan inte stå för sig själva utan samverkar med varandra på så 
sätt att koncentration och minne är förutsättningar för att lärande ska kunna ske.

I vårt val av teori känns den kognitiva relevant eftersom den berör det lärande som sker 
i elevernas huvud, vilket för oss representerar de kognitiva förmågorna. Vi har tagit del 
utav Jean Piagets (1972)  kognitiva teori samt valt att komplettera denna med Imsens 
(2006) och Säljös (2003) tankar, vilka vi anser förklarar kognitiv teori på ett tydligt sätt. 
Dock anser vi att den kognitiva teorin brister i sin syn på det sociala samspelet vilket vi 
anser är av stor betydelse då fysisk aktivitet används i undervisningen. Därför har vi valt 
att komplettera den kognitiva teorin tillhörande Piaget med Lev S Vygotskijs 
sociokulturella teori med inslag av konstruktivism där det sociala samspelet är centralt.
Även här har vi kompletterat Vygotskijs (1995, 2001) tankar med Imsens (2006) och 
Säljös (2003) uppfattningar kring hans teori.

Piaget (1972) menade att intelligensen härrör från handlingen (Piaget, 1972, s.38). 
Vidare menade Piaget (1972) att man organiserar verkligheten i tankarna istället för att 
kopiera den. Imsen (2006) menar att man inom den kognitiva teorin intresserar sig för 
de processer som sker inuti huvudet på den som lär sig något. Man vill försöka ta reda 
på hur sinnesintryck kan förvandlas till information som sedan lagras i vårt minne. 
Vidare menar Imsen (2006) att man inom den kognitiva forskningen intresserar sig för 
människans inre verksamhetsdrift och törstande efter kunskap istället för belöning.

Ordet kognitiv står för det som har med intellektuella funktioner att göra. (Imsen, 2006. 
s. 45). Hur vi tar emot sinnesintryck är av stor vikt för vår studie eftersom man genom 
fysisk aktivitet i undervisningen använder sig av flera sinnen för att ta in lärostoffet. 
Detta tas även upp av Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993) som menar att fysisk 
aktivitet gör att eleverna får erfarenheter som öppnar upp för att tolka och förstå de 
sinnesintryck de tar in. Även Ericsson (2003) menar att allt lärande förutsätter en 
förmåga att percipiera, det vill säga uppfatta sinnesintryck. Kognitiv psykologi handlar 
om människors mentala funktioner där ett centralt begrepp är perception som behandlar
hur vi tar emot sinnesintryck (Imsen, 2006). 

Piaget (1972) menade att kunskap växer fram ut handlingar. Att ha kunskap om ett 
objekt är att ha agerat i förhållande till det (Piaget, 1972, s.37). Piaget (1972) ansåg att 
kunskap inte består i att kopiera verkligheten utan i att omvandla det verkliga i handling 
eller tänkande. Enligt Säljö (2003) ansåg Piaget att kroppen och de fysiska erfarenheter 
en människa har är dess bas för lärande och intelligens. Piaget (1972) menade att 
erfarenheten spelar en stor roll vid formandet av intelligensen. Enligt Imsen (2006) 
menade Piaget att man inte kan ta emot kunskap receptivt utan den måste erövras på 
egen hand genom egna erfarenheter. Detta är något som Sandborgh-Holmdahl och 
Stening (1993) tar fasta på när de skriver att elever genom att röra på sig har lättare att 
på ett konkret sätt lära in ny kunskap. Att erövra sin egen kunskap genom att få 
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erfarenheter och uppleva med kropp och sinnen är i vår studie av stor betydelse. Enligt 
Imsen (2006) kallas Piagets teori ofta för kognitiv konstruktivism. Detta ger även Säljö 
(2003) stöd för när han skriver att man kan se på Piagets teorier som kognitiva med 
vissa konstruktivistiska drag, den konstruktivism som kognitivistiska traditioner 
företräder bygger på idén att det är individen som konstruerar kunskap. (Säljö, 2003,
s.85)

Enligt Säljö (2003) menade Piaget att utveckling är något som kommer inifrån och att 
man behöver utveckla förmågor till tänkandet och handlingar som redan finns i kroppen 
i latent form. Piaget (1972) menade att handlingen i sig för med sig information och 
kunskapsbildning. Enligt Imsen (2006) är en definition av lärande inom kognitiv teori
att lärande inte är något som direkt kan observeras. Istället är lärandet något som visar 
sig som en ökad förmåga att utföra handlingar och lösa uppgifter av olika slag. När man 
tillägnar sig kunskaper och färdigheter sker lärandet.

Piaget (1972) förordade ökad elevaktivitet och såg en brist i att betoningen i 
undervisningen läggs på kunskapsöverförande från lärare till elev. Piaget (1972) 
menade att detta leder till att man glömmer handlingens konstruktiva roll. Enligt Säljö 
(2003) ansåg Piaget att verbal undervisning är något som snarare hindrar barns 
utveckling än gynnar den. Piaget motiverade enligt Säljö (2003) sin åsikt i att verbal 
undervisning hindrar barn från att förstå och att det bästa sättet för dem att lära är att 
upptäcka själva och tillsammans med varandra utan att någon vuxen talar om det rätta 
svaret för dem. Denna del av Piagets teori håller vi delvis med om. Verbal undervisning 
anser vi behövs då man undervisar yngre elever för att kunna erbjuda dem den stöttning 
de behöver. Samtidigt som vi anser att det är viktigt att eleverna får möjlighet att 
upptäcka själva och inte bara få kunskapen serverad, detta för att de ska få en bättre och 
djupare förståelse.

Imsen (2006) skriver att Piaget ville anpassa skolan efter eleven istället för tvärtom.
Piaget (1972) skriver angående detta att det är viktigt att knyta aktiviteterna i skolan till 
de aktiviteter som eleverna är delaktiga i utanför skolan för att därigenom utgå från 
eleverna. Enligt Imsen (2006) ansåg Piaget att man bör utgå från barnets essentiella 
aktivitet. Piaget (1972) förordade en aktiv undervisning med målet att utveckla barnens 
intressen. Enligt Imsen (2006) ansåg Piaget att all inlärning eller utveckling förutsätter 
att barnet är aktivt. Denna aktivitet menade Piaget (1972) kommer från reflektion. 
Denna tanke om att barn bör vara aktiva är essentiell för vår studie eftersom vår 
uppfattning är att fysisk aktivitet gör de deltagande eleverna aktiva i sitt eget lärande. 
Piaget ansåg enligt Imsen (2006) att undervisningen bör vara kreativ och att eleverna 
ska få laborera sig fram med klassrummet som verkstad. Piaget (1972) menade att det 
bara är när eleven får arbeta aktivt som han/hon kan ge fullt uttryck för sin förmåga. 
Detta förklaras även av Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993) som beskriver rörelse 
i undervisningen som en inifrånprocess som innehåller övningar som förstärker 
elevernas upplevelse och förmåga till lärande eftersom de deltar med hela kroppen och 
använder sig av flera sinnen samtidigt.

Den aktivitetspedagogik som Piaget förordade handlar inte enbart om fysisk aktivitet 
utan innefattar alla våra sinnen. Med det menas att det är väsentligt att elever gör 
kunskapen till sin egen genom ett aktivt deltagande istället för att passivt svälja allt som 
lärs ut och därmed inte få någon egentlig förståelse för innehållet. Eleverna behöver 
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även utmanas med uppgifter som ligger på gränsen för vad de redan kan eftersom det 
endast är då de kan skapa nya kunskaper och omvärdera det de redan kan. Eleverna 
måste få vara med att konstruera sin egen kunskap eftersom kunskap inte är något som 
kan ges bort som en färdig produkt från en person till en annan (Imsen, 2006). Detta 
anser vi återigen bekräftar vår tanke om vikten av ett aktivt deltagande genom fysisk 
aktivitet och perceptoriska upplevelser.

Enligt Imsen (2006) talade Piaget om vikten av assimilation och ackommodation som 
grunden för lärande och utveckling. Assimilation innebär att ny information tolkas med
hjälp av individens redan befintliga kunskap. Enligt Piaget (1972) förutsätter 
assimilering alltid en inre aktivitet. Ackommodation innebär att befintliga uppfattningar 
ändras, utvidgas eller byts ut mot nya (Imsen, 2006). För vår del är detta viktigt för vår 
tanke att fysisk aktivitet öppnar upp för att uppleva och tillägna sig kunskap på olika 
sätt och i olika situationer.

Piagets teorier får viss kritik av Säljö (2003) som skriver att det är ett ganska naivt sätt 
att se på barn som vetenskapsmän i miniatyr som av eget intresse utvecklar kunskap 
genom ett experimenterande arbetssätt. Säljö (2003) ställer sig en aning frågande till att 
Piagets tankar har fått så pass stor betydelse i pedagogiska sammanhang eftersom 
läraren ses som en bifigur vars uppgift är att hålla sig i bakgrunden. Säljö (2003) anser 
även att Piagets teorier om att lärande och utveckling inte sker i samspel med andra kan 
ses som en begränsning eftersom människor lever i en social värld. Med utgångspunkt i 
dessa av Säljö (2003) utpekade brister har vi valt att komplettera den kognitiva teorin
med Vygotskijs sociokulturella teori. Vi anser att det är intressant att följa både Piaget 
och Vygotskijs teorier eftersom de har en del liknande teorier kring barns inlärning. Den 
största skillnaden mellan dessa två är just frågan om lärandet, om det sker bäst i samspel 
med andra eller enskilt.

Säljö (2003) ställer Piagets teorier mot Vygotskijs och menar att Vygotskijs teorier 
förutsätter erfarenheter och upptäckande tillsammans med andra för ett optimalt lärande 
medan Piaget ansåg att kunskap kommer inifrån och att andra människor (främst vuxna) 
mest är i vägen och hindrar kunskapsutveckling. I vårt syfte och våra frågeställningar 
har vi tydligt utgått ifrån ett kognitivt synsätt. Vi har valt att fokusera på elevernas 
kognitiva lärande, vilket är en mental process som sker enskilt hos varje elev och inte 
tar med socialt samspel i beräkningen. Vi är dock medvetna om att det sociala 
samspelets effekter inte kan bortses ifrån, det spelar en betydande roll i elevernas liv. 
Därför har vi valt att komplettera den kognitiva teorin med Vygotskijs tankar om socialt 
samspel. Nedan följer nu de delar av Vygotskijs sociokulturella teori med inslag av 
konstruktivism som vi valt att inkludera i vår teoretiska utgångspunkt för denna studie.

Imsen (2006) skriver att den kognitiva konstruktivismen inte tar hänsyn till att lärande 
är något som sker i ett socialt sammanhang. Vilket vi anser att den fysiska aktiviteten i 
undervisningen ofta gör. Någon som däremot hade med detta i beräkningen var
Vygotskij. Språk, kultur och det sociala samspelet spelar en stor roll i Vygotskijs teori 
och fungerar även som verktyg för tänkandet och medvetandet (Imsen, 2006). Vygotskij 
(1995) menade att ju mer ett barn får uppleva, se och höra desto stadigare blir grunden 
för barnets lärande. Han menade att desto mer erfarenhet man har desto fler 
verklighetselement besitter man. 
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Imsen (2006) menar att Vygotskijs teorier är de som tydligast fokuserar på betydelsen 
av att ge eleven utmaningar. Men som vi nämnt tidigare berörde även Piaget detta med 
sin aktivitetspedagogisk. Piaget menade då enligt Imsen (2006) att eleven behöver 
utmanas med uppgifter som ligger på gränsen för vad eleven redan kan. Vygotskij ansåg
enligt Imsen (2006) att det viktigaste är att undervisningen läggs inom ramen för varje 
elevs proximala utvecklingszon samt att språket används som ett rikt redskap för 
lärande. Eleven ska utmanas i samspel med andra för att uppnå ett optimalt lärande och 
utvecklas. Den proximala utvecklingszonen innefattar den nivå som finns mellan det en 
elev själv klarar av och det som eleven klarar av med hjälp från någon annan mer 
kunnig (Imsen, 2006). Vygotskij (2001) menar att man för att gynna barnets lärande
måste se framåt och inte bakåt för att främja de utvecklingsprocesser som ligger i den 
proximala utvecklingszonen.

Vi kommer att återkoppla till dessa teorier när vi diskuterar studiens resultat för att 
synliggöra och knyta an till studiens lärandeteoretiska utgångspunkt.
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5 Metod

Vårt syfte med studien är att undersöka omfattningen av F-3 lärares uppfattningar kring 
sambandet mellan fysiskt aktivitet i undervisningen och inverkan på elevers kognitiva 
förmågor. I detta metodkapitel följer en beskrivning av den metod vi valt att använda 
samt dess eventuella betydelse för studien. Här redogör vi även för hur studien gått till i 
fråga om urval och genomförande, samt hur vi analyserat vårt material, studiens 
reliabilitet och validitet samt dess etiska aspekter. 

5.1 Metodval

Enligt Stukát (2011) är det forskningsproblemet som ska styra metodvalet. Man bör 
bedöma lämpligheten hos olika metodval i fråga om vilket som är mest relevant för 
studien. Detta styrks även av Trost (2001) som menar att syftet avgör metodvalet. Bell 
(2006) menar att det är viktigt att känna till för- och nackdelar med den metod man 
väljer att använda sig av i sin studie. 

Bell (2006) skriver att kvantitativ metod inriktar sig på att samla in fakta och sedan 
studera relationer mellan dessa fakta för att förhoppningsvis kunna dra generaliserbara 
slutsatser. Stukát (2011) lyfter fram fördelar med kvantitativ metod. Dels är den
generaliserbar och resultatet kan då gälla fler än de som deltagit i undersökningen. Detta 
gör att man kan nå en större grupp än vad som är möjligt i en kvalitativ studie. Stukát 
(2011) menar även att kvantitativ metod är fördelaktig då man vill kunna dra säkra 
slutsatser och förklara ett resultat. Den kritik som Stukát (2011) riktar mot kvantitativ 
metod gäller att resultaten blir generella och att det är svårt att gå djupare in på den 
aktuella frågan. Det finns även risk för ett större bortfall än vid en kvalitativ studie 
eftersom kvantitativa studier är mer anonyma och det är svårt att kontrollera om 
respondenterna uppfattat frågan på det sätt som var intentionen. Kvantitativa studier ska 
användas då syftet är att ange hur vanligt förekommande något är, enligt Trost (2001). 

