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Förord 
Examensarbetet har vi delat upp på olika sätt för att vi båda skulle vara delaktig i arbetet. Vi började 

med att dela upp den tidigare forskningen, Andreas använde tre referenser och Linus använde fyra 

referenser till skrivandet av avsnittet som kom att kallas bakgrund. Efter att bakgrunden var skriven 

samarbetade vi båda med att ställa upp de intervjuer som vi skulle utföra för studien. Utförandet av 

intervjuerna genomfördes genom att de delades upp av oss och vi intervjuade tre pedagoger var på två 

olika skolor. Vidare i arbetet har vi samarbetat genom alla delar där vi båda har skrivit på de olika 

rubriker vi valt att använda. Sett över hela arbetet har vi båda skrivit lika mycket samt att vi har träffats 

och diskuterat de olika avsnitten för att texten skulle hänga samman. Vid dessa träffar har vi arbetat på 

de olika avsnitten men även korrekturläst varandras texter för att se om det var sammanhängande eller 

om texten inte hängde ihop med syftet. Detta samarbete har fungerat bra och vi har genomfört en studie 

stor nog för en C-uppsats.  

Det vi kommer att komma ihåg från arbetet är att om någonting skall bli gjort är det bara att sätta sig 

ner och skriva och inte lägga fokus på fel saker. Framförallt har vi lärt oss hur vi kan samarbeta för att 

åstadkomma en studie av denna form och hur vi kan använda oss av den kunskapen i verksamheten 

efter examen. 

Vi vill passa på att tacka de sex pedagoger som ställde upp i denna studie och gav oss en inblick i deras 

syn på fysisk aktivitet. Vi vill även tacka Camilla Vedin och Malin Backlund för att ni hjälpt oss att 

korrekturläsa detta arbete. Framförallt vill vi tacka vår handledare Jakob Billmayer för han hjälp oss 

genom detta arbete. Utan dessa personer skulle detta arbete inte varit möjligt.  
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Abstrakt 
Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka uppfattningar pedagoger har om effekterna av 

fysisk aktivitet på skolan. Detta har vi genomfört genom att intervjua sex olika pedagoger vid två olika 

skolor med en hermeneutisk ansats. Pedagogerna ser olika på vad fysisk aktivitet är och hur de arbetar 

med fysisk aktivitet under skoltid. Som exempel talar en del pedagoger enbart om skolidrotten medan 

andra talar om rörelsepauser eller fysisk aktivitet i klassrummet. Större delen av den tidigare forskning 

som vi har använt oss av har visat på positiva effekter av fysiska aktiviteter i skolan. Vår studie har även 

visat att alla pedagoger har tagit upp någon positiv effekt av fysisk aktivitet under skoltid. Studien har 

delvis visat på negativa effekter om fysisk aktivitet och att det stödjs av tidigare forskning. Många 

pedagoger uppfattar att eleverna visar på ett förbättrat skolresultat men att det kan ta tid från lektionstid 

och att inte kunskapskraven nås.  

 

Nyckelord: Effekter av fysisk aktivitet, Fysisk aktivitet, Grundskola, Pedagogers uppfattningar.  
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Introduktion  

Inledning  

Vi valde att forska om fysisk aktivitet i skolan för vi undrar hur pedagoger tror att fysisk aktivitet och 

idrott påverkar inlärning och hur pedagogerna uppfattar att det påverkar elevernas skolresultat. Med 

den idrottsbakgrund som vi båda har anser vi att det är intressant att få en förståelse för hur olika 

pedagoger på olika skolor ser på fysisk aktivitet och hur de tror det påverkar inlärning. Med vår 

bakgrund anser vi att det skulle utveckla vår roll som fritidslärare och idrottslärare att veta mer vad 

andra pedagoger tycker om fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet är någonting vi kommer möta i vårt arbete 

ute i verksamheten och eventuellt arbeta med för att eleverna ska utvecklas inom olika områden. Ämnet 

är intressant för oss då det är någonting vi båda arbetar för på de skolor vi är på idag samt att vi har 

idrott och hälsa som andra ämne i utbildningen. Någonting som intresserar oss är hur elevers hälsa 

påverkas av fysisk aktivitet och hur pedagogerna uppfattar att det påverkar skolarbetet.   

Det är ett problem i dagens samhälle att många rör på sig för lite (Resaland, Moe, Bartholomew, 

Andersen, Mckay, Anderssen och Aadland, 2018). Läroplanen som är framtagen genom politiska beslut 

förklarar vikten av att skolan använder sig av rörelser eller fysiska aktiviteter för att eleverna ska få röra 

sig mer. Skolans mål är att utbilda eleverna till bra samhällsmedborgare och ge dem möjligheten att 

kunna leva ett hälsosamt liv, både som barn och sedan också som vuxna (skolverket, 2017). Därför anser 

vi att det är viktigt att eleverna får möjligheten att röra sig på skoltid. Det blir därför ett ansvar för 

pedagoger ute i verksamheten att eleverna får tillgång till rörelse eller fysisk aktivitet genom 

utbildningen. Resaland et al., argumenterar för att det är ett hälsoproblem hos dagens elever att de är 

för mycket stillasittande och de har i sin studie tittat på hur elever med olika kön och akademisk 

bakgrund kan gagnas av utökad fysisk aktivitet i skolan. 

Vi vet att denna del i forskningen är beprövad av flera forskare och det har genomförts olika studier 

runt om i världen samt att det kommit ut material för pedagoger att ha som hjälp för att integrera mer 

fysisk aktivitet i klassrummen (Hruska och clancy, 2008). Exempelvis har det genomförts en 

undersökning med tio elever som har det svårt att koncentrera sig en hel skoldag. Denna undersökning 

berörde hur rörelsetider under skoldagen kan förändra elevernas skolresultat och hur deras 

koncentration förändrades med hjälp av dessa rörelsetider (camahalan och Ipock, 2015). Ett exempel 

som detta gör oss intresserade att ta reda på vad pedagogerna tycker vid ett par skolor om fysisk 

aktivitet och hur det påverkar inlärning, vi kommer att återkomma till det mer i avsnittet bakgrund. 

I vår studie tänker vi undersöka hur pedagoger uppfattar fysisk aktivitet i skolan och dess effekter. Vi 

är intresserade av att höra verksamma pedagogers åsikter och inställning till fysisk aktivitet i skolan 

och hur det avspeglar sig i hur de uppfattar att de arbetar med fysisk aktivitet under skoltid. Är 

pedagogerna som själva är intresserade av fysisk aktivitet och dess betydelse för eleverna mer benägna 

att använda sig av detta i skolundervisningen, jämfört med pedagoger som inte har det intresset? 

Stämmer pedagogernas åsikter in på vad forskningen nämner angående fysisk aktivitet i skolan?   
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Bakgrund 

I detta avsnitt kommer vi behandla vad den tidigare forskningen säger om fysisk aktivitet i skolan, 

elevers roll, pedagogers roll och effekter av fysisk aktivitet i skolan.  

Tidigare forskningssyn angående fysisk aktivitet i skolan 

Resaland, Moe, Bartholomew, Andersen, Mckay, Anderssen och Aadland (2018) har i sin artikel visat 

på hur barn med olika kön och olika akademiska bakgrunder svarar på mer fysisk aktivitet i skolan och 

så kallad aktiv inlärning på skolgården. Camahalan och Ipock (2015) och Erwin, Fedewa och Ahn (2012) 

argumenterar för att använda klassrummet för fysisk aktivitet med elever. Ma, Mare och Gurd (2014) 

argumenterar för att ha fysisk aktivitet med eleverna under raster på skolan både styrda rastaktiviteter 

och icke styrda rastaktiviteter. Fysisk aktivitet i skolan kan även vara de schemalagda idrottstimmarna 

i idrottshallen eller på skolgården med utbildade idrottslärare vilket Kern, Graber, Shen, Hillman och 

McLoughlin (2018) diskuterar i sin artikel.  

Hruska och Clancy (2008) har i sin artikel skapat ett hjälpmedel för pedagoger att använda om de skulle 

vilja införa olika fysiska aktiviteter under lektionstid. De förklarar hur pedagoger kan använda sig av 

klassrummet för att göra lektionerna annorlunda mot hur normalt lektionerna är. Denna artikel är till 

för att hjälpa pedagoger som vill införa fysisk aktivitet i lektionerna och där beskriver Hruska och 

Clancy vilka aktiviteter som är möjliga i ett klassrum eller om idrottshallen kan lånas. De beskriver 

aktiviteter där eleverna kan röra sig runt i klassrummet för att svara på frågor eller för att räkna 

matematik. Hruska och Clancy anser att rörelse kan hjälpa elever att komma ihåg olika typer av 

information. De förklarar det så att informationen blir kopplad till en viss rörelse vilket sedan leder till 

att eleverna kommer ihåg saker enklare. Ett exempel som Hruska och Clancy använder är "A card reads, 

"Divide 80 by 10. Show the answer by jumping the correct number of times." (Hruska & Clancy, 2008, s. 14). 

Detta citat visar på hur lärare kan använda rörelser för att lära ut matematik. Hruska och Clancy anser 

att med denna typ av undervisning kan elever, som har svårigheter med att sitta vid skolbänken, lära 

sig istället. 

Hur ser den tidigare forskningen på hur jobbet med fysisk aktivitet i skolan kan se ut? 

