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Abstract 

Uppsatsens syfte är att undersöka om pedagoger medvetet använder sig 

av fysisk aktivitet som en del av deras dagliga arbete med barn samt hur 

pedagogerna anser att barnens inlärningsförmåga gynnas av fysisk 

aktivitet. Våra syftesfrågor är: Vilka medvetna val gör pedagoger om 

fysisk aktivitet i sitt arbete med barnen? På vilket sätt tycker 

pedagogerna att fysisk aktivitet gynnar barnens lärande? Hur genomför 

pedagoger sina medvetna val om fysisk aktivitet med barnen? 

Bakgrunden består av tidigare forskning och litteratur kring kopplingen 

mellan fysisk aktivitet och barns lärande. Vi har använt oss av den 

kvalitativa metoden för att få svar på våra syftesfrågor. Genom 

semistrukturerade intervjuer, det vill säga huvudfrågor att utgå från 

med möjlighet till följdfrågor, har intervjuat sju pedagoger i skolans 

tidigare år. Vårt resultat visar att alla pedagoger anser att barnens 

inlärningsförmåga gynnas när de utfört fysisk aktivitet. Resultatet visar 

även att sex av sju pedagoger gör medvetna val kring fysisk aktivitet i 

sitt arbete med barnen.  
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 Inledning 

Samhället idag blir allt mer fokuserat på vikten av fysisk aktivitet och 

hälsa för välmåendet hos människor (Wolmesjö, 2006). Innebörden av 

detta är att kopplingen mellan fysisk aktivitet och hälsa är betydelsefull. 

Det pågår debatter om barns fetma och dåliga vanor och det finns 

forskning som visar att fysisk aktivitet är viktigt ur många perspektiv 

för barns välbefinnande (Jagtoien, Hansen & Annerstedt 2002). Även i 

skolans styrdokument går det att läsa att skolverksamheten skall 

erbjuda daglig fysisk aktivitet för barnen (Skolverket, 2009), vilket kan 

tolkas som att fysisk aktivitet är betydelsefull för inlärningen. Trots 

detta minskar antalet idrottstimmar i skolan (Ericsson, 2005) och en allt 

mer stillasittande miljö erbjuds. Vi upplever att de flesta barn spenderar 

mer än hälften av sin vakna tid på skolan, därför vi vill undersöka hur 

pedagoger medvetet använder sig av fysisk aktivitet som en del av 

deras dagliga arbete med barnen. Detta för att forskning visar på att 

fysisk aktivitet är en viktig del i barnens lärande (Ericsson, 2003). Vår 

utbildning riktar sig mot grundskolans tidigare år, därför valde vi att 

rikta vår undersökning mot dessa år.  

 



Jenny Lindström & Emma Wallin   2010-11-22 

 

6 

 

 

 Syfte  

Uppsatsens syfte är att undersöka om pedagoger medvetet använder sig 

av fysisk aktivitet som en del av deras dagliga arbete med barn samt hur 

pedagogerna anser att barnens inlärningsförmåga gynnas av fysisk 

aktivitet. Därmed väljer vi att undersöka verksamma pedagogers 

medvetna val om fysisk aktivitet och deras uppfattningar om hur fysisk 

aktivitet gynnar barnens lärande.  

Det som vi valt att fokusera vår studie på är följande syftesfrågor:  

Vilka medvetna val gör pedagoger om fysisk aktivitet i sitt arbete med barnen? 

På vilket sätt tycker pedagogerna att fysisk aktivitet gynnar barnens lärande? 

Hur genomför pedagoger sina medvetna val om fysisk aktivitet med barnen? 
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Bakgrund  

I bakgrundsdelen kommer vi först att kort definiera begreppen fysisk 

aktivitet, lärande och motorik. Detta följs av teorier om lärandet. Den 

teori som kommer att presenteras är Piagets utvecklingsteori. Därefter 

kommer vi att presentera forskning och litteratur kring fysisk aktivitet, 

motorik samt pedagogers uppfattning om fysisk aktivitet och lärande. 

Avslutningsvis kommer en sammanfattning om bakgrunden.  