Bell (2006) menar att kvalitativ metod mer fokuserar på att nå en insikt än att som i den 
kvantitativa metoden göra en statistisk analys. Fördelar med kvalitativ metod är enligt 
Stukát (2011) att forskaren kan gå djupare i en intervjusituation än i en enkät i fråga om 
att följa upp svar eller omformulera en fråga som upplevs oklar av respondenten. Stukát 
(2011) menar att forskarens egen tolkning av resultatet spelar stor roll i en kvalitativ 
studie. Forskarens förförståelse påverkar då tolkningen och resultatet speglas av vem 
som gjort tolkningen, vilket kan vara både till fördel och till nackdel för studien. Antalet 
respondenter är även ofta lägre i en kvalitativ studie vilket gör att generaliserbarheten är
lägre menar Stukát (2011). Trost (2001) anser att en kvalitativ studie är bäst lämpad då 
syftet är att förstå varför något är på ett visst sätt. 

Vi har valt att använda oss av en kvantitativ metod med en kvalitativ del och genomföra 
en enkätundersökning. Den kvalitativa delen av undersökningen kan inte ses som rent 
kvalitativ utan bör ses som ett kvalitativt inslag i en i övrigt kvantitativ enkät. Vi ansåg 
att en kombination av dessa metoder var bäst lämpad utifrån vårt syfte och 
frågeställningar. Vi ville ha möjlighet till en bredare och mer generell resultatomfattning 
och därmed ett mer tillförlitligt resultat baserat på ett större urval respondenter, 
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samtidigt som vi ville ha möjlighet att behandla de svar vi fick från enkätens öppna 
frågor på ett kvalitativt sätt. Stukát (2011) lyfter fram att svar från en större 
respondentgrupp ger kraft åt studiens resultat. 

5.2 Urval

Vi har valt att genomföra studien bland lärare som är verksamma i årskurs F-3 på nio 
grundskolor i två kommuner i Västra Götalands län. Vi har valt att inrikta oss på lärare 
som är verksamma i årskurs F-3 eftersom vi har en föreställning om att det är i dessa 
åldrar som fysisk aktivitet i undervisningen förekommer mest frekvent. Vilket också 
stöds av Brömssen (2004) som skriver att kopplingen mellan fysisk aktivitet och 
kognitiva förmågor är mest relevant upp till tio till tolv års ålder med avseende på den 
viktiga synapsbildningen.

Vi ansåg att det antal lärare (80 stycken) som blev tillfrågade om att delta i studien 
kändes tillräckligt för att få svar på vårt syfte och våra frågeställningar, då räknade vi 
även in ett visst bortfall. Enligt Trost (2001) bör man i en enkätundersökning räkna med 
en svarsfrekvens på mellan 50-75%. 

Med en svarsfrekvens på cirka 66% deltog 53 lärare i vår studie. Uppdelningen av 
årskurser där lärarna var verksamma såg ut på följande sätt;

 cirka 40% i förskoleklass
 cirka 15% i årskurs 1
 cirka 15% i årskurs 2
 cirka 21% i årskurs 3
 cirka 9% av respondenterna uppgav att de var verksamma i årskurs 1-3

De deltagande lärarna uppgav att de hade följande utbildningar;
 cirka 36% var utbildade förskollärare
 cirka 28% var utbildade lärare i tidiga åldrar / lågstadielärare
 cirka 36% var utbildade lärare för årskurs 1-7

Lärarna uppgav hur lång erfarenhet inom läraryrket de hade vilket resulterade i följande 
uppdelning;

 cirka 30% hade varit verksamma mellan 1 och 10 år
 cirka 26% hade varit verksamma mellan 11 och 20 år
 cirka 23% hade varit verksamma mellan 21 och 30 år
 cirka 21% hade varit verksamma i 31 år eller mer

Stukát (2001) tar upp att man i en undersökning står inför ett val att göra 
undersökningen på en hel grupp (populationsundersökning) eller på en del av gruppen 
(urvalsundersökning). På grund av tidsskäl menar Stukát (2011) att 
urvalsundersökningar kan vara att föredra och sedan får detta urval representera en 
helhet.  Stukát (2011) förespråkar då en ambition att välja en undersökningsgrupp där 
resultatet kan generaliseras till att gälla även en större grupp, det bör finnas en bredd 
bland respondenterna. Detta är vad han kallar ett representativt urval. Stukát (2011) 
menar vidare att det vid ett examensarbete ofta inte finns tidsmässiga resurser till ett 
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representativt urval, utan då handlar det mer om att begränsa sig till ett enskilt fall. Vår 
studies undersökningsgrupp har, som Stukát (2011) förespråkar, en bredd när det gäller 
antal år i yrket, utbildning och skolornas geografiska placering. Dock har urvalet skett 
mer i form av vad Stukát (2001) kallar ett bekvämlighetsurval, vilket han menar innebär 
att man valt de respondenter som fanns lättast att få tag på. Detta har vi delvis gjort då 
vi kontaktat olika skolor som vi har möjlighet att besöka, vi har dock försökt att variera 
oss vad gäller skolornas storlek, upptagningsområden samt geografiska placering. Bell 
(2006) menar att ett representativt urval innebär tillräckligt många svar för att studiens 
målsättning ska kunna uppnås och därmed gör att man kan ge svar på frågeställningar 
och syfte. Stukát (2011) lyfter en risk med bekvämlighetsurval och menar att resultatet 
kan bli skevt och missvisande och därmed bara kan sägas gälla den grupp som svarat på 
enkäten. Vi tillämpade dock som sagt inte detta urval utan att ta någon hänsyn till vilken 
grupp lärare som skulle ingå. 

5.3 Genomförande

Här följer en redogörelse över hur vi gick tillväga då vi genomförde vår undersökning. 
Stukát (2011) menar att det är viktigt att under genomförandet beskriva allt som varit 
väsentligt för vår arbetsprocess för att ge möjlighet för en läsare att reproducera 
undersökningen. 

Utifrån vårt syfte bestämde vi oss för att genomföra en kvantitativ studie i form av en 
enkätundersökning. Vi inledde vårt arbete med att ta kontakt med rektorer på tio olika 
skolor i två olika kommuner där vi informerade om vilka vi var, vårt syfte med studien 
och vilka enkätundersökningen berörde, detta för att få rektorernas tillstånd att lämna ut 
enkäten på respektive skola. Vi fick svar relativt snart och därmed tillåtelse att lämna ut 
enkäten på nio av de tio tillfrågade skolorna.  

Bell (2006) menar att man i studiens inledande fas bör läsa in sig på relevant litteratur 
och utifrån den definiera vilka områden man vill undersöka i sin enkät. Bell (2006) 
menar vidare att det är viktigt att utgå ifrån studiens syfte och frågeställningar och 
utifrån dem avgöra vilka frågor som behövs för att ge de svar studien kräver. Utifrån 
den litteratur vi tog del av kunde vi formulera de huvudsakliga rubrikerna i vår enkät. 

Vi tog del av Trosts (2001) råd då vi formulerade våra enkätfrågor. Trost (2001) menar 
att det är viktigt att tänka på att undvika oklara referensord som kan definieras på olika 
sätt beroende på respondentens egna referensramar, dessa ord kan exempelvis vara ofta, 
sällan, mycket osv. Vidare menar Trost (2001) att man bör undvika öppna frågor och 
följdfrågor eftersom de kan orsaka ett stort svarsbortfall, de kan även vara svåra att 
sammanställa. Viktigt är även att hålla ett konsekvent språkbruk, att använda samma 
formuleringar genom hela enkäten samt att vara noga med att varje fråga de facto bara 
innehåller en fråga. Patel och Davidson (2003) ger även de råd kring utformningen, de 
påpekar att det är viktigt att då enkäten innehåller många fasta svarsalternativ variera 
dessa alternativ så att respondenten inte fastnar i ett svarsmönster och behåller sin 
motivation och fokus genom hela enkäten. De menar även att det är viktigt att vara 
självkritisk och gå igenom alla frågor och stryka de som faller under kategorin ”kan 
vara bra att veta”. Utifrån dessa råd tog vi fasta på vissa saker och fick under arbetets 
gång välja att bortse från andra. Vi lade mycket fokus på språkbruk och formuleringar 
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och tänkte mycket på att inte använda oss av vad Trost (2001) menar är referensord. Till 
en början hade vi även en ambition att undvika öppna frågor och följdfrågor, men fick 
inse att vi inte kunde gräva tillräckligt djupt i frågorna på detta sätt och fick då lägga till 
mer följd- och motiveringsfrågor. Vi tänkte mycket på Patel och Davidsons (2003) råd 
att variera våra svarsalternativ. Vi hade några olika graderingsskalor som vi använde om 
vartannat men fortfarande med tankar kring att graderingsskalan självklart skulle passa 
med frågan. Under arbetets gång tillkom frågor och andra togs bort då syftet 
specificerades och vi blev mer och mer pålästa på ämnet. Vi valde att utforma en enkät 
på nio frågor plus följdfrågor, den blev då tre sidor lång. Vi baserade vårt val att inte 
göra enkäten för lång på Stukáts (2011) tanke att en kortare enkät ger en högre 
svarsfrekvens då respondenterna inte behöver lägga lika mycket tid på att fylla i den. Vi 
värdesatte fler svar för att då ha ett bättre underlag för analys, samtidigt som vi ändå 
lade fokus på att försöka gräva djupare i frågorna utan att det skulle resultera i en för 
lång enkät.

Vid genomförande av en enkätundersökning är en pilotstudie nödvändig enligt Stukát 
(2011). Patel och Davidson (2003) menar att en pilotstudie används för att pröva om 
den teknik och det upplägg man valt fungerar på det sätt man tänkt. De menar att en 
pilotstudie bör genomföras på en grupp som motsvarar den egentliga 
undersökningsgruppen men då i en mindre skala. Vi valde att lämna ut en pilotstudie till 
en av de skolor där vi genomför vår verksamhetsförlagda utbildning för att se hur 
enkäten togs emot, hur lätt den var att förstå samt för att se vilken typ av svar vi kunde 
förvänta oss i den mer omfattande undersökningen som skulle följa. Då vi fått tillbaka 
vår pilotstudie insåg vi att vissa frågor behövde omformuleras för att bli tydligare. Vi 
ändrade även delvis våra ordval för att bättre innefatta det vi ville få fram. Med andra 
ord gjordes inga större förändringar. I övrigt så gav pilotundersökningen svar som vi 
kände oss nöjda med och som vi, i större omfattning, ansåg att vi skulle kunna bygga en 
analys kring. Angående svarsfrekvensen fick vi i pilotstudien tillbaka 2/3 av enkäterna. 
Utifrån detta byggde vi vår förhoppning kring hur många enkäter vi skulle komma att få 
tillbaka i vår egentliga undersökning. 

Stukát (2011) lyfter betydelsen av att motivera respondenterna i en enkätstudie genom 
att understryka dess betydelse samt visa att man är tacksam för att de tar sig tid att delta, 
detta görs i ett missivbrev4. Missivbrevet bör enligt Stukát (2011) innehålla information 
om syftet med undersökningen, vad undersökningen ska användas till, hur lång tid 
respondenterna har på sig att svara, var och hur respondenterna kan få tillgång till den 
slutliga rapporten, vilken utbildning vi som genomför undersökningen går samt att allt 
är anonymt. Dessa riktlinjer utgick vi från då vi skrev vårt missivbrev. 

Vi valde att lämna ut våra enkäter personligen till rektorerna under en dag som vi 
bestämt tillsammans med dessa. Vår tanke med denna personliga kontakt var att vi 
skulle få möjlighet att presentera oss samt svara på eventuella frågor kring processen 
som kunde uppstå ute på skolorna. Vi berättade även personligen, trots att det stod i 
missivet, när vi planerade att hämta enkäterna och avtalade tid med rektorerna för detta. 
Respondenterna fick cirka sju till tio dagar på sig att svara på enkäten. 

                                               
4

Se Bilaga 1. 
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När vi skulle samla in de ifyllda enkäterna gjorde vi detta var och en för sig i varsin 
kommun. Det visade sig vid insamlingen att alla respondenter inte hade hunnit fylla i 
enkäten ännu. Detta ledde till att vi fick erbjuda oss att återkomma en vecka senare. 
Trots detta fick vi ett bortfall på cirka 34%. Vi ansåg dock att svarsfrekvensen var 
tillräcklig med hänvisning till Trost (2001) som menar att en svarsfrekvens på 50-75% 
är fullt godtagbar. 

Vi sammanställde sedan var för sig de enkätsvar vi inhämtat i den analysmall vi 
utformat för ändamålet för att senare göra en gemensam sammanställning av alla svar. I 
denna sammanställning ingick även svaren från pilotundersökningen. Vi ansåg att 
pilotundersökningen kunde räknas in i resultatet trots de fåtal ändringar som gjorts i 
enkäten eftersom vi i samtal med dessa respondenter kompletterat de uppgifter som 
saknades. Detta var endast möjligt på grund av att pilotundersökningen genomfördes på 
en skola där en av oss genomförde sin verksamhetsförlagda utbildning och därför var 
respondenterna kända för oss. Vi insåg vid sammanställningen att bästa sättet att 
redovisa vårt kvantitativa resultat var genom att lägga till en kvalitativ del. Den 
kvantitativa delen skulle då bestå av de svar vi fått i de enkätfrågor som innehöll fasta 
svarsalternativ, och den kvalitativa delen skulle behandla svaren vi fått i enkätens öppna 
frågor. Denna kombination av metoder ansåg vi skulle behandla vårt resultat på bästa 
sätt. 

5.4 Analys

Trost (2001) menar att det är viktigt att innan man börjar bearbeta sina inkomna data 
göra en bortfallsanalys. Detta innebär att man jämför det material man fått in med det 
ursprungliga urvalet till undersökningen. 