Ma, Mare och Gurd (2014) argumenterar i sin artikel för hur fysisk inaktivitet är ett hälsoproblem för 

barn i dagens samhälle och att eleverna är mer stillasittande nu än förr. Det nämns också i deras 

forskning att problemen med stillasittande och den fysiska inaktiviteten gör att många elever får en 

ökad risk för ohälsa och alla problem det bär med sig. De påstår även att det i skolan finns en stor 

möjlighet att påverka eleverna till att leva ett mer hälsosamt liv. Detta argumenterar även Camahalan 

och Ipock (2015) för i sin studie samt att det är viktigt att pedagogerna ser alla elever. I deras studie var 

det ett par elever som inte var trygga i att röra sig i klassrummet när det utfördes någon typ av fysisk 

aktivitet. Dessa elever var överviktiga och inte trygga med sina kroppar vilket skapade en otrygg miljö 

för de eleverna. För att dessa elever skulle delta togs det upp att de fick utföra övningarna eller 

aktiviteterna längre bak i klassrummet. Enligt Camahalan och Ipock var detta för att de eleverna som 

tyckte det var jobbigt skulle få känna en trygghet och inte må sämre psykiskt för att de blir uppställda 

på en scen eller blir ställda framför sina klasskamrater. Eleverna ska inte behöva må dåligt för att det 

ska utföras någon typ av övning i klassrummet, det är någonting som pedagogerna bör tänka på enligt 

Camahalan och Ipock. Camahalan och Ipock förklarar också att i början på testperioden tyckte eleverna 

att de fysiska aktiviteter som de fick utföra var jobbiga och försökte undvika dem, men desto längre 
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veckan pågick så ville eleverna vara med och deltaga mer och mer. De förklarar att eleverna började se 

det som en del av deras lärande och inte som en rast.  

I sin artikel tar Kern, Graber, Shen, Hillman och McLoughlin (2018) upp sambandet i USA mellan 

socioekonomiska skillnader hos eleverna och skolresultaten. De tar även upp vad fysisk aktivitet på 

skolan har för påverkan på skolresultaten. Det riktvärde de har valt för att mäta skolresultat är hur 

eleverna läser i årskurs tre då detta enligt forskning som gjorts tidigare är ett bra värde. I detta värde 

har forskare sett ett samband med elevernas läskunnighet i årskurs tre och deras skolresultat längre 

fram i skolan och även vidare studier på universitet och liknande. 

Ma, Mare och Gurd (2014) argumenterar om hur fysisk inaktivitet är ett hälsoproblem för barn i dagens 

samhälle, barnen blir mer och mer stillasittande. De har undersökt hur högintensiv träning påverkar 

eleverna i en årskurs 2 och en årskurs 4 i Kanada. Detta test av högintensiv träning följde ett speciellt 

program som tog 4 minuter att genomföra. Det varvades med rast utan någon styrd aktivitet och utan 

någon högre fysisk aktivitet och genomfördes under tre veckor. De satt med och observerade klasserna 

under skoldagarna. Camahalan och Ipock (2015) utförde en studie där de använde sig av pedagoger för 

att se om fysisk aktivitet i klassrummet kunde göra någon skillnad. Studien var relativt kort, då den 

genomfördes under en veckas tid. Eleverna som deltog i studien började med att göra ett test i 

matematik för att se vilken nivå de ligger på innan studien startade. Erwin, Fedewa och Ahn (2012) 

genomförde en pilotstudie om elevers akademiska förmåga påverkas av fysisk aktivitet i klassrummet. 

De har använt sig av 29 elever i årskurs tre i en skola i sydöstra USA. Pilotstudien pågick under 20 

veckor och under dessa veckor var eleverna uppdelade i två klassrum där 16 av eleverna tillhörde en 

grupp som arbetade på ett sätt medan de 13 andra arbetade på ett annat sätt. För att främja att alla elever 

rörde på sig varje dag ledde läraren lite mer än 20 minuters fysisk aktivitet varje dag. Pedagogen fick 

även lite hjälpmedel för att komma på snabba och lätta fysiska aktiviteter att göra med eleverna. Under 

ett läsår har Mullender-Wijnsma, Hartman, de Greeff, Bosker, Doolaard och Visscher (2015) utfört en 

studie som baserats på elevers inlärning och om de kan utvecklas fortare med hjälp av fysisk aktivitet 

på skoltid. När Mullender-Wijnsma et al., studerat detta har de använt sig av elever i årskurs två och 

tre i USA. De valde sedan att dela in eleverna i olika grupper, en grupp som utförde fysisk aktivitet och 

en kontrollgrupp där det inte utfördes fysisk aktivitet. För att kunna studera detta valde de att 

pedagogerna skulle ha 20 till 30 minuters undervisning medan den övriga tiden var till för att eleverna 

skulle röra på sig och ha fysisk aktivitet i någon form.  

Hur ser tidigare forskning på effekter av fysisk aktivitet i skolan? 

 Kern, Graber, Shen, Hillman och McLoughlin (2018) tog del av en studie som gjorts om tredje klass 

läskunnighet i USA och samtidigt tog Kern et al., kontakt med 1279 skolor i mellan västra USA både 

genom att maila och ringa till dem för att ta reda på hur många timmar fysisk aktivitet de har på 

skolschemat. Sedan sammanställde Kern et al., antalet timmar fysisk aktivitet och delade upp skolorna 

i två grupper där den ena gruppen hade mer fysisk aktivitet på schemat i skolan än den andra. Det som 

fram gick i denna analys där Kern et al., jämförde antalet timmar fysisk aktivitet, socioekonomisk 

bakgrund hos eleverna i olika skolor och resultatet i läskunnighet i årskurs tre. Analysen visade på att 

i alla skolor med mer fysisk aktivitet hade minst lika bra skolresultat eller bättre än de skolorna med 

mindre fysisk aktivitet. Framförallt i skolor med fler elever med sämre socioekonomisk bakgrund är 

skillnaden störst mellan hur mycket skolledd fysisk aktivitet eleverna har och hur bra resultaten blev i 



   

 

 

 

6 

läskunnigheten i tredje klass. I skolor med fler elever med bra socioekonomisk bakgrund var skillnaden 

mindre på deras läskunnighets resultat. Det ska dock tänkas på att det är fler timmar fysisk aktivitet i 

skolschemat vilket gör att det är färre timmar klassrumsundervisning för de eleverna än de elever på 

de skolor som har färre timmar fysisk aktivitet. Detta anser Kern et al., visar på att alla skolor och alla 

socioekonomiska grupper tjänar eleverna på mer fysisk aktivitet i skolan men de eleverna som tjänar 

mest på detta är elever som har lägre socioekonomisk status. Erwin, Fedewa och Ahn (2012) visade 

resultat på att det fanns skillnad på de två olika gruppindelningarna som de använt sig av. Resultaten 

på testerna som eleverna utförde var liknande även fast de två olika grupperna utförde lektionerna på 

olika sätt. Båda grupperna utvecklades inom de olika tester som utfördes. Gruppen med fler elever i 

ökade testresultaten mer drastiskt och sedan dämpades det medan gruppen med färre elever 

utvecklades mer jämnt. Det är inte stora ökningar i resultaten men alla elever utvecklades med hjälp av 

fysisk aktivitet. Erwin, Fedewa och Ahns resultat visar på att den grupp som använde sig av rörelser på 

lektionerna utvecklades snabbare. Det var även den gruppen som hade flest antal elever.   

Camahalan och Ipock (2015) test undersökte hur eleverna uppförde sig under tiden testet utfördes samt 

deras resultat på uppgifterna. Med uppförande menar de exempelvis när eleverna lämnade sin plats 

eller pillade med olika saker på sin plats. Det var ingen stor förändring på elevernas resultat i de 

matematikuppgifter som ställts men hur eleverna uppförde sig på lektionen har förändrats mycket. 

Camahalan och Ipock visar i sitt resultat att elevernas resultat förbättrades efter en vecka med fysisk 

aktivitet på skoltid. Deras resultat visar även på att eleverna förändrade sitt beteende i klassrummet. 

De gick från att röra sig från sin plats och pilla på saker de inte skulle till att det nästan försvann helt. 

Eleverna blev mer engagerad i lektionerna efter införandet av fysisk aktivitet. Ma, Mare och Gurd (2014) 

kom i sin studie fram till att med lite mer högintensiv träning höjdes elevens resultat litegrann, men den 

största skillnaden blev att eleverna var mer alerta och inte lika trötta eller hängandes på bänken med 

huvudet och mindre dagdrömmande. Det blev enligt Ma, Mare och Gurd stor skillnad när eleverna haft 

träningen istället för en vanlig icke styrd rast där eleverna efter den vanliga icke aktiva rasten blev 

mycket mer rastlösa, ofokuserade och dagdrömmande i klassrummet. De kom också fram till att 

skillnaden blev större i årskurs 2 än i årskurs 4 när barnens beteende observerades. Det framkom också 

under deras observationer att pojkarna i klasserna hade större skillnader än flickorna på hur deras 

beteende blev när de hade haft högintensiva pass kontra när de haft icke aktivitets raster  

Resultaten som Mullender-Wijnsma et al., (2015) visade på var att den grupp av elever som utfört fysisk 

aktivitet fick sämre resultat än de elever som inte utfört någon fysisk aktivitet efter att de jämfört mot 

de tester som gjort innan studien började. Studien visar även på att de elever som är äldre la mer fokus 

på uppgifterna i sig än de yngre eleverna. Det Mullender-Wijnsma et al., kommit fram till är att fysisk 

aktivitet i klassrummet inte alltid är bra eller ger ett positivt resultat. De förklarar det med att eleverna 

som hade fysisk aktivitet på skoltid förlorade undervisningstid vilket resulterade i att eleverna inte 

lärde sig tillräckligt mycket under lektionstid. Eleverna i kontrollgruppen hade fler 

undervisningstimmar vilket resulterade i att de eleverna lärde sig mer.  Resaland et al., (2018) har i sin 

artikel använt sig av en studie i Norge som heter ASK (Active Smarter Kids) som gjordes under sju 

månader 2014/2015. I den studien valdes det slumpmässigt ut 57 skolor i Norge där det tittats på hur 

eleverna hade presterat i engelska, matematik och läsning i norska. Studieresultaten fick de fram genom 

norska standardiserade nationella prov innan och efter de sju månaderna. Eleverna blev uppdelade i 

olika grupper där det tittades på skolresultat och kön. Varje grupp delades sedan in i två mindre 
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grupper. En där de hade använt aktiv inlärning och en där de inte hade använt aktiv inlärning och i 

varje sådan grupp fanns det elever av bägge kön och olika bra skolresultat. Resaland et al., påvisar i sin 

artikel att bland de elever som hade sämst skolresultat av både pojkar och flickor förbättrade alla sina 

resultat mer i gruppen med mer fysisk aktivitet än i kontrollgruppen som följde läroplanen som vanligt. 