Definitioner 

Fysisk aktivitet   

Vi har valt att gå efter Nationellt centrum för främjande av god hälsa 

hos barn och ungdoms (NCFF) definition av fysisk aktivitet. Vi har valt 

denna definition för att den omfattar alla typer av fysisk aktivitet som vi 

syftar till i vår studie. Den lyder: 

All kroppsrörelse utförda av skelettmuskulaturen som resulterar i en ökad 

energiförbrukning. Fysisk aktivitet omfattar således alla kroppsrörelser 

oberoende av syfte eller sammanhang, t.ex. lek, hobbyverksamheter, 

bollspel, cykling och idrottsaktiviteter (NCFF, 20101). 

Motorik 

Med motorik menas i denna studie:  

kroppens rörelseförmåga eller rörelsemönster samt nervsystemets kontroll 

av detta. Rörelser kan vara enkla eller komplexa och genetiskt bestämda 

eller inlärda (Nationalencyklopedin, 20102).  

Motoriska handlingar handlar även om ett samspel mellan olika 

funktioner inte bara de rent motoriska. Man måste även räkna in 

perception, uppmärksamhetsförmåga samt kognitiva funktioner 

(Ericsson, 2003). 

 

 

                                                 
1 Internet sida, sidhänvisning saknas.  
2 Internet sida, sidhänvisning saknas. 
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Teorier om lärandet 

Teorier om lärandet är något som diskuteras på skolor, eftersom det är 

av stor vikt hur barn lär sig. Vi har valt att använda oss av psykologen 

och filosofen Jean Piaget och hans teori om den kognitiva utvecklingen. 

Han var den första forskaren som beskrev den kognitiva utvecklingen 

och dessutom försökte förklara den (Säljö, 2000). Vi kommer först att 

beskriva Piagets utvecklingsteori, för att sedan beskriva hur vi tillämpar 

det i vår studie. Vi har valt att gå igenom alla Piagets utvecklingsstadier 

för att ge läsaren en helhetsbild samt för att visa på att inget av stadierna 

kan hoppas över.  

Piaget har en stor påverkan på den pedagogiska forskningen och den 

konstruktivistiska synen på inlärning och utveckling. Ett kognitivt 

schema är vårt inre tänkande av tillvägagångssätt som utgör stoffet för 

vårt tänkande (Evenshaug & Hallen, 2001). Genom assimilation och 

ackommodation sker den kognitiva utvecklingen dvs. genom individens 

tidigare erfarenheter så verifieras gällande föreställning eller så motsägs 

den (Säljö, 2000). Assimilation är en process som sker när individen ska 

försöka att anpassa omgivningen efter sig själv. När något nytt sker för 

ett barn försöker det förstå ”det nya” med fakta som redan finns hos 

barnet. Om detta inte är tillräckligt måste barnet ackommodera, genom 

att utveckla sitt befintliga schema efter sin omgivning så att det passar in 

i den nya situationen som uppkommit. Genom detta sker ny inlärning 

och utveckling. Detta sker under hela barnets uppväxt och är en process 

som hela tiden sker, då barn växelvis måste assimilera och 

ackommodera för att utvecklas psykiskt (Evenshaug & Hallen, 2001).   

Piaget menar att människan utvecklas i stadier, vilka inte kan hoppas 

över, dessa stadier kopplas även samman med ålder. Detta 

utvecklingsförlopp delade Piaget in i fyra stadier (Säljö, 2000).  

Sensorimotoriska stadiet, ca: 0-2 år, i detta stadium sker inlärningen hos 

barnet genom sinnesupplevelser och motorik. Genom kroppsliga 

rörelsescheman tänker och förstår barnet. Med hjälp av barnets tanke 

skall de kunna förstå verkligheten. Objekt, tid, rum och 

orsakssammanhang är en aktiv process hos barnet och har sin grund i 

de rörelser och den aktivitet som barnet gjorde när olika föremål 

utforskades (Evenshaug & Hallen, 2001) Motorik ses som ett 

uttryckssätt för den kognitiva utvecklingen (Piaget, 1976).  
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Preoperationellt stadium, ca 2-6 år, i detta stadium utvecklar barnet en 

symbolfunktion, ett system för hur det inre hos barnet representeras av 

yttre ting och händelser. Barnets handlingar förflyttas till det inre planet 

och skapar olika symboler för t. ex händelser och saker. En telefon kan 

symbolisera en kossa mu. Från fyra års ålder och uppåt är tänkandet 

starkt beroende av direkta upplevelser via barnets sinnen. Tänkandet är 

riktat mot dem själva och deras jag. Barnet är världens mittpunkt 

eftersom de utgår från sig själva och deras egen situation (Evenshaug & 

Hallen, 2001).  