Patel och Davidson (2003) menar att insamlat material bör systematiseras, komprimeras 
och bearbetas, detta för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. De menar 
att kvantitativ information bör behandlas genom statistik. Patel och Davidson (2003) 
skiljer på deskriptiv och hypotesprövande statistik. Deskriptiv statistik används då man 
belyser forskningsproblemet genom att beskriva det insamlade materialet i siffror. 
Hypotesprövande statistik används i sin tur för att testa en viss statistisk hypotes som 
ställts. Vi använder oss främst av en deskriptiv statistik eftersom vårt syfte är att 
undersöka omfattning. 

Bell (2006) påpekar vikten av att ha gjort ett formulär där enkätsvaren kan 
sammanfattas innan enkäterna lämnas ut, detta för att kunna registrera svaren direkt då 
de börjar komma in. Vi har skapat en mall i Microsoft Word där vi fört in våra 
enkätsvar. Vi har utformat mallen så att den ska underlätta analys, resultat och 
diskussion samt vara så tydlig som möjligt. Bell (2006) menar att det inte finns något 
sätt som är mer rätt än något annat när det gäller analysmodeller, utan man bör välja det 
sätt som passar ens egna data och som är så enkelt som möjligt. De frågor som enbart 
innefattar fasta svarsalternativ är enligt Bell (2006) lättare att hantera. Öppna frågor kan 
däremot vara mer omfattande. 

Den kvalitativa delen av vår undersökning där vi behandlar svaren vi fått i de öppna 
frågorna består av att vi gör en innehållsanalys, vilket är vad Kvale (1997) kallar för en 
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meningskoncentrering. Enligt Kvale (1997) innebär en meningskoncentrering att man 
gör en koncentrering av intervjupersonernas svar, de formuleras mer koncist och 
omformuleras till att visa på den väsentliga innebörden. Detta görs i fem steg. Det första 
steget består i att intervjusvaren läses igenom i helhet, sedan fastställs åsikterna som 
respondenterna uttryckt. Det tredje steget handlar om att tolka respondenternas svar och 
försöka skapa svarsteman. Detta steg genomförde vi genom att dela in de olika svar vi 
fått i fem olika kategorier. Dessa var undervisning, koncentration, minne, lärande och
kropp/motorik. Det fjärde steget innebär att man ställer svaren mot undersökningens 
syfte. Slutligen knyts hela intervjun samman i vad Kvale (1997) kallar en deskriptiv 
utsaga. Vi har valt att bortse från det femte steget eftersom vi fått de svar som används 
genom en enkätundersökning och därför inte har någon hel intervju att tillgå.

5.5 Reliabilitet och validitet 

Enligt Bell (2006) bör man alltid kritiskt granska sin metod för att avgöra dess 
reliabilitet (tillförlitlighet). Detta för att avgöra giltigheten hos den information som 
framkommit i studien och om den varierar beroende på under vilka omständigheter 
studien genomförts. Vi anser att vår undersökning har en god reliabilitet eftersom endast 
cirka 3% av respondenterna uttryckte att de fann enkäten bristfällig och/eller att 
frågorna var svårtolkade och därmed svåra att svara på. Resterande del uttryckte inga 
sådana åsikter och verkar ha tolkat frågorna på det sätt vi avsett. 

Metodens validitet, eller giltighet, är enligt Bell (2006) en granskning om studiens 
frågor undersöker det som var intentionen med studien. Stukát (2011) definierar vidare 
validitet som en granskning av om studien mäter det som den var avsedd att göra. Vi 
anser att studiens validitet är god eftersom enkätfrågorna noggrant formulerats efter 
syftets och frågeställningarnas innehåll och därmed undersökt det som var studiens 
intention att undersöka. Vår avsikt var att mäta omfattningen av lärares uppfattningar 
kring sambandet mellan fysisk aktivitet i undervisningen och dess eventuella inverkan 
på elevers kognitiva förmågor, vilket formulerats i vårt syfte. Utefter detta har vi 
formulerat en del av enkätens frågor. Andra frågor har formulerats utefter 
frågeställningar samt centrala aspekter vi funnit i den litteratur och tidigare forskning vi 
tagit del av i arbetet med vår studie. Detta anser vi har stärkt validiteten eftersom 
enkäten i och med detta behandlar vad vi uppfattat vara viktiga aspekter inom det 
område vi undersöker. 

5.6 Forskningsetik

Stukát (2011) konkretiserar de etiska aspekter som behöver tas hänsyn till i 
genomförandet av en studie i form av fyra huvudkrav. Det första är informationskravet 
vilket innebär att de som deltar i studien ska informeras om studiens syfte, dess 
tillvägagångssätt, var och hur resultatet kommer att redovisas samt att deltagande i 
studien är frivilligt. Denna information gav vi studiens deltagare i det missivbrev som 
bifogades med enkäten. Där skrev vi vårt syfte med studien, att enkätundersökningen 
var en del i vårt examensarbete på lärarutbildningen samt att resultatet av studien skulle 
publiceras i det färdiga arbetet i databasen i DiVA. Vi har även planerat att skicka ut 
länkar till berörda rektorer med vårt färdiga arbete då det är examinerat och klart. 
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Det andra är samtyckeskravet som handlar om att deltagarna ska ha lämnat samtycke till 
att delta i studien. Stukát (2011) skriver att i de fall då studien inte innehåller frågor som 
inte är privata eller etiska kan detta samtycke fås av exempelvis skolans ledning som då 
fungerar som företrädare för deltagarna. Vårt första steg i enkätprocessen var att 
kontakta rektorerna på de skolor där vi var intresserade av att lämna ut vår enkät. Vi 
informerade då om vilka vi var, vårt syfte med studien, enkätens ungefärliga omfattning 
(då den inte var helt klar ännu) samt när och hur enkäten skulle lämnas ut. Då vi fått 
rektorernas godkännande gick vi vidare i vår process. 

Det tredje kravet som tas upp av Stukát (2011) är konfidentialitetskravet vilket innebär 
att deltagarnas uppgifter måste behandlas konfidentiellt och att inga uppgifter som kan 
identifiera deltagarna ska finnas tillgängliga för utomstående. Deltagarna ska vara 
införstådda med att deras anonymitet tas hänsyn till samt att inga uppgifter kommer 
redovisas, om man inte kommit överens om något annat. I vårt missivbrev skrev vi att 
enkäten var anonym och att enkätsvaren inte är länkade till namn eller andra 
personuppgifter. Det är inte möjligt att koppla ett enskilt enkätsvar till en enskild 
individ. Vi kommer heller inte att redovisa någonstans i rapporten vilka skolor som 
deltog i undersökningen. 

Stukáts (2011) fjärde etiska krav är nyttjandekravet. Det innebär att den information 
som samlas in till studien endast får användas i den aktuella studien och inte i andra 
syften. Vårt resultat kommer endast att redovisas i vårt examensarbete och där 
analyseras och diskuteras. 
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6 Resultat

Vi kommer här redovisa resultaten från vår studie. Resultaten baseras på de enkätsvar vi 
fått in från 53 respondenter som är verksamma i årskurserna F-3. Enkäten i sin helhet 
kan ses i bilaga 2. Inledningsvis redovisas de kvantitativa resultaten i form av diagram, 
sedan följer en redovisning av resultaten från den kvalitativa delen av studien. 
Resultaten följer inte den ordning i vilken de förekommer i enkäten, detta på grund av 
att vi har valt att dela in dem under olika rubriker som visar vad de behandlar. 

6.1 Kvantitativa resultat

Nedan redovisas de enkätsvar från studien som innehöll fasta svarsalternativ. Efter varje 
diagram följer en kort beskrivning av vad diagrammet visar. 

6.1.1 Fysisk aktivitet i den dagliga undervisningen

Nedan redogör vi för de resultat vi fått ifrån den kvantitativa delen av vår studie som 
behandlar fysisk aktivitet i den dagliga undervisningen. 

Diagram 1

Detta diagram visar vilka fysiska aktiviteter de deltagande lärarna uppgett att de 
använder i sin undervisning. Här hade de möjlighet att välja flera alternativ samt skriva 
till egna. Diagrammet visar att lärarna i stor utsträckning använder sig av olika typer av
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Fysisk aktivitet som lärarna använder i sin undervisning. 
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fysisk aktivitet i sin undervisning. De alternativ de själva skrev till var5; rörelselekar, 
balansövningar på hinderbana, Röris6, promenader, besöka skolskogen, utelekar samt 
avslappningsövningar. 

Diagram 2

Detta diagram visar i vilken utsträckning de deltagande lärarna anser att de når ut till 
fler elever genom att använda fysisk aktivitet i sin undervisning. En av de respondenter 
som svarat nej på denna fråga har motiverat detta med att hen7 anser sig nå ut till elever 
på andra sätt majoriteten av tiden. 

Diagram 3

                                               
5

De alternativ som respondenterna själva lagt till redovisas inte i diagrammet eftersom det var ytterst få som valde att lägga till 
egna alternativ. 
6

Material för barngymnastik från Friskis & Svettis.
7

Vi har valt att använda ordet hen som är ett könsneutralt pronomen eftersom vi inte vet om respondenterna är män eller kvinnor. 
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B: Jag öppnar upp för lärande genom att eleverna får möjlighet 

att använda sig av flera olika sinnen i undervisningen.
C: Jag motiverar till deltagande genom ett mer aktivt arbetssätt. 
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Detta diagram visar på vilket sätt de lärare som svarat ja i diagram 2 (51 stycken) anser 
att de når ut till fler elever genom att använda fysisk aktivitet i undervisningen. Här 
hade respondenterna även möjlighet att motivera sina svar. I motiveringarna har de gett 
utryck för att alla elever lär på olika sätt och att många då lär genom att göra. De har 
även lyft fram att arbetssättet möjliggör för fler elever att lyckas. 

6.1.2 Fysisk aktivitet och kognitiva förmågor

Nedan redogör vi för de resultat vi fått ifrån den kvantitativa delen av vår studie som 
behandlar fysisk aktivitet och dess påverkan på elevers kognitiva förmågor. Med 
kognitiva förmågor avser vi koncentration, minne och lärande. Koncentration definierar 
vi som en övergripande förmåga att styra handlingar och tankar som tar sig uttryck i 
förmåga att fokusera, hålla kvar uppmärksamheten samt fördela sin uppmärksamhet. Vi 
definierar vidare minne som en del av perceptionsförmågan vilken innebär en förmåga 
att kunna bearbeta sinnesintryck genom att tolka och organisera för att kunna koppla 
dem till tidigare erfarenheter. Lärande definierar vi som en mental process som sker 
medvetet. 

Diagram 4

Detta diagram8 visar i vilken utsträckning respondenterna anser att fysisk aktivitet i 
undervisningen har en positiv inverkan på elevers koncentrationsförmåga.

                                               
8

I de fall då färgen för ett alternativ inte syns i diagrammen innebär detta att det alternativet fick 0% av svaren. Detta gäller för 
samtliga diagram.  

75,5%

24,5%

Fysisk aktivitet som integreras i 
undervisningen har en positiv inverkan på 

elevers förmåga att koncentrera sig. 

Instämmer helt

Instämmer delvis

Instämmer inte alls
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Diagram 5

Detta diagram visar respondenternas åsikter kring huruvida fysisk aktivitet i 
undervisningen alltid har en liknande inverkan på elevers koncentrationsförmåga. 

Diagram 6

Detta diagram visar de deltagande lärarnas åsikter kring huruvida fysisk aktivitet i 
undervisningen har en positiv inverkan på elevers förmåga att minnas det 
undervisningen handlat om. Den respondent som utgör gruppen Inget svar/Vet ej har på 
eget bevåg lagt till Vet ej som ett alternativ. 

18,9%

81,1%

Har detta arbetssätt alltid en liknande 
inverkan på elevers koncentration?

Ja, alltid samma
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elevers förmåga att minnas det 
undervisningen handlat om.
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Instämmer delvis

Instämmer inte alls

Inget svar/Vet ej
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Diagram 7

Detta diagram visar respondenternas åsikter kring huruvida fysisk aktivitet i 
undervisningen alltid har en liknande inverkan på elevers förmåga att minnas. Den 
respondent som utgör gruppen Inget svar/Vet ej har valt att inte svara på frågan alls. 

Diagram 8

Detta diagram visar de deltagande lärarnas åsikter kring huruvida fysisk aktivitet i 
undervisningen har en positiv inverkan på elevers förmåga att lära och förstå det 
undervisningen handlar om. Den respondent som utgör gruppen Inget svar/Vet ej har 
valt att inte ta ställning till påståendet. 

18,9%

79,2%

1,9%

Har detta arbetssätt alltid en liknande 
inverkan på elevers förmåga att minnas?

Ja, alltid samma
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Nej, alltid olika

Inget svar/Vet ej
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Fysisk aktivitet som integreras i 
undervisningen har en positiv inverkan på 

elevers förmåga att lära och förstå det 
undervisningen handlar om. 

Instämmer helt

Instämmer delvis

Instämmer inte alls

Inget svar/Vet ej
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Diagram 9

Detta diagram visar respondenternas åsikter kring huruvida fysisk aktivitet i 
undervisningen alltid har en liknande inverkan på elevers förmåga att lära och förstå. De 
respondenter som utgör gruppen Inget svar/Vet ej har valt att inte svara på frågan alls.

6.1.3 Fysisk aktivitet och motorik

Nedan redogör vi för de resultat vi fått ifrån den kvantitativa delen av vår studie som 
behandlar de samband som finns mellan fysisk aktivitet, motorik och kognitiva 
förmågor. 

Diagram 10

Detta diagram visar i vilken omfattning de deltagande lärarna anser att det finns ett 
samband mellan motorisk träning och elevers koncentrationsförmåga. Den respondent 
som utgör gruppen Inget svar/Vet ej har på eget bevåg lagt till Vet ej som ett alternativ.
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3,8%

Har detta arbetssätt alltid en liknande 
inverkan på elevers förmåga att lära och 
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motorisk träning och elevers förmågor att 

koncentrera sig?
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Diagram 11

Detta diagram visar i vilken omfattning de deltagande lärarna anser att det finns ett 
samband mellan motorisk träning och elevers förmåga att lära och förstå. Den 
respondent som utgör gruppen Inget svar/Vet ej har på eget bevåg lagt till Vet ej som ett 
alternativ.