Även i gruppen med bra skolresultat förbättrades pojkarna i gruppen med fysisk aktivitet mer än 

pojkarna i kontrollgruppen men hos flickorna var det ingen skillnad.  

Sammanfattning 

Det vi har märkt i litteraturen vi läst i detta ämne är att nästan all forskning vi sett pekar på att det i 

grunden ger ett förbättrat resultat i skolan med mer fysik aktivitet. Mycket forskning argumenterar 

också för att tid som tas ifrån ett ämne och byts ut mot rörelseövningar inte försämrar elevernas resultat 

i det ämnet utan det pekar mer på att det till och med förbättrar skolresultaten i det ämnet. Det framkom 

också i vårt forskningsbakgrunds arbete att många forskare hade även pekat på att det var en vinst även 

för elever med vissa diagnoser att ha mer rörelse i skolan. Eleverna fick ur sig lite energi och att de var 

piggare i huvudet på lektionerna så de inte låg och vilade sig med huvudet på skolbänkarna. Det 

framkom även att i artiklarna att det var skillnad på vilka elever som tjänade mest på rörelse i skolan 

och vad vi sett i vårt forskningsbakgrundarbete, att det är pojkar med lägre socioekonomisk bakgrund 

som är mest behjälpta. Flickor som är högpresterande kanske inte har mycket hjälp av detta men att de 

i alla fall inte försämras av att det tas tid ifrån andra skolämnen medan alla andra grupper visade sig 

ha någon sorts hjälp av fysisk aktivitet. Dock hade en studie visat på ett annat resultat vilket var att 

elever kunde förlora på fysisk aktivitet också om det togs för mycket tid från ämnet. 

I artikeln av Ma, Mare och Gurd (2014) argumenteras det för att det är ett problem med att elever idag 

är för stillasittande och att det i längden blir ett hälsoproblem. I denna artikel diskuteras det även vad 

skolan kan göra för typ av arbetet för att kunna förbättra elevernas hälsa. Många av forskarna som vi 

läst om diskuterar olika sorters sätt att arbete med rörelse i skolan och det är allt ifrån korta rörelse 

pauser, styrda rastaktiviteter, specifika rörelser till specifik inlärning i något ämne och högpulsträning. 

Vi kunde också utläsa i några artiklar om att det fanns på någon skola ett speciellt hjälpmedel och stöd 

för de lärare som ville jobba mer med rörelse i skolan. 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka uppfattningar pedagoger uttrycker om effekterna av 

fysisk aktivitet på skolan. Samt att ytterligare undersöka om pedagogerna säger sig ha för någon 

erfarenhet av fysisk aktivitet och hur de arbetar med det i verksamheten.  

Frågeställningar: 

• Vad uppfattar pedagogerna är fysisk aktivitet i skolan? 

• Hur uppfattar pedagogerna att de jobbar med fysisk aktivitet i skolan? 

• Uppfattar pedagogerna några effekter av fysisk aktivitet i skolan? 
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Metod 
I vår studie har vi använt oss av kvalitativa studier med hermeneutisk ansats (Westlund, 2014). Vi valde 

att använda en hermeneutisk ansats för att vårt syfte med denna studie är att undersöka vilka 

uppfattningar pedagoger uttrycker om effekterna av fysisk aktivitet på skolan. Samt att ytterligare 

undersöka om pedagogerna säger sig ha för någon erfarenhet av fysisk aktivitet och hur de arbetar med 

det i verksamheten. Vi ansåg att det passade med en hermeneutisk ansats då exempelvis Westlund 

(2014) förklarar hermeneutik med att det är hur någonting kan tolkas, förstås eller att delge en 

upplevelse vilket var det vi sökte i vår studie. Hermeneutik är en väl fungerande ansats för vår studie 

då det handlar om att se någon annans uppfattningar och hur vi som forskare tolkar dem. Utifrån 

semistrukturerade intervjuer har vi använt oss av den empiri som insamlades för att sortera in det i 

passande rubriker. Då vi valde att använda oss av olika typer av pedagoger, så som fritidspedagoger 

eller fritidslärare, lågstadielärare och mellanstadielärare har vi valt att benämna dem pedagoger. Vi har 

med hjälp av pedagogernas svar försökt se pedagogers uppfattningar om fysisk aktivitet i skolan. Vilket 

vi även kommer beröra mer ingående senare i detta avsnitt.  

Datainsamlingsmetod 

När vi började med att arbeta med detta examensarbete ville vi ta reda på hur pedagogers uppfattningar 

är om fysisk aktivitet. Vi ville först veta hur de uppfattade vad fysisk aktivitet var och hur de arbetade 

med det i skolan, men då det skulle krävas en större studie och eventuellt observationer för att se hur 

pedagogerna arbetar med fysisk aktivitet valde vi att avgränsa oss till pedagogernas uppfattningar. Det 

ledde till att vi behövde göra en intervjustudie där pedagogerna förklarade hur de upplevde fysisk 

aktivitet.  

Då vi valt att göra en intervjustudie där pedagogerna skulle förklara hur de uppfattade fysisk aktivitet 

så valde vi att göra en kvalitativ studie (Ahrne och Svensson, 2015). Det betyder att vi kommer att tolka 

det som pedagogerna säger i de olika intervjuer vi genomfört och hur pedagogerna tolkar deras egna 

arbete. Vi valde att använda oss av kvalitativt semistrukturerade intervjuer (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2015). Vi följde rådet av Eriksson-Zetterquist och Ahrne att använda denna typ av intervjuer för 

att de förklarar fördelen med kvalitativa intervjuer och att den typen av intervjuer gör det enkelt att 

ställa frågorna efter hur intervjun går och vad som tas upp. De förklarar även att kvalitativa intervjuer 

är enklare att jobba med då det inte är ett fast frågeformulär som används. Semistrukturerade intervjuer 

är intervjuer som lagts upp på ett sånt sätt att den som intervjuar har ett antal frågor som den utgår från 

under intervjutillfällena, vi valde att använda oss av sju frågor (se bilaga 1). Dessa sju frågor var öppet 

ställda på ett sådant sätt att vi skulle kunna ställa följdfrågor om vi hörde någonting som var intressant 

för ämnet. Dessa sju frågor ställdes till alla som blev intervjuade, men då varje intervju var personlig 

blev följdfrågorna olika beroende på vilket intresse pedagogen hade eller hur de valde att besvara 

frågorna. Vi genomförde intervjuerna utifrån de olika frågorna vi satt upp och sedan följdfrågor eller 

om det kom upp någonting annat som kunde vara intressant att fråga om. Då vi valde att använda oss 

av kvalitativa semistrukturerade intervjuer fanns fördelen med att kunna anpassa frågorna efter vilken 

pedagog vi intervjuade eller ändra ordningen. Med denna typ av studie kan vi även tolka vad för 

uppfattningar pedagogerna har (Eriksson-Zetterquist & Ahrne). 
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Urval och genomförande 

Vi började med att kontakta de två olika rektorer på de skolorna vi ville använda oss av i vår 

undersökning med hjälp av missiv (se bilaga 2). Efter att vi fått tillåtelse att få använda deras skolor 

ställde vi frågan om vi fick välja ut pedagogerna själv om de visade sitt samtyckte. Efter att vi fått 

rektorernas godkännande begav vi oss ut till skolorna för att fråga vilka pedagoger som var intresserade 

av att delta i vår studie. Efter att vi fått deras bekräftelse på att de ville delta i studien bestämde vi dag 

och tid för att det skulle passa in i pedagogernas schema. Vid bokning av dag och tid följde vi Eriksson-

Zetterquist och Ahrnes (2015) råd och höll intervjun på arbetsplatsen där de kände sig bekväm och vi 

fick vara ostörda.  

Vi valde att följa Eriksson-Zetterquist och Ahrnes (2015) råd vid val av respondenter och valde att 

använda sex olika pedagoger med olika erfarenheter i skolan. Tre av pedagogerna arbetar på en skola 

mitt i centrum medan de resterande tre pedagogerna arbetar i en förort med flera olika kulturer. De två 

olika skolorna tillhör dock samma kommun. Vi valde att göra på detta sättet för att se pedagogernas 

uppfattningar och om det kan skilja trots arbetet i samma kommun. Vår tanke var att uppfattningar kan 

skilja sig beroende på vilken skola som pedagogen tillhör och att det kan finnas ett tänk på just den 

skolan angående fysisk aktivitet.  