Konkret operationellt stadium, ca 7-11 år, i detta stadium börjar barnet att 

tänka logiskt och funktionellt. Barnet har även nytta från saker det lärt 

sig i det tidigare stadiet, som nu behövs för att lösa nya uppgifter i detta 

stadium. Barnets tänkande är på det operationella planet, barnet 

behöver ha konkreta föremål framför sig för att lättare kunna förstå och 

lösa en uppgift. Först löser de uppgiften i huvudet för att sedan lösa den 

i verkligheten. De behöver även ha en konkret utgångspunkt, ett 

exempel för att kunna lösa en uppgift bättre och på egen hand. Deras 

eget jag har fått en ny innebörd, barnet har i detta stadium svårt att 

skilja på sina egna uppfattningar och verkligheten (Evenshaug & Hallen, 

2001).  

 

Formellt operationellt stadium, ca 12-15 år, i detta stadium utvecklar barnet 

ett oberoende av den konkreta verkligheten. Med hjälp av ord och 

begrepp kan barnet nu agera, även sätta sig in i olika situationer, tänka 

hypotetiskt och formulera teorier. Det äldre barnet kan nu tänka om 

tänkandet, vilket innebär att vara formellt logisk enligt Piaget. Med det 

menas att det är en abstrakt form av logik. I detta stadium kan barnet 

tänka kritiskt samt bedöma situationer, relationer och händelser med 

förmodade betingelser. Det äldre barnet kan även först förstå hur andra 

tänker, men har svårare med att egentligen veta vad de själva tycker om 

(Evenshaug & Hallen, 2001). Ett uttryck som beskriver barnet bra i detta 

stadium är ”ingen har någonsin känt som jag, ingen kan förstå vad jag 

känner” (Evenshaug & Hallen, 2001 s.130) 

 

Piagets teori om barnets sensomotoriska och kognitiva utveckling 

betonar den intellektuella mognadens roll i utvecklingen. Vikten av att 

öva genom praktiskt handlande samt betydelsen av den sociala förmåga 

att leta upp just den aktivitet som leder till utveckling (Piaget 1976) är 

den del som vi kommer att fokusera på i vår studie. Piaget menar att när 

barnet är aktivt, både fysiskt och intellektuellt i sin omvärld, så kan 
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barnet utveckla och ta till sig kunskap (Säljö, 2000). I och med detta ser 

vi kopplingen mellan fysik aktivitet och barns lärande. 

 

Forskning kring fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet och inlärning 

Genom att utföra fysiska aktiviteter är det många aspekter som gynnas 

hos barn, bland annat hur de upplever sig själva och sin kropp. Den 

fysiska aktiviteten ger också barnen ett större självförtroende och deras 

självkänsla ökar. Dessa faktorer gör att barnen kan öka sina 

förutsättningar att må bra och det är en viktig grund för att kunna 

prestera och tillgodogöra sig undervisningen i skolan (Myndigheten för 

skolutveckling, 2005). Alla utvecklingsområden hänger samman för 

barnen och är beroende av varandra för att kunna utvecklas till en 

helhet (Wolmesjö, 2006). Vi människor är födda till att vara i rörelse och 

barn som inte får möjlighet att röra på sig tillräckigt klarar inte av att 

vara stillasittande. Barn har ett stort behov av att röra på sig och detta är 

något som pedagoger måste ha med sig i sitt dagliga arbete (Gustavsson 

& Hugoh, 1987). Ericsson (2003) menar att pedagogen måste vara 

medveten och engagerad i barnens fysiska aktiviteter för att lärande 

skall ske. 