Diagram 12

Detta diagram visar i vilken omfattning de deltagande lärarna anser att det finns ett 
samband mellan motorisk träning och elevers förmåga att minnas det de lärt. De 
respondenter som utgör gruppen Inget svar/Vet ej har på eget bevåg lagt till Vet ej som 
ett alternativ.
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Diagram 13

Detta diagram visar respondenternas åsikter kring huruvida elevers eventuella brist på 
automatiserad motorik kan fungera som ett hinder i den undervisning som innehåller 
fysisk aktivitet. Av respondenterna som ingår i gruppen Inget svar/Vet ej har 1/5 valt att 
inte ta ställning till påståendet, resterande 4/5 har på eget bevåg lagt till svarsalternativet 
Vet ej, en del med motiveringen att de inte förstått frågan. I denna fråga fanns även 
möjlighet att motivera sitt svar. 

6.1.4 Sammanfattning

I den kvantitativa delen av vårt resultat redovisas resultat av frågor och påståenden 
kring fysisk aktivitet i den dagliga undervisningen, fysisk aktivitet och kognitiva 
förmågor samt fysisk aktivitet och motorisk träning. Resultaten i den kvantitativa delen 
av vår studie innehöll till stor del en svarsfrekvens som visade på majoritet på det ena 
svarsalternativet. 

I den del som handlar om fysisk aktivitet i den dagliga undervisningen redovisade vi 
följande resultat. I frågan kring vilka typer av fysisk aktivitet som respondenterna 
använder i sin undervisning blev svarsfrekvensen relativt jämn mellan de olika 
alternativen. Dock var det några alternativ som utmärkte sig med en något högre 
svarsfrekvens, dessa var lekar, praktiskt tillämpning med kroppen som redskap samt 
sång och musik. 96,2% av respondenterna uppgav att de anser att de genom att arbeta 
med fysisk aktivitet i sin undervisning når ut till fler elever. På vilket sätt de anser att de 
når ut var även det relativt jämnt fördelat mellan de olika svarsalternativen. Främst 
valdes alternativet ”Jag öppnar upp för lärande genom att eleverna får möjlighet att 
använda sig av flera olika sinnen i undervisningen.”.  

I den del som handlar om fysisk aktivitet och kognitiva förmågor redovisade vi följande 
resultat. I påståendet som handlade om huruvida fysisk aktivitet som integreras i 
undervisningen inverkar på elevers koncentrationsförmåga instämde 75,5% av 

24.5%

58.5%

7.5%

9.5%

Brist på automatiserad motorik kan fungera 
som ett hinder i undervisningen som 
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respondenterna helt med påståendet. Vid frågan om detta arbetssätt alltid har en 
liknande inverkan på elevers koncentrationsförmåga var respondenterna relativt eniga 
om att det varierar vid olika tillfällen då 81,1% valde detta alternativ. I påståendet som 
handlade om huruvida fysisk aktivitet som integreras i undervisningen inverkar på 
elevers förmåga att minnas det undervisningen handlat om instämde 56,6% helt med 
påståendet. 79,2% av respondenterna svarade att detta arbetssätt har en varierande 
inverkan på elevers förmåga att minnas. I påståendet som handlade om huruvida fysisk 
aktivitet som integreras i undervisningen inverkar på elevers förmåga att lära och förstå 
det undervisningen handlar om var svaren relativt jämnt uppdelade mellan de som 
instämde helt och de som instämde delvis. En majoritet av respondenterna, 71,7%, 
ansåg vidare att denna inverkan varierade vid olika tillfällen. 

I den del som handlar om fysisk aktivitet och motorisk träning redovisade vi följande 
resultat. Cirka 95% av respondenterna svarade att de ansåg att det fanns ett samband 
mellan motorisk träning och elevers förmåga att koncentrera sig, lära och förstå samt 
minnas det de lärt. En majoritet av respondenterna, 58,5% instämde delvis med 
påståendet att brist på automatiserad motorik hos elever kan fungera som ett hinder för 
dem i undervisningen som innehåller fysisk aktivitet. 

6.2 Kvalitativa resultat

Nedan följer de enkätsvar från studien som bestod av öppna frågor där respondenterna 
fick skriva fria svar. Våra olika svarsteman kommer att redovisas under samma rubriker 
som de kvantitativa svaren. De kommer även vara indelade i underrubriker som 
fungerar som gemensamma nämnare. Dessa är ”om undervisning”, ”om koncentration”, 
”om minne”, ”om lärande” och ”om kroppen och motoriken”. 

6.2.1 Fysisk aktivitet i den dagliga undervisningen

Nedan redogör vi för de resultat vi fått ifrån den kvalitativa delen av vår studie som 
behandlar fysisk aktivitet och dess påverkan på den dagliga undervisningen.

6.2.1.1 Om undervisning

Variationen gör att undervisningen blir mer intressant och därmed mer 
minnesvärd. (lärare)

Respondenterna9 uppfattar att undervisningssituationen påverkas av att fysisk aktivitet 
används genom att eleverna orkar mer och de orkar sitta still. De deltagande lärarna 
uttrycker att eleverna får en paus som motiverar dem att fortsätta arbeta. Eleverna 
fångas upp lättare om rörelse finns med i undervisningen och det är viktigt i den dagliga 
verksamheten. Rörelse ger även upphov till ett mer varierat arbetssätt och 
undervisningen blir mer spännande. Lärarna uttrycker att rörelse är ett viktigt verktyg i 

                                               
9

I den kvalitativa delen av vårt resultat är det inte längre väsentligt hur många av respondenterna som gett uttryck för en viss åsikt. 
Vi kommer därför använda oss av generaliserade begrepp som ”respondenterna” och ”lärarna” genomgående i texten, utom i de fall 
där endast en respondent gett uttryck för en viss åsikt. 
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undervisningen. Denna tanke kompletteras ytterligare av en respondent som skriver att 
inslagen av rörelse för inlärning tyvärr ofta minskar ju äldre eleverna blir.  

Olika elever har lättare/svårare att hantera fysisk aktivitet i undervisningen vilket kan 
resultera i att det kan bli ”rörigt” eller oroligt i klassrummet. En respondent menar att 
detta kan bero på att en del elever inte har insikt om att den fysiska aktiviteten är ett 
lärandetillfälle och då har svårt att gå tillbaka till det ”normala” skolarbetet. Det uttrycks 
även att aktiviteten kan ha en negativ inverkan på elevers enskilda lärande om den inte 
är anpassad efter elevens förmåga. Alla elever ska kunna vara delaktiga och göra sina 
röster hörda. 

Respondenterna menar att det är viktigt att ta hänsyn till klassens sammansättning av 
individer och elevernas ålder då inte alla grupper klarar av fysisk aktivitet lika bra. En 
lärare lyfter fram att det är viktigt att gruppen är trygg då en trygg grupp mår utmärkt av 
fysiska aktiviteter. Gemensam rörelse kan enligt en respondent göra att gruppen blir mer 
sammansatt. En annan av lärarna uttrycker att eleverna gynnas eftersom det kommer 
mycket sociala vinningar av fysisk aktivitet i grupp. Hen menar att eleverna tränar på 
exempelvis sin samarbetsförmåga. Ytterligare en respondent menar att eleverna får en 
större möjlighet att lära av varandra. Rörelse kan utveckla gruppens sociala värdegrund 
och stärka gruppen i sitt lärande menar en lärare. 

Respondenterna påpekar vikten av att den fysiska aktiviteten måste vara planerad och 
organiserad för att få en positiv inverkan på lärande och koncentration. De uppger att 
det är viktigt att eleverna är medvetna om målet med aktiviteten för att arbetsron ska bli 
så bra som möjligt. De menar också att det är viktigt att aktiviteten inte bara innehåller 
rörelse utan att alla sinnen bör vara aktiva. I enkätsvaren lyfts fram att fokus bör ligga 
på att ha en varierad undervisning där man på olika sätt fångar elevernas 
uppmärksamhet, denna undervisning måste inte nödvändigtvis innehålla rörelse. Valet 
av aktivitet bör bero på hur länge aktiviteten ska pågå och vilken barngrupp man har. 

Genom att använda olika metoder i undervisningen har man större möjlighet att 
konkretisera innehållet och ge utrymme för reflektion. Detta i sin tur leder till en 
djupare förståelse (de fyra F:n). (lärare)

De deltagande lärarna lyfter att det är viktigt att tänka på när man planerar in fysisk 
aktivitet eftersom eleverna kan ha svårt att komma till ro efteråt och få tillbaka sin 
koncentration. Respondenterna menar att inte alla arbetsområden/ämnen lämpar sig för 
fysisk aktivitet, men att det absolut bör nyttjas i de ämnen där detta passar. En 
respondent lyfter fram att det är viktigt att hitta de tillfällen där fysisk aktivitet har en 
positiv inverkan på eleverna. Respondenterna menar även att det är viktigt att skapa en 
lärandemiljö som är lustfylld och där eleven känner sig trygg. 

Respondenterna uttrycker att tidsbrist ofta är en faktor för hur mycket fysisk aktivitet 
som faktiskt ingår i undervisningen. En lärare menar att den oro som ofta kan uppstå då 
man ska samla gruppen igen efter fysisk aktivitet ofta leder till tidsspillan. Lärarna lyfter 
även att tillgången på utrymme är något som påverkar. En respondent menar att man 
som lärare behöver ge sig själv mer tid till rörelse i undervisningen. 
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Lärarna menar att fysisk aktivitet i undervisningen är väldigt viktigt eftersom eleverna i 
allt mindre utsträckning rör sig på fritiden än de gjorde förr i tiden. De menar att skolan 
behöver kompensera denna brist på rörelse. Lärarna uppfattar att eleverna mår bättre av 
att inte bli stillasittande för lång tid. En respondent skriver att rörelse är viktigt i de 
yngre åldrarna eftersom det hjälper eleverna i deras vardagsrutiner. Respondenterna 
menar att lektioner kan avbrytas för en stunds rörelse för att eleverna ska orka sitta stilla 
igen. En lärare uttrycker att denna paus ofta kan innehålla pausgymnastik. 

6.2.2 Fysisk aktivitet och kognitiva förmågor

Nedan redogör vi för de resultat vi fått ifrån den kvalitativa delen av vår studie som 
behandlar fysisk aktivitet och dess påverkan på elevers kognitiva förmågor.

6.2.2.1 Om koncentration

Mer och bättre koncentration ju mer fysisk aktivitet som förekommer. (lärare)

Respondenterna uppfattar att elevernas koncentration ökar då fysisk aktivitet används 
såväl i som utanför undervisningen. En lärare ger uttryck för att forskning visat att 
förbättrad motorik ökar koncentrationsförmågan. Då fysisk aktivitet förekommer i 
undervisningen menar lärarna att eleverna kan arbeta längre stunder mer fokuserat, 
koncentrationen är på topp under själva aktiviteten och undervisningstillfället, 
koncentrationen blir mer riktad, eleverna får bättre fokus och motivation och de kan 
fokusera på ett annat sätt. Fysisk aktivitet gör att elever kan hålla sin koncentration 
längre och de blir mer uppmärksamma. En lärare menar att det är lättare att fånga 
elevernas uppmärksamhet om de får röra sig samtidigt. Respondenterna menar att en 
ökad koncentration i sin tur ökar elevernas förmåga till lärande. 

Då den fysiska aktiviteten förekommer utanför den aktuella undervisningen10 menar 
respondenterna att elever lättare kan fokusera efter att de varit fysiskt aktiva. De menar 
också att eleverna orkar koncentrera sig längre stunder vid stillasittande arbete efter 
avbrott med fysisk aktivitet.

För att kunna koncentrera sig en längre stund och ta in ny kunskap krävs någon 
form av rörelse. Annars blir det mer fokus på oron i kroppen. (lärare)

Respondenterna uttrycker att många elever kan ha svårt att återfå koncentrationen igen 
efter inslag av fysisk aktivitet. Detta på grund av att det kan vara svårt att få tillbaka 
arbetsron och lugnet i gruppen. Andra elever kan ha lättare att koncentrera sig efter 
rörelseinslag. En respondent skriver att en del elever som i vanliga fall har svårt att 
koncentrera sig kan vid undervisning med fysisk aktivitet visa ett motsatt beteende. 

                                               
10

Exempelvis som pausaktivitet eller under närliggande arbetspass där fysisk aktivitet har ingått.



38

6.2.2.2 Om minne

När man konkretiserar en uppgift för eleven sitter kunskaperna kvar i minnet. 
(lärare)

Då det gäller förmågan att minnas menar respondenterna att eleverna i större 
utsträckning kommer ihåg vad de har gjort då fysisk aktivitet används i undervisningen. 
Eleverna får då möjlighet att använda flera sinnen och rörelsen ger dem något att ”hänga 
upp” kunskapen på. Lärarna menar att ju fler sinnen som används desto bättre minns 
eleverna. De kopplar ihop rörelsen med ny kunskap och har då lättare att komma ihåg. 
Respondenterna menar att man ofta har lättare att komma ihåg det man gör, detta menar 
de framförallt gäller yngre elever. En respondent uttrycker detta som att användande av 
fler sinnen hjälper hjärnan att lagra information. En lärare skriver att eleverna får en 
annan upplevelse av undervisningen då de får arbeta med sina kroppar och detta gör att 
de minns innehållet bättre. Respondenterna menar att det som elever fått möjlighet att 
uppleva/göra konkret är lättare att komma ihåg. Då upplever och lär eleverna på samma 
gång. 

Det du lär med kroppen fastnar i knoppen. (lärare)

Barnen använder fler sinnen samt att rörelser som är förknippade med fakta ger 
fler upplevelser som är lättare att minnas. (lärare)

Lärarna uttrycker att eleverna minns bättre och under en längre tid då de får använda 
fysisk aktivitet i undervisningen. De har då förstärkt upplevelsen och de kan även 
snabbare framkalla det inlärda. Detta kan de göra genom att relatera till 
undervisningstillfället i efterhand och kopplar då kunskapen till rörelsen. 
Respondenterna tar upp färdighetsträning i samband med minnesförmåga och menar att 
upprepade rörelser eller andra aktiviteter hjälper eleverna att minnas. De menar dock att 
en del elever har en tendens att minnas tillfället och den fysiska aktiviteten i första hand, 
och vad undervisningen handlade om och det de lärde sig i andra hand. De menar att 
eleverna ofta vill upprepa aktiviteten även om de behärskar den kunskap man varit ute 
efter att delge dem. 