Intervjuerna genomfördes över en två veckors period för att pedagogerna själva skulle kunna bestämma 

när de hade tid. Vi informerade pedagogerna innan vi började att intervjuerna kommer att spelas in och 

att om de ville fick de avbryta intervju när som helst. Efter det genomförde vi intervjuerna enskilt med 

pedagogen där vi ställde våra frågor och följdfrågor om vårt forskningsområde. Vårt syfte innefattade 

pedagogernas uppfattningar vilket gjorde att vi lät pedagogerna föra samtalet och vi ställde bara frågor 

för att intervjun skulle fortsätta. Vi valde att inte lägga oss i för att vi inte skulle förändra deras 

uppfattning eller att de inte skulle våga berätta deras uppfattningar. Direkt efter att intervjuerna var 

genomförda transkriberade vi dem eftersom då alla intervjuerna var utspridda över en längre tid.  

Vi valde att spela in intervjuerna vilket vi även informerade pedagogerna om innan för att ge dem 

möjlighet till att tacka nej till inspelning. Alla gick med på att bli inspelade vilket gjorde att det blev 

enklare för oss att skriva resultatet. Vi kunde med hjälp av transkripten sätta in de olika frågorna i fack 

och sedan skriva ut de olika påståendena i de rubriker vi använt oss av i resultatet. Alla intervjuer hölls 

personligen vilket gjorde det enklare att spela in samtalen. I och med att vi spelade in samtalen kunde 

vi fokusera på att ställa rätt frågor och hänga med i vad pedagogen förklarade istället för att vi skulle 

föra anteckningar och missa någonting som pedagogerna sagt. De intervjuer vi genomfört har varit ca 

20 till 25 minuter och det är beroende på hur mycket pedagogerna velat dela med sig av och hur 

intresserade de varit i ämnet.  

Analysmetod 

Vid transkriberingen har vi så ordagrant som möjligt skrivit ut våra samtal med pedagogerna. Detta för 

att vi i resultatet skulle kunna citera pedagogerna på ett korrekt sätt som möjligt. Vi tog även med visst 

prat som uppstod under intervjuerna som varit intressanta men uteslutit det som inte hörde till ämnet. 

Vi valde att skriva ner allting som sades ordagrant för att allt som sades kunde vara av stor vikt och 

därför sammanfattande vi inte längre utlägg som kan uppstå vid en intervju med öppna frågor. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) förklarar att det är bra att skriva ner allting själv vid en 
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transkribering och att det kan göra att analysen blir enklare att göra än om det skulle anställas någon 

till att transkribera intervjuerna åt oss. Vi valde att när vi läst materialet flertalet gånger att kategorisera 

pedagogernas svar utifrån våra frågeställningar. De olika frågeställningar vi har hade en egen färg som 

vi sedan kopplade pedagogerna svar till utifrån vart det passade in i frågeställningarna. Efter att vi 

kategoriserat svaren valde vi ut vilka svar som skulle användas i studien för att studien skulle ha en 

hög validitet och ge en rättvis bild av vad pedagogerna berättat. Att gå genom transkripten flertalet 

gånger var positivt för det gjorde det enklare för oss att veta vart allting skulle ta plats och vilka svar 

som var bra att använda i vår analys. Eriksson-Zetterquist och Ahrne stödjer att gå genom transkripten 

flertalet gånger då det skapar en förståelse för intervjuerna på ett annat sätt, men det kan även förenkla 

skrivandet vid senare tillfällen.  

Etiskt ställningstagande 

Innan vi påbörjade våra intervjuer av de medverkande pedagogerna så informerade vi dem muntligt 

om vad Vetenskapsrådet (2018) tar upp om att intervjuerna är frivilliga och de kan välja att avsluta 

intervjun när de vill. Vi berättade också om att vi hade för avsikt att spela in intervjuerna med hjälp av 

ljudupptagningen på våra telefoner och frågade de medverkande pedagogerna om de tyckte de var okej 

annars hade vi bara tagit anteckningar under intervjuerna. Vi berättade även för pedagogerna att vi 

endast använder materialet som vi spelat in till vår studie och att vi efter vi är klara kommer att slänga 

bort materialet så det inte finns kvar några ljudupptagningar. De medverkande pedagogerna fick också 

av oss information om att deras identiteter ska skyddas i största möjliga mån vilket innebär att vi inte 

tar upp pedagogens namn, ålder, kön, bostadsort eller vilken kommun skolan ligger och att de i vår 

studie kommer att benämnas som pedagog 1-6. 

Metoddiskussion 

Vi valde att avgränsa ämnet till pedagogens uppfattning då detta forskningsområde är stort och det 

skulle krävas annan typ av forskning för att behandla allt som det innefattar. Vi valde att använda en 

metod med hermeneutisk ansats till arbetet som enligt Hyldgaard (2008) innebär att man förstår och 

tolkar vad som händer vilket passade in för att studien skulle vara reliabel. En positiv punkt i den valda 

metoden var att pedagogerna intervjuades på deras arbetsplatser. De fick där känna en trygghet med 

miljön och de kunde välja var någonstans på arbetsplatsen de ville att vi kunde prata. Intervjuerna 

genomfördes där vi kunde ha det lugnt och privat under en tid, vilket även var bra för pedagogerna i 

detta fall, vilket även Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) stödjer. Det var bra för att pedagogerna 

inte skulle behöva känna sig stressade av det som händer runt omkring dem. Det kom även fram att 

synsättet hos någon pedagog blev lite förändrad efter att ha pratat med oss då det inte tänkts i de 

banorna innan vi talades vid. Att synvinkeln blev förändrad var positivt att höra för oss även fast det 

inte var vi som suttit och berättat för dem hur vi arbetar med fysisk aktivitet utan det är den själv som 

styrt intervjun och vi endast har ställt frågor angående fysisk aktivitet.  

Det vi skulle kunna förbättrat med vår studie för att få större validitet var att vi kunde ha studerat 

frågorna mer för att få en bättre förförståelse inför intervjuerna. Att vara förberedd är alltid positivt 

vilket vi även varit, men efter att vi genomfört intervjuerna kände vi att det inte hade skadat med mer 

förberedelser. Trots att vi var väl förberedda är det som Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) förklarar 

att det inte alltid finns kemi mellan den som intervjuar och den som intervjuas. Det kan antingen skapa 

problem för intervjun, eller så fungerar det och inga problem uppstår. Vi kände oss förberedda men 
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under någon intervju var det svårt att ställa de frågor som skulle ställas och få de långa svar som vi ville 

ha eller att den som intervjuas känner sig stressad på något sätt. Skulle intervjupersonen känna sig 

stressad kan det bero på att det är mycket som den behöver göra just då och har därför svårt att lägga 

fokuset på intervjun och kunna ge de svar som kunde ha givits. I och med att intervjun kändes stressad 

och att pedagogen inte var riktigt bekväm kände vi att vi kunde lagt upp det på ett annat sätt. Svaren 

vi fick av pedagogen var tillräckliga men svaren var korta och svåra att ställa följdfrågor till. Hade vi 

fått en bättre kemi med den pedagogen skulle vi kunnat ökat validiteten på studien genom att vi hade 

ökat mängden empiri som vi samlat in.  

Vi ansåg att vår metod var bra, då vårt syfte var att ta reda på pedagogers uppfattningar om fysisk 

aktivitet. Med en hermeneutisk ansats är det som både Hyldgaard (2008) och Westlund (2014) förklarar 

att hermeneutik är hur någonting tolkas eller någons uppfattningar om det valda ämnet. Vi har i vårt 

syfte begränsat oss till just uppfattningar vilket gör att en hermeneutisk ansats var att föredra. Valet att 

använda oss av Eriksson-Zetterquist och Ahrnes (2015) råd till kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

passade även in i denna hermeneutiska ansats. Det gjorde att vi kunde styra intervjuerna på det sättet 

som vi ville och kunde lägga till följdfrågor om det behövdes.  
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Resultat  
Vi kommer i detta avsnitt redovisa resultatet från vår empiriska studie. Avsnittet delas upp med 

underrubriker som representerar vad respondenterna delat med sig av under intervjuerna. Vi har efter 

varje citat identifierat pedagogerna med siffrorna 1 till 6 inom parantes. Vi har genom analyser och citat 

av respondenterna byggt detta avsnitt.   

Vad uppfattar pedagogerna är fysisk aktivitet i skolan? 

Vår studie visar på att fysisk aktivitet definieras olika beroende på vilken pedagog vi pratar med. Många 

pedagoger har pratat om att den schemalagda skolidrotten som styrs av utbildad idrottslärare är viktig 

för elevernas hälsa och mående dock nämner några att det verkar som det ska dras ner på skolidrotten 

i alla fall på ena skolan. 

En pedagog berättar: 

Skolidrott har dom två pass i veckan. (1) 

En annan pedagog säger: 

Jag har ju elever som kan få gå ut och röra sig lite ibland eller ta en bensträckare mitt i 

lektionen. (2) 

Några pedagoger nämner att de vill ha styrda rastaktiviteter på skolorna för att kunna få med sig fler 

elever att röra på sig under rasterna. En pedagog tar också upp studien att det kunde vara bra om det 

finns pilatesbollar och sitta på, balansplattor att stå på under en lektionstid. Pedagogen hänvisade till 

en föreläsning om de öppna kontorslandskapen som finns för vuxna hur en skola använt sig av det. En 

pedagog sade att ibland satte igång ett dansspel på Youtube som visades på smartboarden en stund på 

lektionstid men framförallt på rasterna. En pedagog tog även upp att rastdisco borde användas för det 

skapar naturlig rörelse och eleverna tycker det är roligt. Pedagogerna berättar också att rörelsepauser 

under lektionstid antigen utomhus eller inne i klassrummet är fysisk aktivitet som de använder sig av. 