 

Enligt Graham, Robinson & Tremarche (2007), har fysisk aktivitets 

påverkan på lärandet fått ett stort intresse i USA då inaktivitet och 

dåliga matvanor blivit ett stort problem i landet. På två skolor i 

Massachusetts i årskurs 4, gjordes en undersökning för att se om ökad 

fysisk aktivitet påverkade barns resultat i ämnena engelska och 

matematik. På den ena skolan infördes mer schemalagd fysisk aktivitet 

och på den andra skolan gjordes inga förändringar alls på 

undervisningen. Under två månader genomfördes standardtester i 

engelska och matematik på bägge skolorna för att kunna påvisa några 

skillnader. Resultatet på undersökningen visade att de barn som 

utövade mer fysisk aktivitet i skolan även hade bättre studieresultat i 

engelska. Detta jämfört med den skolan som inte utövade mer fysisk 

aktivitet än det schemalagda. I ämnet matematik kunde man inte se 

några större skillnader mellan de två skolorna. Barnen på skolan som 

var mer aktiv verkade ha utvecklats mer både språkligt och socialt 

jämfört med den andra skolan.  
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En annan studie gjord av Howard Taras (2005) visar på att det är svårt 

att koppla ihop fysisk aktivitet med att det leder till en specifik 

inlärning. Det har däremot visat att fysisk aktivitet hjälper barnens 

sociala förmåga, mentala hälsa och minskar riskbeteenden. Fysisk 

aktivitet förbättrar även allmän cirkulation, blodflödet till hjärnan och 

ökar nivåerna av endorfin och noradrenalin. Detta kan reducera stress, 

förbättra humör samt ge en lugnande effekt efter träning. Som ett 

resultat av detta kan inlärningen förbättras (Fleshner, 2000). Att koppla 

ihop fysisk aktivitet just till lärande är svårt eftersom det är fler aspekter 

som spelar in. Det man dock har kunnat fastställa är att koncentrationen 

hos barnen har ökat efter att det varit aktiva, vilket kan leda till ökade 

möjligheter för lärande (Taras, 2005).  

 

Motorik och perception 

Med teknikens hjälp har vi skapet ett samhälle där människan blir allt 

mer passiv, vilket i sin tur har skapat ett behov av en medvetenhet till 

betydelsen av fysisk aktivitet. Det här är speciellt viktigt för barn och 

ungdomar eftersom de är under utveckling och de behöver tillfällen 

som tränar samspelet mellan motoriska färdigheter och sinnena – 

sensomotorisk funktion (Jagtoien, et. al. 2002). 

De barn som är fysiskt inaktiva utanför skolan kan vi bara hjälpa inom 

ramen för skolans obligatoriska undervisning. Risken ökar därmed för 

motoriska brister om antalet idrottstimmar minskar. Antalet 

idrottstimmar i skolan har minskat kraftigt och frågan är då om skolan 

kan nå upp till målet om ansvar för barnens motoriska och fysiska 

utveckling (Ericsson 2005).  

Med den begränsade undervisningstid som idrott och hälsa nu har i 

skolan vore det önskvärt med fler inslag av rörelse och motoriska 

aktiviteter i klassrummen och i alla skolämnen. Enkla övningar som 

stimulerar olika sinnen och tränar begrepp, prepositioner samt 

rumsuppfattning kan med fördel användas av lärare och specialpedagoger 

i såväl klassrum som mindre grupprum. (Ericsson, 2005 s.136) 

De flesta utvecklar sin motoriska förmåga i takt med åldern men en del 

barn, och den gruppen växer sig allt större, har problem med sina 

motoriska färdigheter. Svårigheter som kan komma från detta är bland 

annat problem med att springa, teckna och skriva. Det är också troligt 
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att barn med motoriska svårigheter även kan hämmas i andra områden 

av sin utveckling (Jagtoien, et. al. 2002). Ingegerd Ericsson (2003) har 

varit verksam i ett projekt som kallas Bunkefloprojektet. Där har hon 

undersökt hur ökad fysisk aktivitet och motorisk träning kan påverka 

barnens skolresultat. Resultaten i Ericssons (2003) undersökning visar 

på att motorisk träning hade positiv effekt på barnens skolprestationer, 

speciellt i läsning, skrivning, rumsuppfattning samt 

taluppfattning/tankefärdigheter. Hon funderar i stil med Jagtoien et. al. 

(2002) att vad det gäller skrivningen kan detta kan bero på att de 

grovmotoriska rörelserna som barnen utför automatiseras och de 

finmotoriska rörelserna får därmed en grund. Detta kan i sin tur leda till 

en bättre kontroll på penfattning och rörelser.  