6.2.2.3 Om lärande

Barnen blir inbjudna i lärandet på ett annat sätt när de får använda flera sinnen. 
(lärare)

Respondenterna uttrycker att inlärningen blir mer effektiv då alla sinnen och fysisk 
aktivitet används i undervisningen. Att integrera flera sinnen i inlärningen menar 
respondenterna bidrar till en ökad lustfylldhet hos eleverna. Respondenterna menar att 
fysisk aktivitet bidrar till att eleverna får möjlighet att aktivera fler sinnen och därmed 
lära med flera sinnen, detta skapar många olika intryck som leder till lärande. Eleverna 
blir mer aktiva i inlärningen om de gör samtidigt som de ser och lyssnar. Som sagt 
menar lärarna att elever har lättare att komma ihåg det som de gjort konkret, de upplever 
och lär på samma gång. En respondent menar även att konkretiseringen gör att eleverna 
har lättare för att se sammanhang. En annan respondent uttrycker att delaktigheten och 
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utvecklandet av nya tankar ökar vid rörelse i undervisningen. Att eleverna får prova, 
diskutera och känna menar hen är viktigt för lärandet. Eftersom alla elever tycker om att
röra på sig påverkas elevernas lärande positivt av fysisk aktivitet i undervisningen, 
menar en av lärarna. En annan lärare skriver att mycket rörelse främjar inlärningen hela 
livet, och extra mycket under tillväxtperioder.

Det jag gör det förstår jag. Rörelse hjälper till att befästa kunskap – det blir 
lättare för vissa barn att återge det de lärt sig. (lärare)

Man lär genom att göra det man ska lära. Det blir roligt att lära och det som är 
roligt kommer man ihåg. (lärare)

Vidare menar respondenterna att fysisk aktivitet i undervisningen ger upphov till 
reflektion och samtal kring det lektionen handlat om. De menar även att det är ett 
positivt arbetssätt eftersom elever lär på olika sätt. En respondent menar att fysisk 
aktivitet i undervisningen kan skapa aha-upplevelser hos eleverna, vilket medför att de 
blir nyfikna och vill veta mer. Lärarna uttrycker att elever kan få en djupare förståelse 
för det de lärt sig då de lär med kroppen och alla sinnen. En respondent menar även att 
fysisk aktivitet stärker gruppen i sitt lärande eftersom gruppen utvecklar sociala 
kompetenser. 

Man måste tänka medvetet runt det11. Det handlar delvis om att se och lita på att 
det ”kaos” man upplever leder till lärande. Bra att ställa sig vid sidan för att få 
perspektiv på det lärande som sker. (lärare)

Lärarna uttrycker att alla elever lär på olika sätt, de har olika lärstilar. Exempelvis 
menar en lärare att en elev som är kinestetiskt lagd lär bäst genom att använda sin 
kropp. En annan lärare menar att fler elever ges möjlighet att lära då de får möjlighet att 
använda flera olika förmågor. På detta sätt får eleverna känna sig kompetenta och 
delaktiga, alla känner att de kan göra något. En lärare uttrycker att den aktivitet som 
ingått i undervisningen ofta återspeglas av eleverna i leken, de upprepar aktiviteten. 

En del elever behöver ”göra” för att lära in, några lyssnar, några skriver, några 
behöver film/bilder osv. (lärare)

Respondenterna menar även att ju mer fysiskt aktiva eleverna är på sin fritid desto mer 
mottagliga är de för inlärning i skolan, de får även mer ork. En respondent menar att 
forskning visat att fysisk aktivitet främjar inlärning. En lärare tar upp att rörelse ger 
energi för hjärnan och resterande kroppen. Detta leder till att eleven har lättare att ta in 
kunskapen.  

Om de gör samtidigt som man ska lära in något är de med på ett bra sätt istället 
för att sitta still (vilket är svårt) och bara titta och lyssna. (lärare)
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6.2.3 Fysisk aktivitet och motorik

Nedan redogör vi för de resultat vi fått ifrån den kvalitativa delen av vår studie som 
behandlar fysisk aktivitet och motorik.

6.2.3.1 Om kroppen och motoriken

Det är viktigt att använda sig av hela kroppen. (lärare)

Då det handlar om vilken påverkan fysisk aktivitet i undervisningen har på hur eleverna 
använder sina kroppar menar de deltagande lärarna att eleverna genom att använda hela 
sin kropp får möjlighet att använda fler förmågor och de blir mer aktiva. 
Respondenterna anser att man ibland måste göra ett avbrott i det man för tillfället håller 
på med för att väcka kroppen med en rörelse. En respondent uttrycker att rörelse sätter 
fart på kroppen. Då detta kombineras med undervisning skapas en situation som gynnar 
elevernas lärande. 

Att stimulera ”andra delar av hjärnan” och att uppmuntra alla sinnen hos 
eleverna ger resultat. (lärare)

Respondenterna uttrycker också att yngre elever har ett större rörelsebehov, det kryper i 
kroppen om de måste sitta still för länge. En respondent skriver att många elever 
reglerar detta rörelsebehov själva genom att exempelvis gå på toaletten eller vässa 
pennan ofta. Respondenterna menar att det är viktigt att medvetandegöra för eleverna att 
det är okej att ta en rörelsepaus. En lärare menar att yngre elever är i stort behov av 
rörelse i sin motoriska utveckling. 

Respondenterna skriver att när fysisk aktivitet ingår i undervisningen så är alla elever 
delaktiga efter sin egen förmåga. Vi kan se i resultatet att lärarna har gett uttryck för två 
skilda åsikter angående vilken eventuell inverkan brist på automatiserad motorik kan ha 
i undervisningen. Å ena sidan uttrycker lärarna att elever som inte fullt ut har 
automatiserat sin motorik kan ha svårt att fokusera på annat än själva rörelsen eftersom 
de måste lägga all sin fokus på motoriken då de utför rörelser. De menar att detta 
medför att eleverna då går miste om själva upplevelsen. Å andra sidan uttrycker lärarna 
att en eventuell inverkan beror på vad för typ av inlärningssituation eleverna befinner 
sig i. En respondent uttrycker att de elever som har en välutvecklad motorik har lättare 
för fysisk aktivitet. 

Om man inte har de fysiska förutsättningarna kan det12 påverka negativt. (lärare)

Respondenterna uttrycker att upprepning av samma aktivitet kan vara en stor hjälp för 
elever som ännu inte har automatiserat sin motorik. Respondenterna menar att det alltid 
är en fördel för eleverna att öva både fin- och grovmotorik för att allt ska samverka på 
ett bra sätt.
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6.2.4 Sammanfattning

I den kvalitativa delen av vårt resultat redovisas de svar vi fått i de öppna frågorna i 
enkäten. Svaren handlar om fysisk aktivitet i den dagliga undervisningen, fysisk 
aktivitet och kognitiva förmågor samt fysisk aktivitet och motorisk träning.

I den del som handlar om fysisk aktivitet i den dagliga undervisningen gav lärarna 
uttryck för att undervisningssituationen påverkas genom att eleverna orkar sitta still och 
orkar arbeta mer. De ansåg att rörelse gav upphov till ett mer varierat arbetssätt. Detta 
menade respondenterna även påverkade gruppen i stort genom sociala vinningar, 
träning av samarbetsförmåga samt möjlighet till att lära av varandra. Lärarna lyfte fram 
vikten av att aktiviteten måste vara välplanerad för att positiva effekter ska följa samt att 
alla sinnen ska aktiveras. Lärarna påpekade även att lärandemiljön måste vara trygg och 
lustfylld, man måste även ta hänsyn till gruppsammansättning och arbetsområde/ämne. 
En negativ effekt som kan följa menade lärarna är oro i klassrummet och därmed 
tidsspillan. Tidsbrist var även något respondenterna uttryckte som en bidragande faktor 
till i vilken omfattning fysisk aktivitet används i undervisningen. 

I den del som handlar om fysisk aktivitet och kognitiva förmågor uttryckte lärarna sina 
åsikter kring hur elevernas koncentration, minne och lärande påverkas av fysisk aktivitet 
i undervisningen. Angående koncentrationen så uttryckte respondenterna att elevernas 
koncentration ökar och blir mer riktad, de kan hålla koncentrationen längre och blir mer 
motiverade. En negativ effekt som lärarna tog upp var att eleverna kan ha svårt att återfå 
sin koncentration efter inslag av fysisk aktivitet. 

Angående elevernas förmåga att minnas uttryckte respondenterna att eleverna genom att 
använda rörelse i undervisningen har lättare att komma ihåg vad de gjort eftersom 
rörelsen ger dem något att ”hänga upp” kunskapen på. Det eleverna fått möjlighet att 
göra konkret har de lättare att komma ihåg, menade lärarna. De menade också att 
eleverna har lättare att minnas om de använt fler sinnen eftersom det hjälper hjärnan att 
lagra information. Lärarna uttryckte att eleverna genom att delta i fysisk aktivitet minns 
bättre och under en längre tid. 

Angående elevernas förmåga att lära uttryckte respondenterna att fysisk aktivitet i 
undervisningen gör inlärningen mer effektiv eftersom den blir mer lustfylld då fler 
sinnen integreras. Detta skapar många olika intryck som leder till lärande, eleverna 
upplever och lär på samma gång. Respondenterna menar vidare att inlärningssituationen 
blir mer konkret och eleverna har då lättare för att se sammanhang, de blir mer delaktiga 
och utvecklar sin förmåga till reflektion. Lärarna menade också att arbetssättet tar 
hänsyn till elevers olika lärstilar samt möjliggör för eleverna att få en djupare förståelse 
och utveckla sociala kompetenser. 

I den del som handlar om fysisk aktivitet och motorisk träning uttryckte lärarna att 
fysisk aktivitet i undervisningen gör att eleverna får använda fler förmågor och blir mer 
aktiva eftersom rörelse sätter fart på kroppen. De menade att det är positivt när fysisk 
aktivitet kombineras med undervisning eftersom det gynnar elevernas lärande. 
Respondenterna uttryckte också att yngre elever har ett större behov att röra sig. De 
upplevde också att en svårighet kan vara att eleverna kan ha svårt att fokusera på annat 
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än själva utförandet av rörelsen när de inte fullt ut har automatiserat sin motorik. De 
menar då att detta kan medföra att dessa elever går miste som själva upplevelsen. 
Respondenterna uttryckte att en hjälp till dessa elever kan bestå i upprepning av samma 
aktivitet. De menar även att det alltid är en fördel att träna både fin- och grovmotorik för 
att allt ska samverka på ett bra sätt.
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7 Diskussion

I denna del kommer vi inledningsvis diskutera vårt val av metod och hur det påverkat 
vår studie. Efter det följer en sammanfattning av vårt resultat kopplat till syfte och 
frågeställningar samt en diskussion av resultatet i relation till tidigare forskning,
litteratur, teori och våra egna tankar. 

7.1 Metoddiskussion

Enligt Stukát (2011) är det forskningsproblemet som ska styra metodvalet och olika 
metodvals lämplighet bör bedömas för att avgöra vilket som är mest relevant för 
studien. I vår studie är syftet kvantitativt vilket medförde att vi valde att genomföra en 
enkätundersökning. Då våra frågeställningar i majoritet är kvalitativa valde vi att 
komplettera vår kvantitativa studie med en kvalitativ del. Dock kan den kvalitativa 
delen inte betraktas som rent kvalitativ då den fungerar som en fördjupning i en 
kvantitativ enkät. Trots detta anser vi att detta kvalitativa inslag har gjort vår studie mer 
omfattande eftersom vi har haft en möjlighet att gå djupare på vissa frågor än vad en 
enbart kvantitativ metod hade möjliggjort. Stukát (2011) menar att forskarens 
förförståelse påverkar tolkningen av resultatet i en kvalitativ studie. Vi anser att vårt 
metod- och analysval har gjort att vi tolkat resultaten mer utifrån våra egna 
uppfattningar än vad vi troligtvis hade gjort om vi genomfört intervjuer. Detta eftersom 
vi enbart haft respondenternas svar i skrift och inte haft möjlighet att följa upp svaren. 
Denna möjlighet lyfter Stukát (2011) som en fördel med en muntlig intervjusituation. 
Vårt analysval, att vi valde att utefter Kvales (1997) riktlinjer göra en innehållsanalys, 
gjorde även att vi än mer tolkade och tematiserade respondenternas kvalitativa svar. Vi 
anser dock att vårt tillvägagångssätt i form av pilotstudie och tydliga frågeformuleringar 
gjort att vi reducerat risken för att frågorna skulle missuppfattas av respondenterna. 
Respondenterna har även skrivit tydliga svar vilket vi anser minskat risken för 
missuppfattningar från vår sida. Trots detta är vi medvetna om att vi kan ha 
missuppfattat och feltolkat vilket är oundvikligt eftersom vi inte haft personlig kontakt 
med respondenterna. 

Vårt urval har vi till viss del gjort utefter vad Stukát (2011) kallar ett 
bekvämlighetsurval. Detta innebär att man väljer de respondenter som är lättast att få 
tag på. Å ena sidan valde vi att genomföra vår undersökning på skolor i vårt närområde, 
å andra sidan har vi haft en tanke bakom vilka skolor vi valt ut med hänsyn till storlek, 
upptagningsområde och geografisk placering. Vi är medvetna om att vårt val att 
inkludera skolor i vårt närområde kan uppfattas som att det har påverkat studiens 
reliabilitet, detta eftersom skolorna är belägna i närheten av varandra och därför 
samarbetar till viss del över skolgränserna inom respektive kommun. Några av skolorna 
har även samma upptagningsområde. Angående vår hänsyn till skolornas storlek, 
upptagningsområde samt geografiska placering har vi haft en ambition att välja skolor 
av varierande storlek som är placerade i såväl stad som på landsbygd. Av praktiska skäl 
har vi dessutom valt skolor som vi har haft relativt lätt att ta oss till eftersom vi ville 
sköta utlämnandet och inhämtandet av enkäter personligen. Vi tror dock inte att detta är 
något som nämnvärt påverkat studiens reliabilitet eftersom det är enskilda individer som 
svarat på enkäten utifrån sina egna uppfattningar och undervisning. Däremot kan 
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respondenterna ha påverkats av varandra i sitt tänk kring ämnet beroende av skolans 
pedagogiska inriktning, normer samt skolmiljö och ekonomiska förutsättningar. 