När det gäller styrda rastaktiviteter tar en pedagog upp att de inte vill jobba med styrda aktiviteter på 

rasterna för att det kan hämma barns egna fantasi och kreativitet att alltid kunna bli matad med saker 

att göra. 

På den här skolan jobbar vi inte med rastaktivitet utan här har vi istället passen med 

inplanerad fysiskaktivitet och ehh… Jag kan säga att många slår sig för bröstet och säger 

att vi har aktivet här och vi har styrda aktiviteter som man kan välja såklart att vara med 

på… men… på sätt och vis så tror jag det kan hämma den fria kreativiteten men självklart 

ska barnen ha till gång till bollar, lekutrustning och klätterställningar och så men… ehm 

är vi där och petar för mycket och sånt så vänjer sig barnen vid att vi behöver inte göra 

någonting själv utan det kommer personal som säger åt oss vad vi ska göra… Sen är det 

inte så att jag utesluter att det ska ske överhuvudtaget men… (3) 

En annan pedagog uttrycker sig om rastaktiviteter vara eller icke vara i en skola. 

Jag bedriver ju inte styrda rastaktiviteter själv. Däremot så tror jag och detta tror jag 

FAKTISKT på stenhårt att om det skulle genomföras någon gång under en vecka en styrd 
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rastaktivitet med hjälp av någon vuxen så tror jag att man skulle fånga några av eleverna 

till att göra något annat som är mer kreativt på rasterna och skapar en gemenskap för 

alla på skolan så man lär känna varandra och man blanda olika åldrar. I leken har inte 

åldrarna så stor betydelse utan vi leker en lek utifrån vissa regler och då är alla delaktig 

utifrån samma villkor… även om du är 10, 12 eller 6 år. (2) 

Det framkommer här i vår studie att olika pedagoger tycker olika om vad fysisk aktivitet är på skolan 

och vad verksamheten kan få ut av att ha en styrd aktivitet som rastaktivitet. Bägge pedagogerna belyser 

fördelar och nackdelar med bägge sätten att se på det. Bägge pedagogerna jobbar på samma skola, där 

den ena pedagogen tar upp fördelarna med att alla barn får något att göra då det kan bli en gemenskap 

mellan barn i olika åldrar på skolan när det finns en vuxen med och har en styrd lek.  

Hur uppfattar pedagogerna att de jobbar med fysisk aktivitet i skolan? 

Elevernas roll i fysisk aktivitet 

Studien visar att flera pedagoger säger sig se elever sitter med sina mobiltelefoner innan skolan istället 

för att använda tiden till att leka eller röra på sig, vilket gör att eleverna blir trötta och inte orkar med 

skoldagen. Flertalet av de pedagoger vi intervjuat uppfattar att de elever som rör mycket på sig under 

skoltid är de elever som håller på med någon typ av idrott på fritiden. 

En pedagog nämner:   

(…) det är ofta på rasterna som ifall de här som håller på med idrott privat håller på ute 

också. De spelar bandy och fotboll och så. (4) 

En annan pedagog nämner: 

(…) Sen är det ofta de som rör sig mest som rör sig mest på fritiden också. (5) 

Pedagogen säger att de elever som annars rör på sig på fritiden ser det som en naturlig del av skoldagen. 

Exempelvis spelar dessa elever en form av utebandy eller fotboll för att fysiskt aktivera sig, vilket de 

ofta gör på fritiden. Det förklaras de elever som däremot inte utövar någon typ av idrott på fritiden har 

svårare att aktivera sig på rasterna. Det behöver inte vara att eleverna inte utövar någon idrott. Det kan 

vara att elevernas föräldrar skjutsar sina barn till skolan eller inte aktiverar sina barn genom utomhus 

aktivitet eller liknande. Eleverna har inte lika mycket fantasi till vad de vill göra på skolgården vilket 

skapar ett stillasittande på rasterna för de eleverna. Även innan och efter skolan umgås många elever 

genom att sitta med sin telefon istället för att vara ute och leka, sparka boll eller likande.  

En pedagog uttrycker sig så här:  

Jag tycker det, när jag var nyexaminerad och började jobba så fanns det inte telefoner och 

Ipads för det var inte aktuellt, men däremot datorer och då började det bli populärt och 

datorspel och det fanns ju små datorspel. Det har blivit så mycket större idag än vad det 

var då. Då var det en stund som man höll på och inte som många elever som vi har här 

sitter framför datorn och spelar spel hela kvällarna och det tror jag en hel del gör. Och 

kanske olämpliga spel dessutom. (4) 
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En del pedagoger nämner även att sömnen har en roll i det hela, sover inte barnen skapar det ett 

problem på skolan för då är eleven i fråga trött och har en jobbigare skoldag. En pedagog berättar också 

om att det finns elever som helt hoppar över frukosten och äter när de känner för det. Flertalet 

pedagoger pratar om att kosten är viktig för att eleverna ska må bra i skolan.  

En pedagog uttrycker sig så här: 

Kostdelen också när man tittar på luncher och när man sitter och äter och dom pratar om 

vad dom äter och vad dom ska äta när dom kommer hem. Det handlar varken om fasta 

tider till måltid när man äter eller vad man äter utan gud vad äckligt så äter man bara 

det man tycker är gott som kan vara en chipspåse som man hör vissa pratar om. (2) 

Medan en annan pedagog uttrycker sig så här: 

För det är väldigt många elever som inte äter frukost så mår man ju bättre om man äter 

frukost och lunch kanske om man ska öka på skolresultatet (…). (3) 

En pedagog nämner att övervikt inte spelar någon roll på hur skolresultatet ser ut. Den pedagogen 

uppfattar att det mer beror på hur eleven har det hemma. Exempelvis hur hemförhållandet ser ut, det 

kan vara att föräldrarna bråkar, är skilda eller att det pågår en skilsmässa.  

Pedagogen uttrycker sig så här: 

Det är klart att hälsa och mående hör ihop med skolresultaten, om ett barn mår dåligt så 

presterar det sämre. Hemma eller socialt eller något liknande så kanske de inte orkar lika 

mycket som de som inte har några problem hemma. Hälsa kan vara att de... det jag tänker 

idag är att de är en vecka hos pappa en vecka hos mamma och det kan vara lite jobbigt 

bitvis och ibland när de arbetar i skolan och hur de mår överlag, mår de inte bra så 

presterar de sämre och de orkar inte lika mycket. Men om man tänker hälsa kontra att 

de kanske är lite överviktiga så ser jag ingen skillnad kunskapsmässigt. Utan det är det 

här med att de kanske att de bär på mycket inom sig som kommer från skilsmässor och 

tjafs hemma. (5) 

Pedagogen uttrycker att kunskapen inte sitter i hur väl eleven är tränad eller hur den äter utan hur 

prestationen i klassrummet är. Det är många fler faktorer som spelar in på hur eleven presterar än bara 

fysisk aktivitet. Däremot säger pedagogen att det är viktigt med kosten och att det är en bidragande 

faktor. Äter eleverna bättre, mår de bättre i många fall säger pedagogen.  

När det gäller stillasittande och den fysiska aktiviteten säger en annan pedagog att den tror att det är 

bra om föräldrarna deltar för att det ska bli bättre för eleverna.  

(...) Jag tror det skulle vara jättebra för jag tror att man skulle motverka det här stilla 

sittandet som många har hemma, de som inte har någon fritidsaktivitet som innefattar 

rörelse eller att man har föräldrar som... det behöver inte betyda att man "går" i någonting 

utan det kan räcka att man har föräldrar som gör någonting med barnen. För det är 

mycket Ipads och telefoner och sånt där nu för tiden. (4) 
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Pedagogen tror att det skulle bli bättre om föräldrarna engagerade sig mer på elevernas fritid och när 

de är hemma. Istället för att barnen sätter sig med en Ipad eller liknande kan föräldrarna be barnen att 

gå ut och leka eller att de tar med barnen och gör någonting där de måste röra på sig.  

Stillasittandet är ett annat problem säger flertalet pedagoger, men ena pedagogen uttrycker att det kan 

bero på de sociala medier som finns idag. Det är fixerat med att eleven vill sitta vid sin mobiltelefon och 

titta på de sociala medier som finns. Med denna mobiltelefons fixering skapas det ett stillasittande då 

eleverna inte leker med varandra där de rör på sig fysiskt berättar flertalet pedagoger. 

Pedagogen uttrycker sig så här:  

Jaa jag kan väl säga att det jag ser är fokusen på sociala medier det är telefonen och stå 

och titta på någonting inte röra sig utan gemenskapen är inte kring en aktivitet på en rast 

eller att man rör sig och leker en lek... ehh utan man står vid en telefon. På morgonen när 

jag kommer så möts jag av stillasittande elever i en korridor dom är inte utanför mitt 

klassrum och rör på sig. Man sitter och tittar på en skärm tills jag samlar in telefonerna 

det är ett exempel. Också sen också när ehhh... när vi frågar deras intresse är inte hjälp 

med lekar och hoppa hopprep utan snarare om dom får sitta in med en Ipad på rasten 

till exempel. (2) 

Pedagogen följer sedan upp med: 

Viljan att röra sig det är mer jobbigt än roligt. (2) 

Pedagogen säger att det kan ses som ett problem att eleverna sitter med sina mobiltelefoner istället för 

att aktivera sig fysiskt. Att eleverna sedan frågar om de får sitta med en Ipad påvisar att det inte finns 

vilja att röra på sig då det är "roligare" att sitta med en mobiltelefon eller en Ipad. Det kan ses som ett 

problem och gör även att eleverna i längden inte orkar röra sig och då blir det jobbigare och jobbigare 

för var gång eleverna ska röra sig fysiskt.  