Finmotoriska rörelseproblem med händer kan göra det svårt för barnet 

att exempelvis rita och forma bokstäver och siffror. Även läsningen kan 

bli ett problem eftersom barnen får svårt att styra ögonen i en jämn takt 

över raderna med text. Har man sådana problem kan 

uppmärksamheten komma att riktas på den motoriska kontrollen och 

sannolikheten är då stor att det blir svårt för barnen att koncentrera sig 

på innehållet, till exempel bokstävernas betydelse. Med motoriska 

problem kan även det kognitiva området bli lidande, barnet kan få svårt 

att hänga med i lekar på grund av rörelseproblemen och detta kan 

påverka barnets självförtroende och självkänsla. Självförtroende är en 

viktig del i det sociala samlivet (Jagtoien, et. al. 2002). Den motoriska 

träningen kan alltså ge positiva effekter genom att förutsättningar 

skapas för inlärningen (Hammargren & Norden, 1984).  

Det finns många variabler som påverkar inlärningen, en variabel för 

inlärning är koncentration. Det krävs koncentration och uthållighet för 

att kunna lära sig något. För att koncentrationsförmågan ska utvecklas 

krävs mycket träning och tid (Ericsson, 2005; Jagtoien, et. al. 2002). 

Motoriska handlingar handlar om ett samspel mellan olika funktioner 

inte bara de rent motoriska. Man måste även räkna in perception, 

uppmärksamhetsförmåga samt kognitiva funktioner. Dessa är även de 

funktioner som barn med koncentrationssvårigheter har problem med. 

Det finns givetvis flera olika anledningar till varför man kan ha problem 

med koncentration, i många fall av bristande koncentration är det den 

sensomotoriska utvecklingen som är den primära orsaken och de 

psykiska svårigheterna som är de sekundära (Ericsson, 2005). 

I likhet med Piagets teori om lärande i olika stadier av utveckling så har 

Kadesjö (2008) i sin studie funnit att motoriska problem som lämnats 
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kvar utan åtgärder fortsätter upp i åldrarna. Han fann även att barn som 

har motoriska svårigheter i sju års ålder har i stor utsträckning kvar 

samma problem när de är åtta år, dessutom kunde barnet få problem 

med läsförståelsen runt tio års ålder.  

Den motoriska utvecklingen har ett nära samband med utvecklingen av 

det centrala nervsystemet. Barnet passerar i sin motoriska utveckling 

fyra faser. Detta sker huvudsakligen under de två första levnadsåren. 

Att det sker en automatisering av grundrörelserna är enligt många 

forskare en viktig förutsättning för läs och skrivinlärningen 

(Hammargren & Norden, 1984). Om barnen har problem med den 

perceptuella utvecklingen kan skolprestationerna påverkas negativt. De 

områden inom perceptionen som kan påverka skolresultaten är auditiv 

perception (hörselintryck), visuell perception (synintryck), kinetisk 

perception (muskelintryck), taktil perception (känselintryck) samt 

vestibulär perception (balansintryck). Dessa kan tränas upp med hjälp 

av olika anpassade fysiska aktiviteter (Ericsson, 2005). 

Perception är våra sinnesintryck av omvärlden. Vi föds inte med bra 

perception utan tränar upp den dagligen (Evenshaug & Hallen, 2001). 

Om barn har försenad motorisk förmåga hindrar det perceptionen och 

omvänt (Ericsson, 2003). Perception innebär hjärnans tolkning av 

sinnesintryck. När vi hör ett ljud kan vi på mycket kort tid tolka ljudet 

som en mänsklig röst, en melodi eller ett motorljud. Perception utgör en 

grund för föreställningar. När vi upplever ett föremål och sedan sluter 

ögonen, kan vi göra oss en inre bild av föremålet. Föreställningen kan 

sägas vara den kunskap som skapas genom perceptionen. Dessa minnen 

lagras och kan sedan plockas fram när det behövs (Evenshaug & Hallen, 

2001). En bristande perceptionsutveckling är av stor betydelse när det 

gäller läs och skrivutvecklingen. Bristande perceptionsförmåga 

observeras ofta i samband med motorisk inaktivitet (Hammargren & 

Norden, 1984).  