Utifrån Stukáts (2011) definition av ett representativt urval vilken innebär tillräckligt 
många svar för att kunna ge svar på studiens syfte och frågeställningar anser vi att vi har 
ett representativt urval. Vi anser att enkätsvaren varit till stor del samstämmiga vilket vi 
menar gör att resultatet blivit väldigt tydligt. Vår uppfattning är att studiens reliabilitet 
har stärkts av det faktum att resultaten till stor del varit samstämmiga eftersom det visar 
på att respondenterna har tydliga och liknande uppfattningar kring studiens syfte och 
frågeställningar. 

Vi har kartlagt vårt urval utifrån respondenternas utbildning, antal år i yrket samt vilken 
årskurs de är verksamma i för tillfället. Det visade på att en majoritet av respondenterna 
var verksamma i förskoleklass (cirka 40%). Det visade även på en relativt jämn 
fördelning bland respondenterna när det gällde utbildning och antal år i yrket. Vår 
uppfattning kring att en övervägande del av respondentgruppen är verksamma i 
förskoleklass är att det enligt vår erfarenhet ofta är fler än en pedagog som arbetar i en 
och samma förskoleklass. Detta har vi uppfattat inte är lika vanligt förekommande i 
årskurs 1-3. Att det blev en relativt jämn fördelning mellan de olika grupper av lärare 
som deltog i undersökningen med avseende på utbildning och antal år i yrket anser vi 
stärker tillförlitligheten i vår studie eftersom det gör den mer generaliserbar. 

Vår svarsfrekvens var cirka 66% vilket enligt Trost (2001) är godtagbart. Även om vi 
hade hoppats på en högre svarsfrekvens anser vi ändå att de svar vi fått är tillräckliga för 
att ge svar på syfte och frågeställningar. Enligt Stukát (2011) är det högre risk för 
bortfall i en kvantitativ studie eftersom den är anonym och svårare att följa upp. Detta 
kan vi hålla med om eftersom vi inte träffat respondenterna personligen. Eftersom vi 
inte heller har bett om personuppgifter har vi omöjligt kunnat veta vilka som svarat och 
vilka som inte har svarat på enkäten. Rektorerna på våra undersökningsskolor har även 
uttryckt att lärarna redan har en stor arbetsbörda och menat att de därför inte alltid haft 
tid att svara på vår enkät. Detta anser vi vara en rimlig förklaring.

Vi anser att vår studies validitet stärks av att utformningen och formuleringen av 
enkäten är grundad i relevant litteratur samt att den utgår ifrån studiens syfte och 
frågeställningar. Validiteten stärks även av det faktum att vi genomförde en pilotstudie,
med hjälp av den bekräftades att enkätfrågorna uppfattades på det sätt som var vår 
intention. Bell (2006) påpekar vikten av att utifrån studiens syfte och frågeställningar 
avgöra vilka frågor som behövs för att ge de svar studien kräver. Vi utgick till stor del 
ifrån Trosts (2001) råd då vi utformade vår enkät. Att vår enkät innehöll en kvalitativ 
del i form av öppna frågor är dock något som Trost (2001) avråder ifrån med 
motiveringen att det kan orsaka ett stort svarsbortfall.  Vår inställning till detta är att 
utan de öppna frågorna hade inte vår enkät haft tillräckliga förutsättningar för att kunna 
ge svar på vårt syfte och våra frågeställningar. Vi kan dock anta att med en fullt ut 
kvantitativ enkät med enbart fasta svarsalternativ hade vår svarsfrekvens kunnat bli 
högre eftersom enkäten inte skulle varit lika tidskrävande. 

I vår analysprocess sammanställde vi enkätsvaren var för sig för att sedan jämföra våra 
tankar och åsikter. Detta anser vi stärker vår studies reliabilitet eftersom det 
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möjliggjorde för oss att se resultaten från olika perspektiv och det gynnade vår 
tolkningsprocess av enkätens kvalitativa del. Eftersom vi valde att göra en 
innehållsanalys enligt Kvales (1997) riktlinjer bestod den delen av analysarbetet till stor 
del av våra egna tolkningar av respondenternas svar. 

7.2 Resultatdiskussion

I denna del kommer vi diskutera vårt resultat. Inledningsvis följer en sammanfattning av 
vårt resultat kopplat till våra frågeställningar. Sedan diskuterar vi vårt resultat först ur 
ett litteratur- och forskningsperspektiv och därefter ur ett teoretiskt perspektiv. 

7.2.1 Sammanfattning

Vårt syfte med studien var att undersöka omfattningen av verksamma F-3 lärares 
uppfattningar kring sambandet mellan fysisk aktivitet i undervisningen och dess 
eventuella inverkan på elevers kognitiva förmågor. Vi kommer här kort gå igenom en 
sammanfattning av vårt resultat i relation till våra frågeställningar. 

1. I vilken omfattning anser verksamma lärare i årskurs F-3 att det finns ett samband 
mellan fysisk aktivitet i undervisningen och en eventuell inverkan på elevers
kognitiva förmågor?

Denna frågeställning besvarades i den kvantitativa delen av vårt resultat. Där 
framkom att alla respondenterna ansåg att fysisk aktivitet i undervisning inverkar 
positivt på elevers koncentrationsförmåga. En skillnad låg i till vilken grad de ansåg 
detta då 75,5% av respondenterna ansåg detta till fullo medan 24,5% ansåg det till 
viss del. Det framkom även att 56,6% av respondenterna ansåg till fullo att fysisk 
aktivitet i undervisningen inverkar positivt på elevers förmåga att minnas. Av de 
resterande respondenterna ansåg majoriteten detta till viss del. Till sist visade 
resultatet att ungefär hälften av respondenterna ansåg till fullo att fysisk aktivitet i 
undervisningen har en positiv inverkan på elevers förmåga att lära och förstå. Av 
den resterande delen av respondenterna ansåg en majoritet detta till viss del. Denna 
frågeställning diskuteras främst under rubriken ”Fysisk aktivitet och kognitiva 
förmågor”.

2. För de lärare som anser att detta arbetssätt får effekter, hur anser de att dessa 
effekter yttrar sig i elevers kognitiva förmågor? 

Denna frågeställning besvarades i den kvalitativa delen av vårt resultat. Där 
framkom att respondenterna ansåg att effekten av arbetssättet yttrar sig i elevers 
koncentrationsförmåga genom att koncentrationen ökar och blir mer riktad samt att 
eleverna kan hålla koncentrationen längre och blir mer motiverade. De uttryckte att 
en negativ effekt är att eleverna kan ha svårt att återfå sin koncentration efter 
aktiviteten. Respondenterna ansåg att effekterna av arbetssättet yttrade sig i elevers 
förmåga att minnas genom att de får erfarenheter att ”hänga upp” kunskapen på och 
att de då minns bättre och under en längre tid. Till sist ansåg lärarna att effekterna av 
arbetssättet yttrar sig i elevers förmåga att lära och förstå genom att det skapar 
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många olika intryck som leder till lärande och eleverna får möjlighet att uppleva och 
lära på samma gång. Respondenterna uttrycker även att eleverna blir mer delaktiga i 
sitt lärande och utvecklar sin förmåga till reflektion. Denna frågeställning diskuteras 
främst under rubriken ”Fysisk aktivitet och kognitiva förmågor”.

3. Vad har verksamma lärare i årskurs F-3 för uppfattningar kring fysisk aktivitet i 
undervisningen?

Denna frågeställning besvarades i både den kvantitativa och den kvalitativa delen av 
vårt resultat. I det kvantitativa resultatet framkom att majoriteten av respondenterna 
ansåg att effekterna av arbetssättet varierar. Där framkom också att 96,2% av 
respondenterna ansåg att de genom att använda fysisk aktivitet i undervisningen når 
ut till fler elever. I det kvalitativa resultatet framkom att lärarna ansåg att fysisk 
aktivitet i undervisningen ger upphov till ett mer varierat arbetssätt samt att gruppen 
i stort får träna sin samarbetsförmåga och lära av varandra. Respondenterna ansåg 
att förutsättningar för att arbeta på detta sätt var att aktiviteten är välplanerad, att 
lärandemiljön är trygg och lustfylld samt att man tar hänsyn till gruppens 
sammansättning. Till sist uttryckte respondenterna att tidsbrist var en bidragande 
faktor till i vilken omfattning fysisk aktivitet används i undervisningen. Denna 
frågeställning diskuteras främst under rubriken ”Fysisk aktivitet i den dagliga 
undervisningen”. 

Den sista rubriken ”Fysisk aktivitet och motorik” behandlas utanför frågeställningarna 
eftersom automatiserad motorik anses vara en förutsättning för kognitivt lärande 
(Sandborgh-Holmdahl & Stening, 1993). 

7.2.2 Forskningsperspektiv och teoretiskt perspektiv

I denna del diskuterar vi vårt resultat i relation till den litteratur och forskning samt de 
lärandeteorier som vi tagit del av. 

7.2.2.1 Fysisk aktivitet i den dagliga undervisningen

Bartholomew och Jowers (2011) skriver om hur fysisk aktivitet kan kombineras med 
undervisning och har i sin studie uppmuntrat lärare att förändra sin undervisning för att 
införliva fysisk aktivitet i den. I vårt resultat kan vi se att respondenterna använder sig 
av många olika fysiska aktiviteter i sin undervisning, men mycket fysisk aktivitet sker 
även utanför undervisningen som pausaktivitet. Tonvikten i respondenternas svar låg på
lekar och sång och musik vilka vi ser som de mest klassiska aktiviteterna när det gäller 
detta område. De lärare som använder sig av pausaktiviteter skriver att de avbryter 
lektionen för en stunds rörelse vilken är till för att eleverna ska orka sitta still och arbeta 
vidare. Lärarna skriver också att tidsbrist är en faktor, de har svårt att hitta tid både för 
den fysiska aktiviteten och för planering av den. Detta är även något som Bartholomew 
och Jowers (2011) tar upp när de skriver att lärarna som deltog i deras studie uttryckt att 
de inte hade tillräckligt med planeringstid för att arbeta fullt ut med fysisk aktivitet i 
klassrummet. 
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I respondenternas svar framgår det att många ser rörelse som en pausaktivitet vilken de 
inte kan ta tid till från den övriga undervisningen. Enligt vår tolkning av forskningen 
kan fysisk aktivitet både som pausaktivitet och som avsedd att främja inlärning generera 
positiva effekter när det gäller elevernas koncentrationsförmåga (U.S. Department of 
Health and Human Services, 2010). Däremot nämns ingenting om pausaktiviteters 
inverkan på elevernas minne och lärande. De respondenter som uttryckt åsikter om 
pausaktiviteter har menat att de har en inverkan på elevers förmåga att orka jobba vidare 
och hålla sin koncentration. Men de uttrycker även att en del elever har svårt att landa 
efter en sådan paus. 

Respondenterna uttrycker även att de ofta upplever tidsspillan som en följd av fysisk 
aktivitet. Enligt Donnelly et al. (2009) har metoden i deras studie kring fysisk aktivitet i 
all undervisning visat sig vara både kostnads- och tidseffektiv eftersom det material som 
utarbetats är väldigt välplanerat och genomtänkt. Denna metod anser vi visar på att 
upplevelsen av att tidsspillan äger rum kan minskas. Det är viktigt att, som en av våra 
respondenter uttrycker, se och våga lita på att lärande faktiskt sker i det kaos som kan 
tyckas uppstå. Respondenterna anser att aktiviteten måste vara planerad och organiserad 
samt ha ett tydligt mål som eleverna är medvetna om. I ett arbetssätt som kan vara så 
pass fritt som fysisk aktivitet anser vi att det är viktigt med tydliga riktlinjer för att 
eleverna ska veta vad som förväntas av dem. I dessa fall menar respondenterna att 
aktiviteten får en mer positiv inverkan på elevernas lärande och koncentration. Enligt 
våra erfarenheter kan brist på tydliga riktlinjer medföra att situationen blir otydlig för 
eleverna och då är det inte säkert att det lärande sker som var tänkt. 

Enligt Brömssen (2004) gynnas de barn som får möjlighet att röra på sig mycket under 
skoltid genom att de får lättare att klara av skolans teoretiska ämnen. Vår tanke är att 
fysisk aktivitet kan integreras i de flesta teoretiska ämnen. Respondenterna uttrycker att 
inte alla ämnen lämpar sig för fysisk aktivitet men att det absolut bör nyttjas där det 
passar och får en positiv inverkan på eleverna. I respondenternas svar kan vi utläsa att 
elevernas ålder påverkar på grund av att yngre elever har ett större rörelsebehov.

Som vi nämnde tidigare menar respondenterna att det är viktigt att den fysiska 
aktiviteten får en positiv inverkan på eleverna. De tar upp att lärandemiljön bör vara 
lustfylld och trygg och anpassad efter elevernas förmågor, annars kan den istället få en 
negativ inverkan. Vi anser att fysisk aktivitet skapar en möjlighet att göra 
undervisningen mer lustfylld och förekommer det ofta blir eleverna även trygga i 
situationen. Vi är av uppfattningen att det är viktigt att göra undervisningen 
motiverande och lustfylld i den mån man har möjlighet för alla elever. Vi är medvetna 
om att denna typ av undervisning inte har samma positiva effekt på alla elever då alla 
elever har olika inlärningsstilar. Vi menar dock att fysisk aktivitet i undervisningen är
ett arbetssätt som är väl lämpat för att anpassas till elevers olika behov. Även 96,2% av 
lärarna anser detta då de uppgett att de anser att man genom fysisk aktivitet i 
undervisningen når ut till fler elever. 