Pedagogernas roll i den fysiska aktiveten 

Flertalet pedagoger i vår studie påpekar att de använder sig av små mikropauser under lektionerna där 

eleverna antigen får gå ut och röra sig och ta en bensträckare eller får lov att röra sig i klassrummet en 

stund. En pedagog nämner att det hade varit en bra idé om man hade en annan klassrumsmiljö. 

Exempelvis kan vanliga skolbänkar kompletteras med ståbord där eleverna kan stå och arbeta. Vår 

studie visade på att pedagoger med idrottsbakgrund och eget intresse för träning använder sig mer av 

fysisk aktivitet i undervisningen. Här nedan uttalar sig två olika pedagoger. 

En icke idrottsintresserad pedagog uttrycker så här: 

Men alltså den enda gången som jag kopplar rörelse eller idrott överhuvudtaget till mina 

ämnen som är matte och svenska nu då det är faktiskt på matten när vi har elevens val. 

Då har jag gjort samarbete med idrottsläraren det är dom gångerna som jag tror att, ja 

det är då jag använder det inte någon annan gång. (1) 

Här ser vi i vår studie hur tydligt det blir med ett eget intresse för träning kontra hur det uppfattas att 

pedagogerna jobbar med rörelse i skolan. Studien visar pedagoger som har ett stort intresse för rörelse 

också säger att de jobbar mer med rörelse på alla sätt i skolan. Pedagogerna nämner själva detta också i 
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vår studie att de tror att intresset för fysisk aktivitet och träning påverkar hur de ser på dessa saker i 

skolan. 

En annan pedagog med träningsintresse uttrycker så här: 

Det är någonting som är viktigt för mig, som är från idrottsbakgrund. Jag försöker få in 

det så mycket som möjligt i klassrummet, men det är ju svårt att kombinera när man har 

så mycket som ska göras och mycket kunskapskrav som ska nås. (6) 

Bägge pedagogerna nämner att det är svårt att få in idrott och rörelse i klassrummet och samtidigt nå 

kunskapsmålen i de olika ämnena. Den pedagog som var träningsintresserad lyckades ändå att väva in 

fysisk aktivitet i undervisningen. 

Några pedagoger nämner också att de gärna går ut vid tillfälle när de har lektion som till exempel om 

de har en matematiklektion så går de ut och mäter och räknar utomhus för att få komma ut och röra på 

sig lite. En pedagog säger att hen arbetar mycket med rörelse och idrott i skolan.  

Pedagogen uttrycker sig bland annat så här: 

Till exempel så jobbar vi med att på måndag förmiddag så har vi 40 till 50 min ren träning 

stationsträning i styrketräning, vi kör snabba intensiva konditions pass… och övriga 

dagar försöker vi lägga in lek och annan fysisk aktivitet alltså fysiska lekar som vi 

planerar in i verksamheten så att det ska vara nåt rörelsemoment i all undervisning. (3) 

Det framkom i vår studie att om pedagogerna ville arbeta mer med fysisk aktivitet under skoldagen så 

fanns stöd ifrån deras skolledning. En del pedagoger tog även upp att det fanns kollegor på skolan som 

de också kunde få stöd och tips av. 

Så här uttrycktes det av samma pedagog som ovan angående stödet från ledningen: 

Vi har ju det ganska så väl förspänt på denna skola för vi har en rektor som vet och ser 

effekterna av den fysisk aktivitet som vi har både schemalagd och under lektioner… så 

att har vi bara ett bra argument så brukar det inte vara några större svårigheter att kunna 

genomföra saker så att stödet ifrån skolledningen tycker jag har varit bra. (3) 

En pedagog på samma skola nämnde det här i sin intervju: 

Jag väldigt dålig som person att bjuda på mig själv i att komma på och ha en bra aktivitet. 

Det är klart att skulle jag få hjälp… eller att söka så skulle jag säkert hitta någonting som 

jag tror att barnen skulle uppskatta. (2) 

Här visar studien återigen att det egna intresset för träning påverkar hur det arbetas med fysisk 

aktivitet.  

Studien visade på att en del pedagoger säger att de jobbar med det de anser är könsneutrala aktiviteter 

på den schemalagda tiden. Detta för att alla elever ska få möjlighet att ta del av aktiviteterna och att alla 

elever ska våga ta för sig under aktiviteterna. Pedagogerna nämner att det annars kan vara lätt att, 

framförallt tjejer, kan hamna i skymundan i många situationer till exempel på skolidrotten. 

En pedagog belyste det så här: 
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Ja vi försöker ju ha så könsneutral aktivet som möjligt och när det gäller dom aktivet 

stunder som vi har schemalagd på skolan som inte är idrottsundervisning så handlar det 

mycket om grovmotoriska färdigheter. Vilket man även gör i idrotten men att det inte 

ska vara tillexempel invanda bollidrotter men man ska inte säga bollspel men i 

bollidrotter är där pojkar oftare ligger på en högre nivå… man använder fotbollar mer 

man använder innebandybollar och klubbor och så där man är mer van vid det. (3) 

Hur uppfattar pedagogerna effekterna av fysisk aktivitet i skolan? 

Positiva effekter 

Flertalet pedagoger i vår studie argumenterar för att fysisk aktivitet kan vara positivt för eleverna. 

Exempelvis uttrycker sig en pedagog så här: 

Drar jag parallell med dom styra fysiska aktiviteter så som idrott som finns med på ett 

schema... tittar jag på dom eleverna som presterar bra härinne i klassrummet så är det 

dom eleverna som gör sitt bästa på idrottslektion också... dom gör i alla situationer sitt 

bästa och det vet jag inte egentligen om det har med fysiken utan det är nog en inställning 

till livet i allmänhet hur man gör. Kan jag inte så provar jag att göra mitt bästa eller så 

frågar jag om hjälp hur jag ska göra. (2) 

Denna pedagog uppfattar att elever som gör sitt bästa överallt är de elever som presterar bäst överlag. 

Pedagogen menar att de elever som är villig att lära sig också är villig att testa olika saker och vågar 

utvecklas.  

En av pedagogerna förklarar att eleverna som får positiv effekt av fysisk aktivitet är de elever som 

aktiverar sig dagligen. För de eleverna skapar den fysiska aktiviteten ett lugn i kroppen och de klarar 

av att arbeta längre och bättre på lektionerna. Det framkom också att alla pedagogerna var överens om 

att den socioekonomiska bakgrunden inte hade någon betydelse för om det blir någon positiv effekt av 

rörelse i skolan. Ett par pedagoger upplevde att elever med vissa diagnoser fick en positiv effekt, då 

mestadels pojkar.  

En av pedagogerna uttrycker sig så här:  

(…) dom som gör störst framsteg är och har störst progression på alla sätt och vis både 

som person och rent fysiskt är ju dom som börjar inte på noll men på väldigt låg nivå. (6) 

Det pedagogen påpekar i studien är att de som börjar på en låg nivå i skolan utvecklas mycket mer än 

en elev som rent fysiskt och som person kommit längre. Det är alltså positivt enligt denna pedagog att 

fysisk aktivitet införs i skolan, för att alla ska få chansen att röra på sig och utvecklas fysiskt.  

 En pedagog som inte är intresserad av idrott och fysisk aktivitet utrycker sig så här: 

Jag tror ju att fysisk aktivitet gynnar alla egentligen men... det jag kan tänka mig det är 

ju dom här eleverna som är i behov av särskilt stöd som behöver röra sig lite extra och 

då skulle man kunna köra det som en gruppövning och det kanske gynnar dem mest... 

men eftersom jag varken läst någon forskning om det i och för sig för jag inte varit 

intresserad så kan inte jag säga vad som är rätt eller fel (…). (1) 
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En pedagog som är intresserad av fysisk aktivitet uttrycker sig så här:  

Ja nu har jag nyss varit och lyssnat på en massa föreläsningar och all forskning pekar på 

att all rörelse under skoldagen och före och efter skoldagen påverkar barnen positivt. 

Både psykiskt och också somatiskt som man säger ju och att vi behöver pauser aktiva 

pauser inte bara sätta sig ner på en paus utan att man rör sig på något vis. (3) 

Det vi kan utläsa utav dessa två citat är att pedagogerna nämner i de fall där det finns intresse att arbeta 

med fysisk aktivitet eller rörelse i skolan är det enklare att se de positiva fördelarna inför skolresultatet. 

Alla pedagoger har nämnt att någonting positivt kan komma av fysisk aktivitet. Det kan bero på hur 

kroppen utsöndrar hormoner och att eleverna blir mer öppna till att lära och lyssna.  

En pedagog tar upp att: 

Jaa alla människor mår bättre rent psykiskt av att röra på sig och dom positiva effekterna 

är jättetydliga och det säger all forskning också att man rör på sig påverkar även hur du 

mår rent psykiskt och är man en gladare människa som mår bättre så kan man prestera 

bättre också och så. All forskning som är jätte ny och modern och så tyder på att tid som 

man tar ifrån ett ämne är inte minus tid så tar man till exempel 10 min från en 

mattelektion så har du samma resultat eller bättre resultat än om du kör en 40 min 

mattelektion. (3) 

Pedagogen nämner att hen nyligen varit på en utbildning med många föreläsningar om fysisk aktivitet 

i skolan och dess positiva effekter. 

Negativa effekter 

Här visar studien på att det kanske inte alltid är positivt med fysisk aktivitet. Enligt en del pedagoger 

finns det ett problem med att eleverna inte orkar med lektionerna efter idrottslektioner eller någon 

större fysisk aktivitet. Det som händer är att eleverna inte deltar under lektionerna vilket skapar 

problem i undervisningen enligt vad pedagogerna nämner. De säger också att eleverna kan missa olika 

delar eller inte lära sig vissa delar som finns som krav i läroplanen.  

Enligt vad pedagogerna berättar märks det att de tycker olika i hur fysisk aktivitet kan påverka 

resultaten, en del anser att det är positivt med fysisk aktivitet i skolan och en del ser negativa effekter. 

Dels så tror jag det är individuellt men att vissa grupper behöver det här mer och att 

vissa barn behöver det här mer. Så man kan både ha det individ anpassat och grupp 

anpassat. Men jag tror att alla barn mår bra av det och att alla klasser mår bra av att ha 

de här pauserna. Jag tror inte det är bra att sitta en hel timme i ett klassrum och bara 

lyssna eller skriva eller vad man nu gör. Jag tror på att lägga in planerade 

rörelseaktiviteter under tiden. (4)  

De elever som får negativ effekt av fysisk aktivitet är de som inte rör på sig, aktiverar sig på fritiden 

eller på rasterna under skoltid. De blir därför trötta och orkar inte fokusera på lektionstid diskuterarar 

några av pedagogerna som ingår i studien. 

En pedagog uttrycker sig på följande vis: 
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(…) Aktivitet kan göra för dom barnen som är aktiv dom mår ju bra av en aktivitet och 

få ur sin energi som sedan kan leda till att man orkar ha fokus på något annat eftersom 

att kroppen fått rör på sig. Medans att dom barnen som blir för trött för att man har rört 

på sig dom sitter nästan och halvsover på bänken istället. (4) 

Det visar sig i vår studie att det kan bli problem med att hinna med alla mål i läroplanen för 

pedagogerna om det både tas tid ifrån lektionerna till fysisk aktivitet och att en del elever även blir så 

pass trötta att det inte orkar jobba med de uppgifter de ska utföra efter aktiviteten. 

Resultatsammanfattning 

Pedagogerna uppfattade fysisk aktivitet i skolan på olika sätt. Vissa pedagoger nämner att fysisk 

aktivitet är skolidrotten, medan andra pedagoger förklarar att det kan användas rörelsepauser och 

styrda rastaktiviteter för att fysiskt aktivera eleverna. Det råder däremot delade meningar av 

pedagogerna om behovet av styrda rastaktiviteter. Det togs även upp av en pedagog att det borde 

användas rastdisco för att skapa mer rörelse på rasterna.  

Flera pedagoger ser problemet med att eleverna sitter med sina mobiltelefoner istället för att vara ute 

och röra på sig och leka. Dessa pedagoger uppfattar det som ett problem och att eleverna inte orkar med 

hela skoldagen. De elever som utövar någon idrott på fritiden är även de som rör på sig mycket på 

skolan. Kost och sömn berörs av flertalet pedagoger som ett problem då många elever har dåliga mat 

och sömnvanor, exempelvis chips till frukost. Det framkommer att pedagoger med ett intresse för idrott 

och träning använder sig mer av det i skolan än pedagoger utan ett intresse för idrott och träning. Några 

pedagoger nämner att de kan utöva undervisningen utomhus, istället för att ha en traditionell 

klassrumsundervisning. Finns viljan hos pedagogerna då har de stöd från skolledningen att starta ett 

arbete med fysisk aktivitet i skolan.  

Flertalet argumenterar för att fysisk aktivitet kan vara positivt för eleverna. En pedagog påpekar att de 

elever som tjänar mest på fysisk aktivitet i skolan är de elever som inte fysiskt aktiverar sig ofta på 

fritiden. Samtidigt förklarar en annan pedagog att de elever som tjänar på fysisk aktivitet är de som 

dagligen aktiverar sig. Alla pedagoger var överens om att den socioekonomiska bakgrunden inte 

spelade någon roll till fysisk aktivitet men att elever med någon form av diagnos gynnades av fysisk 

aktivitet. Däremot berättar några pedagoger att de elever som inte rör på sig ofta på skolan eller på 

fritiden kan det hämma elevernas lärande, då de inte är vana att fysiskt aktivera sig och är därför för 

trötta inne på lektionerna. Pedagogerna uppfattar att de inte hinner med att undervisa lika mycket om 

de ska jobba med fysisk aktivitet i klassrummet också. Vilket kan vara negativt för elevernas 

undervisning.   
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Diskussion 
Detta avsnitt kommer att behandla både vårat resultat men också den tidigare forskning som vi tagit 

upp tidigare i arbetet. Vi kommer att jämföra det resultat vår studie visat med vad den tidigare 

forskningen kommit framtill. Vi kommer relatera den tidigare forskning som vi tagit fram med vårat 

syfte och problemställning som vi tagit upp i inledningen.  

Hur uppfattas fysisk aktivitet i skolan? 

I vår studie framkommer det att olika pedagoger ser olika på vad fysisk aktivitet i skolan är. Några 

pedagoger diskuterar om exempelvis vad fysisk aktivitets betydelse är och hur de säger sig arbeta med 

det. En del pedagoger pratar mest om skolidrotten och hur viktig den är vilket även Kern, Graber, Shen, 

Hillman och McLoughlin (2018) argumenterar för. Andra pedagoger berättar att de tar tillvara på 

chanser att kunna gå ut och röra sig när de undervisar i vissa ämnen och även tycker att små rörelser 

pauser ingår i skolans arbete med fysisk aktivitet. Hruska och Clancy (2008) argumenterar för att elever 

ska få möjligheten att röra på sig under skoltid. Därför har de tagit fram ett material som pedagoger 

kan använda för att det ska bli enklare för pedagoger i skolan att involvera olika typer av 

rörelseövningar eller fysisk aktivitet i undervisningen. Det är även fler forskare som argumenterar för 

att fysisk aktivitet borde finnas i skolan och i undervisningen. Camahalan och Ipock (2015) samt Erwin, 

Fedewa och Ahn (2012) argumenterar för att utnyttja klassrummet för fysisk aktivitet för att eleverna 

ska få röra på sig under skoldagen. Däremot förklarar flertalet pedagoger som deltagit i vår studie att 

skolan måste ha mer fysisk aktivitet för att det är en del barn som är mer stillasittande. Ma Mare och 

Gurd (2014) argumenterar för samma som pedagogerna berättat om elevernas stillasittande och att de 

borde fysiskt aktiveras mer. Några pedagoger nämner att det är viktigt med styrda rastaktiviteter för 

dessa elever, samtidigt som en pedagog argumenterar för att styrda rastaktiviteter inte borde användas. 

Pedagogen argumenterar för att eleverna inte får använda sin fantasi och kreativitet när de blir matade 

med aktiviteter hela tiden och anser hellre att eleverna ska träna under skoldagen att använda sin fantasi 

för att röra sig på exempelvis raster. Några som däremot argumenterar för styrda rastaktiviteter som 

fysisk aktivitet på skolan är Ma, Mare och Gurd (2014), de förklarar dock att det bara är styrda 

rastaktiviteter som är viktiga utan det är icke styrda rastaktiviteter som är viktiga också.  

Hur uppfattas jobbet med fysisk aktivitet i skolan? 

Elevers roll i den fysiska aktiviteten 

Ett exempel på likheter mellan den forskning som skrivits om elevers hälsa i skolan och det vi fått fram 

i vår studie är det Ma, Mare och Gurd (2014) visar på att stillasittande är ett hälsoproblem och att det 

ökar bland unga. En pedagog tyckte att det blivit mindre fysisk aktivitet i skolan och på raster. 

Pedagogen får höra att eleverna vill sitta och spela på en Ipad eller använda mobilerna på rasterna 

istället och kan därför bli stillasittande. Samtidigt argumenterar Camahalan och Ipock (2015) för att det 

är viktigt att alla elever rör på sig i skolan och att det är pedagogernas ansvar att alla elever får 

möjligheten till det. En av pedagogerna som deltog i vår studie ser ingen skillnad kunskapsmässigt 

mellan de elever som är överviktiga eller de som inte är det. Däremot påpekade pedagogen att det är 

viktigt att sköta kosten för det kan bidra till att skolarbetet går framåt. Det vi fått höra av pedagogerna 

är att det inte bara är kosten eller fysisk aktivitet som påverkar elevers skolgång, det kan också vara hur 

eleverna sover. Det påpekas att om eleverna inte sovit ordentligt kan det skapa problem för dem under 
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skoldagen. Trots att forskningen som behandlats i vår studie inte har tagit upp dessa problem visar en 

del pedagoger att de har en bra förståelse för vikten av sömn och kosts inverkan på elevernas hälsa. 

Forskningen har mer inriktat sig mot hur fysisk aktivitet kan användas i skolan eller vilken skillnad den 

gör på skolresultatet. Det som Camahalan och Ipock däremot behandlat är elevers trygghet i 

klassrummet och hur pedagoger kan göra för att eleverna ska känna sig trygga, framför allt om de är 

obekväma med att röra sig eller fysiskt aktivera sig. Camahalan och Ipock argumenterar vidare för att 

elever som är otrygga i sig själv på grund av exempelvis övervikt kan utföra rörelserna längst bak i 

klassrummet eller långt bak för att de ska få känna sig trygga och inte känna sig utpekade. Fysisk 

aktivitet ska inte vara någonting en elev mår dåligt över argumenterar Camahalan och Ipock för.  