7.2.2.2 Fysisk aktivitet och kognitiva förmågor

När det handlar om i vilken omfattning respondenterna uppfattade att det finns ett 
samband mellan fysisk aktivitet i undervisningen och en inverkan på elevers kognitiva 
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förmågor visar resultatet på ett tydligt ställningstagande från lärarnas sida. Angående 
vilken inverkan det har på elevers koncentrationsförmåga instämde 75,5% helt med 
påståendet att det har en positiv inverkan. Rörelse i undervisningen hjälper eleverna till 
en bättre koncentrations- och uppmärksamhetsförmåga (Sandborgh-Holmdahl, 1988. & 
Ericsson, 2003.). Sandborgh (1984) redovisar även åsikter som lärare som deltagit i 
hennes studie uttryckt och de menade att deras elevers koncentrationsförmåga 
förbättrats av regelbunden fysisk aktivitet. De övriga respondenterna i vår studie 
instämde delvis. Efter vad vi kan utläsa motiverar dessa respondenter sitt 
ställningstagande med att det kan vara svårt för eleverna att återfå fokus. Många 
uttrycker här en syn på fysisk aktivitet i undervisningen som en pausaktivitet. Vi kan 
relatera till deras resonemang då det ses på detta sätt eftersom det då blir ett avbrott i 
lärandet och det kan vara svårt att få eleverna att komma tillbaka till det arbete man tagit 
en rörelsepaus ifrån. Utifrån detta vill vi även ta upp Pirrie och Lodewyks (2012) studie 
kring hur fysisk aktivitet påverkar elevers kognitiva förmågor. De kunde inte visa på 
någon större positiv inverkan förutom då det gällde problemlösningsförmåga. En 
förklaring till detta resultat är något de själva reflekterar kring. Enligt Pirrie och 
Lodewyk (2012) testades problemlösningsförmågan först. Detta menar de kan ha 
medfört att effekten av den fysiska aktiviteten redan hunnit avta när de andra kognitiva 
förmågorna testades. Vi kan se ett samband mellan detta resultat och fysisk aktivitet 
som en pausaktivitet. Då den fysiska aktiviteten är menad som paus för att stärka 
elevernas kognitiva förmågor då man återgår till undervisning, kan detta istället medföra 
att effekten succesivt avtar. Om den fysiska aktiviteten istället är integrerad är vår 
uppfattning att man får ut bättre effekt av den. 

Angående den fysiska aktivitetens inverkan på elevers koncentrationsförmåga menade 
respondenterna att koncentrationen ökar för de flesta elever under och efter aktiviteten. 
För vissa elever kan det vara svårt att återfå koncentrationen efter aktiviteten medan 
andra kan ha svårt att hålla koncentrationen under aktiviteten eftersom de kan uppfatta 
situationen som rörig och svår att hantera. Vi tror att det till stor del handlar om att göra 
den fysiska aktiviteten till en vana och därmed avdramatisera den. Detta tror vi kan 
underlätta för eleverna att utveckla sin förmåga att arbeta på detta sätt och därmed hålla 
sin koncentration. 

I jämförelse med andelen respondenter som instämde helt med att det finns ett samband 
mellan fysisk aktivitet och koncentrationsförmåga var det färre respondenter som 
instämde helt med att det hade en positiv inverkan på elevernas minne (56,6%) och 
förmåga att lära och förstå (50,9%). Att de positiva sambanden med minne och 
förmågan att lära och förstå inte fick lika stort medhåll av respondenterna som 
koncentrationsförmågan fick tror vi kan bero på att koncentrationen påverkas av både 
pausaktiviteter och integrerad fysisk aktivitet enligt både respondenternas svar och 
forskning utgiven av U.S. Department of Health and Human Services (2010). Därför 
tror vi att de respondenter som har en tendens att använda sig av pausaktiviteter istället 
för integrerad fysisk aktivitet inte har sett dessa positiva inverkningar på elevernas 
minne och förmåga att lära och förstå i samma utsträckning. I den forskning vi tagit del 
av nämns ingenting om pausaktiviteters inverkan på elevernas minne och lärande. Vi 
funderar även på om en bidragande orsak till att respondenterna inte uttryckte lika stort 
medhåll för minne och förmågan att lära och förstå kan bero på att dessa förmågor inte 
kan observeras direkt av läraren på samma sätt som koncentration kan. Dessa förmågor 



49

är processer som utvecklas över tid och då kan observeras mer på sikt medan 
koncentration ofta är något som syns direkt. 

Respondenterna uttryckte att eleverna har lättare att minnas något som de gjort i fysisk 
aktivitet eftersom aktiviteten i sig blir minnesvärd, eleverna har något att ”hänga upp” 
kunskapen på. Med hänvisning till Jensen (1997) tror vi att det är minst lika viktigt att 
variera undervisningen som innehåller fysisk aktivitet eftersom det även med detta 
arbetssätt finns risk att det blir upprepning och tillfällena flyter samman i elevernas 
minne. Jensen (1997) menar att all inlärning är kopplad till ett sammanhang och om all 
inlärning sker på samma sätt blir det nästintill omöjligt för hjärnan att minnas det man 
försöker lära in.  

Respondenterna tar upp att elever kan ha en tendens att minnas tillfället och aktiviteten i 
första hand och lärandeinnehållet i andra hand. Vi frågar oss då om man gjort klart 
målet med aktiviteten för eleverna? Då detta sker tror vi att elevernas förmåga att 
koppla innehållet till rörelsen brister. När eleverna inte är säkra på vad aktiviteten går ut 
på och vad som förväntas av dem blir undervisningen troligtvis inte lika konkret som 
den kan bli. Angående förmågan att minnas tar respondenterna även upp vikten av att 
integrera alla sinnen i undervisningen då de menar att detta hjälper eleverna att minnas 
bättre. Enligt Ericsson (2003) förutsätter allt lärande i skolan att eleven har en förmåga 
att uppfatta sinnesintryck. Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993) anser att alla sinnen 
behöver användas då inlärning sker. 

Respondenterna menar att fysisk aktivitet i undervisningen ger upphov till samtal och 
reflektion kring det lektionen handlat om. Vi anser att samtal och reflektion är 
essentiellt för att eleverna ska få möjlighet till en djupare förståelse för lärandeobjektet. 
Detta menar vi gäller alla typer av arbetssätt, det är alltid viktigt att reflektera och 
samtala kring det man gjort. Det ger eleverna en möjlighet att bearbeta sin kunskap. 
Många yngre elever bearbetar även sina kunskaper genom att upprepa och synliggöra 
dem i leken, detta iakttagande styrker även en av respondenterna. Vidare uttrycker 
respondenterna åsikten att fysisk aktivitet i undervisningen öppnar upp för elever med 
olika lärstilar. Detta eftersom eleverna får möjlighet att använda flera olika förmågor 
vilken underlättar för dem att känna sig kompetenta och delaktiga. Vi är medvetna om 
att alla elever inte har samma rörelsebehov och inte heller uppskattar rörelse lika 
mycket. Dock anser vi att alla elever behöver variation i undervisningen och rörelse är 
ett bra sätt att få in denna variation.

7.2.2.3 Fysisk aktivitet och motorik

Enligt den forskning som vi tagit del av behöver elever ha automatiserat en 
grundläggande motorik för att kunna klara av att hålla sin koncentration i 
inlärningssituationer (Sandborgh-Holmdahl & Stening, 1993, Parlenvi & Sohlman, 
1985). Sandborgh (1984) menar att träning av motoriska färdigheter kan fungera som ett 
hjälpmedel vid inlärning. De respondenter som instämde helt med påståendet att brist på 
automatiserad motorik kan fungera som ett hinder i undervisning som innehåller fysisk 
aktivitet uttyckte att de elever som detta berör kan gå miste om upplevelsen eftersom de 
istället måste fokusera på motoriken. De respondenter som delvis instämde med samma 
påstående ansåg att det är typen av inlärningssituation som avgör om den bristande 
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motoriken utgör ett hinder eller ej. Med utgångspunkt i respondenternas svar är vår 
uppfattning är att det kan finnas två typer av elever som påverkas negativt av en 
bristande motorik. Dels de elever som i sin självinsikt inte ser att de har svårigheter med 
motoriken. Dessa elever kan delta i en inlärningssituation men deras brist på 
automatiserad motorik kan fungera som ett hinder, detta eftersom det gör det svårare för 
eleverna att koppla samman en specifik rörelse med det kunskapsinnehåll som rörelsen 
hör ihop med. Vi syftar då exempelvis på sånger där man har rörelser som är kopplade 
till innehållet i sången.  Den andra typen av elever som kan påverkas negativt uppfattar 
vi är de elever som har en tydlig insikt om sina motoriska svårigheter. Dessa elever kan 
ha en tendens att fokusera så pass mycket på själva rörelsen att de till stor del kan missa 
det som händer runt omkring. Angående respondenternas åsikter om att typen av 
inlärningssituation kan vara avgörande tror vi att en orsak kan vara ifall ämnet och 
innehållet som den fysiska aktiviteten kopplas ihop med i undervisningen är ett starkt 
eller svagt ämne/innehåll för eleven med bristande motorik. En lärare som är medveten 
om detta kan då anpassa svårighetsgraden på den fysiska aktiviteten så att den lämpar 
sig för alla deltagare.

Respondenterna uttrycker att framförallt yngre elever har ett större rörelsebehov och en 
av respondenterna menar även att yngre elever är i stort behov av rörelse för sin 
motoriska utveckling. Ericsson (2003) visar i sin studie på ett samband mellan ökad 
fysisk aktivitet och förbättrad motorik. En respondent menar att elever kan ha en 
tendens att själva reglera sitt behov av att röra sig genom exempelvis extra toalettbesök 
eller andra ärenden. Vi funderar över hur lärare generellt reagerar på att eleverna själva 
reglerar sitt rörelsebehov. Av de svar vi fått kan vi utläsa att de antingen kan se det som 
att deras egen inblandning är överflödig eftersom eleverna ändå tar en paus när de 
behöver en. Det kan också vara så att det fungerar som en ”varningsklocka” för lärarna 
som visar att eleverna behöver röra på sig och att det är dags för läraren att väva in 
någon form av fysisk aktivitet i undervisningen, antingen som pausaktivitet eller 
integrerat. En av respondenterna menar att det är viktigt att medvetandegöra för 
eleverna att det är okej att ta en rörelsepaus när de är i behov av det. Vi frågar oss om 
eleverna kan hantera detta ansvar som läraren faktiskt lägger över på dem genom 
förväntningen om att de själva reglerar sitt rörelsebehov. Frågan är då om det inte vore 
bättre att som lärare vara medveten om att yngre elever har ett större rörelsebehov och 
därmed medvetet planera in mer fysisk aktivitet i undervisningen. Genom detta tror vi 
även att fler elever får sitt rörelsebehov tillfredsställt eftersom alla elever kanske inte tar 
en paus trots att de behöver en utan istället förblir stillasittande och tappar sitt fokus på 
arbetet.

7.2.2.4 Lärandeteoretiskt perspektiv

I den kognitiva teorin intresserar man sig för hur hjärnan omvandlar sinnesintryck till 
information som lagras i minnet. Respondenterna menar att eleverna genom att använda 
sig av flera sinnen får fler intryck att hänga upp kunskapen på. De menar med andra ord 
att desto fler sinnen som används desto bättre minns eleverna. Som vi redan tagit upp 
tidigare i diskussionen kan vissa av dessa elever med motoriska brister ha svårt för att 
fokusera på det som händer runt omkring då de samtidigt utför rörelser som därmed tar 
upp mycket av deras fokus. En åtgärd som skulle kunna hjälpa dessa elever skulle 
kunna vara regelbunden motorisk träning.
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Piaget (1972) menade att kunskap kommer ur handlingar och tänkande med vilket han 
menade att kunskap inte kan erövras genom att kopiera verkligheten utan måste 
upplevas och reflekteras kring. Säljö (2003) skriver att Piaget ansåg att människans bas 
för lärande och intelligens grundas i dennes kropp och fysiska erfarenheter. Denna tanke 
får medhåll av respondenterna som menar att det elever fått möjlighet att uppleva och 
göra konkret är lättare att komma ihåg. Då upplever och lär eleverna på samma gång. Vi 
anser att fysisk aktivitet i undervisningen är ett medel för denna typ av lärande då det 
kan ge eleverna många nya erfarenheter och upplevelser genom ett aktivt lärande. 
Piaget (1972) förordade en aktiv undervisning som kommer utav reflektion och som har 
målet att utveckla barnens intressen. Enligt Imsen (2006) menade Piaget att all inlärning
förutsätter att barnet är aktivt. Imsen (2006) skriver även att Piaget menade att eleven 
måste göra kunskapen till sin egen genom aktivt deltagande och inte bara vara en passiv 
mottagare av kunskap. Vi anser att det är viktigt att eleven är aktiv och framförallt 
ifrågasättande i lärandesituationer. Detta menar vi gör att de bearbetar och förstår 
kunskapen på ett annat sätt och därmed gör den till sin egen. Det är lika viktigt att 
eleverna är mentalt aktiva som att de är fysiskt aktiva. 

En brist i den kognitiva teorin som uppmärksammas av Säljö (2003) är att 
kunskapserövrande sker bäst på egen hand. Säljö (2003) menar att detta är en 
begränsning eftersom vi lever i en social samvaro. Vi anser att det är berikande att 
eleverna upptäcker och lär tillsammans. De kan då komma med olika infallsvinklar och 
bidra med olika sorters kunskaper. Eleverna bör lära sig att ta till vara på varandras 
styrkor och se det som en viktig del i sitt eget lärande. Även läraren spelar en viktig roll 
som mentor och handledare i lärandeprocessen. Respondenterna uttrycker liknande 
tankar och menar att fysisk aktivitet i undervisningen ger många sociala vinningar 
genom att eleverna tränar sin samarbetsförmåga och får möjlighet att lära av varandra. 
Trots fördelarna med att lära aktivt tillsammans anser vi att det även finns vinningar 
med att erövra kunskap på egen hand. Eleverna behöver få tillfälle att begrunda och 
upptäcka enskilt och då lita till sin egen förmåga. 

Piaget förordade i sin kognitiva teori en kreativ och aktiv undervisning (Imsen, 2006). 
Piaget (1972) menade att det är när elever får arbeta aktivt som de kan ge fullt uttryck 
för sin förmåga. Med det inte sagt att man inte kan vara kreativ och nytänkande i den 
”normala” undervisningen. Allt handlar om inställning. Våra respondenter har gett 
uttryck för att det är positivt att variera sin undervisning, samtidigt som de förordar 
upprepning för att stärka motorik, inlärning och minne. Vi funderar på om upprepning i 
detta fall betyder att man tar sig an samma innehåll upprepade gånger på samma sätt, 
eller om man varierar tillvägagångssätt men med ett upprepat innehåll. Vi tror mer på 
den andra varianten eftersom den öppnar upp för elever med olika inlärningsstilar och 
även gör det mer möjligt att använda flera sinnen (olika sinnen vid olika tillfällen). Både 
Piaget och Vygotskij menade att elever behöver utmanas med uppgifter i 
undervisningen som ligger på gränsen för vad de redan kan. Skillnaden dem emellan 
ligger i om detta bör ske enskilt eller i samspel med andra (Imsen, 2006 & Säljö, 2003). 
Vi anser att så länge arbetssättet kan varieras så att det inte upplevs som upprepning för 
eleverna så kan de utmanas till nya sätt att tänka. Men som i all annan undervisning är 
det viktigt att komma ihåg att undervisningen behöver individanpassas för att alla elever 
ska utmanas i sitt lärande. 
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7.3 Slutord

Utifrån våra resultat och efterföljande diskussion vill vi slutligen synliggöra våra egna 
tankar och våra resonemang kring vissa områden som uppkommit under arbetet med 
denna studie. 

Huruvida fysisk aktivitet bör vara integrerad i undervisningen eller ligga utanför i form 
av pausaktiviteter är något som varje lärare bör avgöra utefter vad som passar för 
hans/hennes grupp. Vi har däremot fått uppfattningen av att den integrerade fysiska 
aktiviteten oftast har ett tydligt lärandemål vilket inte alltid gäller för pausaktiviteten. Vi 
frågar oss då om pausaktiviteten får samma effekter som den fått om den ingått i 
undervisningen och om dessa pausaktiviteter har liknande inverkan på lärande och 
minne som forskning och våra respondenter uttryckt att fysisk aktivitet som integreras i 
undervisningen har på koncentration. Vidare har vi en teori kring att om den fysiska 
aktiviteten är integrerad i undervisningen och har ett tydligt lärandemål drabbas inte de 
elever som har svårt att landa efteråt i samma utsträckning eftersom aktiviteten i sig 
innehåller målet med lärandet.

Som vi nämnt i tidigare diskussion uttrycker respondenterna att de upplever tidsspillan 
som en följd av arbetet med fysisk aktivitet i undervisningen. Vi uppfattar det som att 
respondenternas upplevelser av tidsspillan kan ses ur två olika perspektiv. För det första 
kan det ses som en tidsspillan som kommer av att eleverna har haft en pausaktivitet som 
resulterat i en oro som gör att de är svåra att samla igen, svårt att få dem att fokusera på 
undervisningen igen. För det andra kan det ses som en tidsspillan som kommer av att 
den fysiska aktiviteten är integrerad i undervisningen. Där slukar den mycket tid 
eftersom eleverna exempelvis kan arbeta mer utspritt med uppgifter som kräver rörelse 
och även eventuell förflyttning. Uppgifterna kan även ta mer tid i anspråk eftersom de 
är av mer konkret karaktär och därmed kräver en större insats av både lärare och elever. 
Vi förstår lärarnas åsikter och kan relatera till dessa. Dock anser vi att fysisk aktivitet 
som integreras i undervisningen inte kan jämföras med klassisk undervisning i fråga om 
tidsåtgång och klassrumsklimat.

Respondenterna uttryckte åsikter om att inte alla ämnen lämpar sig för fysisk aktivitet 
utan att positiva effekter bör avgöra vilka ämnen och grupper detta arbetssätt används i. 
Vi anser att detta är en sund inställning, positiva effekter bör avgöra. Men vi har svårt 
att se i vilka ämnen fysisk aktivitet inte skulle vara lämplig förutom i de praktiska där 
det av naturliga skäl inte passar lika bra med rörelse, exempelvis i slöjdämnena. Vi 
frågar oss vad det är som gör att lärarna uttrycker att inte alla ämnen lämpar sig. Är det 
så att vissa ämnen aldrig lämpar sig eller varierar det beroende på lärostoff? Grundas 
denna åsikt i att klassens sammansättning och elevernas ålder påverkar? Vi kan se att 
det kan vara svårt att införliva fysisk aktivitet i allt lärostoff. Vissa ämnesområden 
kräver en lugn och stillsam lärandemiljö, såsom exempelvis läsinlärning. Klassens 
sammansättning anser vi kan påverka exempelvis om många elever har svårigheter i ett 
visst ämne och då behöver arbeta med det på ett visst sätt. Vi tror att detta kan påverka 
hur lärarna bedömer situationen och elevernas behov. Vi menar att rörelse inte bör 
bortses från som ett alternativt arbetssätt men det behöver heller inte vara dominerande.
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Slutligen har vi även funderat över hur ambitionen att integrera alla sinnen fungerar i 
praktiken då såväl respondenterna som forskning och litteratur lyfter vikten av detta. 
För oss känns det naturligt att det blir mer fokus på vissa sinnen såsom syn, hörsel och 
känsel medan det är svårare att få med doft och smak. Samtidigt anser vi att det bör vara 
en ambition att i undervisningstillfället få med så många olika sinnen som möjligt för att 
berika elevernas upplevelse och därmed underlätta för dem att minnas. Vi ser även att 
det är relevant för lärandet att uppleva kunskapsinnehållet på flera olika sätt för att ge 
hjärnan fler möjligheter att omvandla sinnesintryck till information och minnen som 
består. 

Vi anser att resultatet av vår studie är relevant för vårt framtida arbete som lärare 
eftersom det visar att verksamma lärare i stor utsträckning uppfattar att fysisk aktivitet i 
undervisningen för med sig positiva effekter i undervisningen samt i elevers lärande, 
koncentration och minne. Vi tar med oss respondenternas tankar kring hur man bör 
arbeta med fysisk aktivitet i undervisningen och vad man bör tänka på för att nå bästa 
möjliga resultat. En tanke som vi särskilt kommer bära med oss är att det är viktigt att se 
och lita på att det ”kaos” man upplever leder till lärande (lärare). Även om 
användandet av fysisk aktivitet kan ge upphov till ett stökigare arbetsklimat får man inte 
glömma att ställa sig vid sidan om för att få perspektiv på det lärande som sker. 

Innan vi påbörjade arbetet med vår studie var vi osäkra på vad vi kunde förvänta oss för 
resultat. Det visade sig att respondenternas tankar och uppfattningar till stor del stämde 
överens med våra, men detta arbete har även fört med sig nya infallsvinklar som vi 
kommer ta med oss i vårt framtida yrkesliv. Bland annat har vi utvecklat våra 
tankegångar angående hur man som lärare bör öppna upp för elever med olika lärstilar. 
Även om vi varit medvetna om detta tidigare har vi nu fått en djupare förståelse för hur 
viktigt det är att tillgodose olika lärstilar och hur man bör gå tillväga. Vi har även fått 
syn på hur fysisk aktivitet i undervisningen faktiskt öppnar upp för flera olika sätt att 
lära än vad vi tidigare uppfattat. Inledningsvis låg vårt fokus mest på själva rörelsens 
betydelse men efterhand har vårt perspektiv vidgats. Vi anser att en fysiskt aktiv 
undervisning möjliggör ett kreativt arbetssätt genom att man inte begränsas lika mycket 
i sina tankebanor kring hur undervisningen ska vara.

7.3.1 Förslag på vidare forskning

Vår litteratur- och forskningsgenomgång styrker att det finns ett samband mellan fysisk 
aktivitet i eller i nära anslutning till undervisning och elevers kognitiva förmågor och 
skolprestationer. I relation till forskningen visar vår studie att de medverkande lärarna är 
positiva till att använda fysisk aktivitet i undervisningen och anser att det medför 
övervägande positiva effekter på elevers kognitiva förmågor. 

Vi anser att det hade varit intressant att följa upp lärarnas åsikter och tankar i 
kompletterande intervjuer. Detta för att få lärarna att utveckla sina tankar och då få 
ytterligare perspektiv på ämnet. För vidare studier skulle detta kunna vara ett alternativ. 
Ytterligare ett alternativ för vidare studier menar vi skulle kunna bestå i intervjuer och 
observationer av elever för att även få med deras perspektiv. Observationer skulle även 
kunna medföra ett resultat som skulle vara mer fritt från tolkningar samt visa en 
utomståendes perspektiv på det som sker i undervisningen.
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Bilaga 1 – Missiv

Hej
Vi är två lärarstudenter som läser vid Högskolan i Skövde med inriktning mot 
grundskolans tidigare år. Då vi nu läser vår sista termin ingår ett examensarbete om 
15 hp. 

Syftet med studien är att undersöka omfattningen av hur lärare som är verksamma i 
förskoleklass – årskurs tre uppfattar sambandet mellan fysisk aktivitet i 
undervisningen och eventuell inverkan på elevers kognitiva förmågor. Vi har valt att 
inrikta oss på den undervisning som bedrivs i klassrummet och bortser därför från 
undervisningen i idrott och hälsa. Med fysisk aktivitet i undervisningen menar vi 
tillfällen då eleverna får använda sina kroppar som verktyg för att lära.

Vi vore tacksamma om du som är lärare i förskoleklass – årskurs tre ville ta dig tid att 
medverka i vår enkätundersökning. Resultatet av undersökningen kommer att finnas 
tillgängligt i vårt examensarbete som i sin tur kommer att publiceras i en 
internationellt sökbar databas, DiVA.  Medverkan i undersökningen är frivillig och vi 
garanterar anonymitet. Det är viktigt med en hög svarsfrekvens för att vi ska få ett 
tillförlitligt resultat. 

Ifyllda enkäter lämnas i det svarskuvert vi lämnat på din skola, om du är osäker på var 
detta finns så kontakta din rektor. Detta kuvert hämtas av oss under v.41. Enkäterna 
bör därför vara ifyllda och lagda i kuvertet senast fredag 5/10 v.40. 
Tack på förhand för att du tar dig tid att medverka!

Om det är något du undrar över får du gärna höra av dig till oss via telefon eller mail. 
Sara Mogren Emma Jern
07XX – XX XX XX 07XX – XX XX XX
aXXxxxxx@student.his.se aXXxxxxx@student.his.se



Bilaga 2 – Enkät

1. Exempel på fysisk aktivitet i min undervisning där eleverna använder sina 
kroppar som ett verktyg för lärande (bortsett från undervisning i idrott och 
hälsa) är:
(Välj de alternativ du använder och skriv till om det är något du tycker saknas.)
[ ] Lekar [ ] Sång & musik [ ] Rim & ramsor [ ] Dans & rytmik
[ ] Undersöka lärandeobjekt (ex: möjlighet att uppleva med flera sinnen)
[ ] Praktisk tillämpning med kroppen (ex: mäta korridoren med hjälp av sina kroppar)
[ ] Undersöka & upptäcka med kroppen (ex: naturvetenskapliga experiment)
[ ] Motorisk träning
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

2a. Fysisk aktivitet som integreras i undervisningen har en positiv inverkan på 
elevers förmåga att koncentrera sig.
[ ] Instämmer helt [ ] Instämmer delvis [ ] Instämmer inte alls

b. Beskriv på vilket sätt du tycker att elevernas koncentration påverkas.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

c. Har detta arbetssätt alltid en liknande inverkan på elevers koncentration?
[ ] Ja, alltid samma [ ] Det varierar vid olika tillfällen [ ] Nej, alltid olika

3a. Fysisk aktivitet som integreras i undervisningen har en positiv inverkan på 
elevers förmåga att minnas det undervisningen handlat om.   
[ ] Instämmer helt [ ] Instämmer delvis [ ] Instämmer inte alls

Jag är just nu verksam i årskurs ………………………….
Antal år i yrket: ……… år
Utbildning/ämnesbehörighet: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………



b. Beskriv på vilket sätt du tycker att elevers förmåga att minnas påverkas.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

c. Har detta arbetssätt alltid en liknande inverkan på elevers förmåga att 
minnas?
[ ] Ja, alltid samma [ ] Det varierar vid olika tillfällen [ ] Nej, alltid olika

4a. Fysisk aktivitet som integreras i undervisningen har en positiv inverkan på
elevers förmåga att lära och förstå det undervisningen handlar om.  
[ ] Instämmer helt [ ] Instämmer delvis [ ] Instämmer inte alls

b. Beskriv på vilket sätt du tycker att elevers förmåga att lära och förstå 
påverkas.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

c. Har detta arbetssätt alltid en liknande inverkan på elevers förmåga att lära 
och förstå?
[ ] Ja, alltid samma [ ] Det varierar vid olika tillfällen [ ] Nej, alltid olika

5a. Anser du att du genom att arbeta med fysisk aktivitet i din undervisning i 
större utsträckning når ut till fler elever?
[ ] Ja det anser jag [ ] Nej det anser jag inte

b. På vilket sätt anser du att du når ut till fler elever?  
(Välj de alternativ du instämmer i och/eller skriv till egna alternativ, motivera 
gärna varför. Om du svarat Nej på frågan innan, motivera gärna ditt svar här)
[ ] Jag öppnar upp för elever med olika lärstilar
[ ] Jag öppnar upp för lärande genom att eleverna får möjlighet att använda sig av 
flera olika sinnen i undervisningen
[ ] Jag motiverar eleverna till deltagande genom ett mer aktivt arbetssätt 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………



6. Anser du att det finns något samband mellan motorisk träning och elevers 
förmågor att 
a. koncentrera sig?
[ ] Ja det anser jag [ ] Nej det anser jag inte
b. lära och förstå?
[ ] Ja det anser jag [ ] Nej det anser jag inte
c. minnas det de lärt?
[ ] Ja det anser jag [ ] Nej det anser jag inte

7. Brist på automatiserad motorik kan fungera som ett hinder i undervisningen 
som innehåller fysisk aktivitet för de elever detta berör. (motivera gärna ditt 
svar)
[ ] Instämmer helt [ ] Instämmer delvis [ ] Instämmer inte alls
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

8. Anser du som lärare att fysisk aktivitet i undervisningen kan ha en negativ 
inverkan på: 
(Motivera dina svar)
a. elevers enskilda lärande
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

b. gruppen som helhet
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

9. Har du några övriga tankar kring ämnet rörelse som ett pedagogiskt verktyg i 
undervisningen, och/eller synpunkter på denna enkät?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Tack för din medverkan!