Pedagogernas roll i den fysiska aktiviteten 

En pedagog argumenterar för att styrda rastaktiviteter inte borde vara en del av skoldagen. Pedagogen 

anser att eleverna blir matad med aktiviteter och utvecklar ej en egen fantasi eller kreativitet. Ma, Mare 

och Gurd (2014) argumenterar för styrda rastaktiviteter vilket flertalet pedagoger också gör. I våra 

intervjuer kom det också upp att en del av pedagogerna skulle vilja att det fanns lättillgänglig hjälp som 

stöd för arbetet med fysisk aktivitet, här håller Hruska och Clancy (2008) med när de argumenterar för 

att det är bra om det finns hjälpmedel för pedagoger som vill arbeta mer med fysisk aktivet i skolan. 

Exempelvis kan det finnas färdiga program som pedagogerna kan ta fram och arbeta med. En pedagog 

pratade om att ha ett anpassat klassrum där eleverna kunde använda sig av balansbrädor, pilates bollar 

och ståbord som eleverna kunde stå och jobba vid. Detta stödjer Camahalan och Ipock (2015) då de 

anser att klassrummet skall kunna användas för fysisk aktivitet. Erwin, Fedewa och Ahn (2012) påvisar 

i sin studie att ökad fysisk aktivitet ger goda effekter på skolresultatet och flera pedagoger nämnde att 

de använder sig av små rörelsepauser när det tyckte att det skulle gynna eleverna att få röra på sig en 

stund. Exempel på sådana aktiviteter kunde vara att gå ut och sparka boll eller att vara inne i 

klassrummet och utföra någon sorts rörelse. En pedagog tog upp att de använder sig av dansprogram 

på datorn som fysisk aktivitet även Camahalan och Ipock (2015) stödjer att använda klassrummet för 

fysisk aktivitet. 

Ma, Mare och Gurd (2014) argumenterade i sin studie för högintensiv träning och vår studie påvisade 

att det fanns pedagoger som använde sig av någon sorts högintensiv träning vid några tillfällen i 

veckan. En pedagog kompletterade mycket av eleverna teoretiska inlärning med att utföra vissa saker 

praktisk, men även att bara få komma ifrån klassrummet och arbeta lite fysiskt istället. Pedagogerna ser 

det positivt att eleverna får ett miljöombyte i undervisningen. Det som vi hört mycket från pedagogerna 

är att det är mycket tidsbrist och att fysisk aktivitet hamnar på sidan om, för att det inte tillhör 

kunskapskraven på samma sätt som de olika ämnena i skolorna. Ett exempel på detta är studien gjord 

av Mullender-Wijnsma, Hartman, de Greeff, Bosker, Doolaard och Visscher (2015) som hade ungefär 

halva lektionstiden till fysisk aktivitet. Det var detta som pedagogerna inte tyckte de hade tid till och 

kände att det skulle störa undervisningstimmarna och att kunskapskraven ej kunde uppnås.  

Uppfattningen om effekter gällande fysiska aktivitet i skolan 

Positiva effekter 

Det vår studie har visat är att eleverna som sedan tidigare rör på sig mycket och är aktiva under 

skoldagen visar positiva resultat av fysisk aktivitet under skoldagen. Resaland, Moe, Bartholomew, 
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Andersen, Mckay, Anderssen och Aadland (2018) pekar i sin studie på att pojkar är de som tjänar mest 

på fysisk aktivitet och Kern, Graber, Shen, Hillman och McLoughlin (2018) argumenterar om att elever 

med lägre socioekonomisk bakgrund får bättre effekt av fysisk aktivitet i skolan. Pedagogerna i vår 

studie säger sig uppleva att det inte är någon större skillnad på pojkar och flickor och olika 

socioekonomisk bakgrund. De berättar istället att de uppfattar att elever som rör sig lite hemma från 

början är de eleverna som får bäst effekt av mer fysisk aktivitet i skolan oavsett kön och bakgrund. Detta 

kan vi även relatera till Erwin, Fedewa och Ahn (2012) då de i sin studie kommit fram till att alla elever 

mår bra av fysisk aktivitet och det påverkades positivt på elevernas skolresultat.  

En artikel som inte bara berör akademiska resultatet är exempelvis Camahalan och Ipock (2015) 

förklarar i sin studie att det förändrat hur eleverna är på lektionstid. Med hjälp av fysisk aktivitet klarar 

eleverna av att sitta kvar vid sin bänk på ett bättre sätt och de sitter inte och pillar på saker de inte ska 

och engagerar sig mer i lektionen. Här har många pedagoger i vår studie berättat att de använder sig 

av små rörelsepauser för eleverna under lektionerna för att eleverna ska kunna hålla bättre fokus under 

lektionen.  

Negativa effekter 

Artikeln av Mullender-Wijnsma, Hartman, de Greeff, Bosker, Doolaard och Visscher (2015) visade att 

fysisk aktivitet inte gynnade skolresultatet hos de elever som testades i deras studie. Detta var på grund 

av att den fysiska aktivitet som genomfördes tog upp för mycket undervisningstimmar. De elever som 

deltog i samma studie men inte deltog i de fysiska aktiviteter som genomfördes hade fler timmar till 

undervisning och lärde sig mer under läsåret. Detta stämmer överens med vad en pedagog berättar, 

den berättar att det är svårt att hinna med mer fysisk aktivitet i skolan för att det hämmar 

undervisningen och att det tar upp för mycket undervisningstid. En annan pedagog tog upp att det inte 

alltid var bra för lektionerna eller i längden för skolresultatet med fysisk aktivitet. Denne nämnde att 

vissa elever blev trötta av aktiviteten och de orkade inte vara aktiva senare under lektionen. Eleverna 

tappade därför undervisningstid på grund av aktiviteten och att de var för trötta efter aktiviteten och 

kan då eventuellt får svårt att uppnå målen i läroplanen för de olika ämnena.  

Förslag till vidare forskning 

Vi anser att denna studie varit lärorik och bra för vårat lärande som studenter. Metoden som använt 

passade väl in i det forskningsområde som vi valde att behandla. Vi tycker dock att studien skulle bli 

av högre validitet och reliabilitet om vi hade haft tiden till att intervju fler pedagoger samt att 

observationer skulle kunna använts. Vi kan även se en fördel om vi hade haft tid att gör en studie med 

etnografisk ansats där vi under en längre tid då haft möjlighet att studera vad pedagogerna egentligen 

gör i skolan när det gäller fysisk aktivitet (Elvstrand, Högberg och Nordvall, 2014). Detta skulle gjort att 

studien blev bredare och att den ökade i validitet. Detta är dock ett enskilt examensarbete som skall 

skrivas under en kortare tid vilket resulterade i att vi fick avgränsa oss till pedagogers uppfattningar. 

Vi ansåg att fler skolor kunde blivit använda i en större studie samt att fler uppfattningar kunde blivit 

noterade, vilket också hade ökat validiteten på denna studie. Vid en större studie hade fler kommuner 

använts istället för den enda vi har i denna studie. Det vi vill få fram är att vid en större studie skulle 

validiteten öka, men trots att vår studie är utav den mindre sorten anser vi att den är trovärdig då 

pedagogerna berättat om sina uppfattningar i intervjuerna. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 
1. Barns hälsa och mående i skolan och skolresultat? 

2. Vilka tankar har du kring rörelse i skolan? Hur skulle du definiera rörelse i skolan?  

3. Viss forskning visar att elever lär sig saker bättre ihop med en specifik rörelse hur ser du på 

detta? 

4. Forskning visar på att med hjälp av rörelse och fysisk aktivitet kan ge bättre resultat i skolan, 

dina tankar? 

5. Ser du någon skillnad mellan elever olika elever och deras relation till rörelse eller fysisk 

aktivitet? exempelvis Kön, Socioekonomisk bakgrund, starka/svaga elever?  

6. Vad har skolan och dess ledning för tankar kring fysisk aktivitet under skoltid? Får ni något 

stöd om ni vill arbeta med det?  

7. Hur tänker du kring styrda aktivitet där eleverna får göra en viss träning eller aktivitet på 

rasterna? 
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Bilaga 2 

Missiv till rektor 
Hej vi heter Andreas och Linus, vi är studenter på Mittuniversitetet och läser grundlärarprogrammet 

med inriktning fritidshem och idrott och hälsa. Vi arbetar med vårt examensarbete i pedagogik som 

handlar om lärares upplevelser av fysiskaktivitet hur det påverkar inlärning.  

Vi skulle vara glada om din skola skulle vilja vara med i vår studie. Tanken är att vi under veckan 15 

skulle vilja intervjua några olika lärare på din skola.  

Studien kommer att genomföras enligt de etiska krav som framhålls av vetenskapsrådet. Detta innebär 

att namn av lärare, skola och ort ändras. Information som vi samlar in under studien kommer endast 

att användas i forskningssyfte. Resultatet av vår studie kommer att redovisas och finnas tillgängligt för 

offentligheten via Mittuniversitetet.  

Meddela oss senast på måndag den 19 mars om ni har möjlighet att delta via mail eller telefon.  

Våra kontaktuppgifter är:  

Linus, 07x-xxx xx xx, linus.vedin@xxxxx.xxx 

Andreas, 07x-xxx xx xx, andreasnilsson_75@xxxxxxx.xxx 

Med vänliga hälsningar Andreas Nilsson och Linus Vedin  