Det forskas om motorik inom olika ämnen, den naturvetenskapliga 

forskningen har en förklaringsbaserad ansats. De har den mänskliga 

kroppen som utgångspunkt och forskar om exempelvis faktorer som 

påverkar syreupptagningsförmåga och muskelstyrka. Den pedagogiska 

forskningen kring motorik utgår istället från en påverkanssituation där 

motorik och rörelse ger barn möjligheter att utvecklas inom flera 

områden. Även om många pedagoger ser ett samband mellan motoriska 

svårigheter och koncentration och inlärningsförmåga saknas det mycket 
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forskning kring effekterna av motorisk träning och kognitiv inlärning 

(Ericsson, 2005). 

 

Pedagogens uppfattningar om fysisk aktivitets betydelse 

Cothran, Hodge och Garn (2010) undersöker i sin studie hur pedagoger 

ställer sig till att integrera fysisk aktivitet i deras dagliga arbete med 

barnen. Studien visar att en viktig anledning till att pedagogerna vill 

integrera fysisk aktivitet är för att de anser att det hjälper barnen i deras 

lärande. Pedagogerna menar att barnen både blir mer positivt inställd 

till undervisningen och mer koncentrerad. Detta tror pedagogerna beror 

på olika saker men framför allt att de vet att de inte kommer att bli 

tvungna att sitta stilla hela dagen men också för att de känner sig 

piggare och mer alert efter att ha varit aktiv. En annan aspekt som också 

tas upp av några pedagoger är deras tro på att den fysiska aktiviteten 

direkt påverkar barnens lärande. En pedagog sa: 

You know there´s relationships in activity and probably learning. The 

more active you are it gets the chemicals and whatever enzymes and all 

that stuff going on in your body to help you think better. (Cothran, et. al. 

2010, s. 1385) 

Vilket enligt Cothran, et. al. (2010) kan tolkas som åsikt om en direkt 

koppling mellan fysisk aktivitet och hjärnans funktioner i lärandet i 

generella termer. Några aspekter som pedagogerna i studien tyckte var 

problematiska med att integrera fysisk aktivitet i skolan var att det var 

svårt att få ihop det på schemat men framför allt var det 

standardtesterna som skulle göras. Detta tog upp mycket av 

pedagogernas tid och energi. I båda fallen var det tiden som enligt 

pedagogerna var hindret (Cothran, et. al. 2010). I Bunkefloprojektet som 

vi nämnt ovan tycker pedagogerna att den extra fysiska aktiviteten och 

motorikträningen har gett resultat i barnens lärande. Förutom den 

extrainlagda idrotten och motorikträningen har pedagogerna i 

Bunkefloprojektet använt sig av utomhuslek för att aktivera eleverna, de 

leker till exempel gamla traditionella lekar med barnen. Genom att 

aktivera barnen och visa dem exempel på lekar kan barnen använda sig 

av denna kunskap på raster och fritid. Att arbeta med fysisk aktivitet 

över ämnesgränser är något som också uppmuntras. I projektet har de 

tagit tillvara detta genom att anordna en klasstävling där man 

samarbetat med föräldrar och idrottsföreningar (Ericsson, 2005). 
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Sammanfattning bakgrund 

Piaget menar att barnet utvecklas i stadier, han menar även att man inte 

kan hoppa över något av stadierna (Säljö, 2000). De första stadierna 

handlar om hur barnet utvecklar sin kunskap genom rörelse (Evenshaug 

& Hallen, 2001). Ett barn som inte utvecklat sitt rörelsemönster kommer 

få problem med resten av sina utvecklingsnivåer eftersom barnet har 

missat något i den tidigare utvecklingsnivån. Denna kognitiva 

utveckling kan kopplas till motorik (Piaget, 1976).  

Motoriken är viktig för barnen för den påverkar möjligheterna för 

inlärning (Ericsson, 2003). En försenad motorik kan exempelvis påverka 

barnens förmåga att rita, forma bokstäver och siffror (Jagtionen red, 

2002). Även läsningen kan bli ett problem. Barnet kan få svårt att styra 

ögonen i en jämn takt över raderna med text och lägger därmed ner 

mycket energi på den motoriska kontrollen istället för innehållet i det 

som den ska läsa (Jagtoien, et. al. 2002). I Ericssons undersökning i 

Bunkefloprojektet provar hon om extra inlagd idrott samt 

motorikövningar kan påverka barnens resultat i skolan. Resultatet visar 

på att framför allt barnen med motoriska svårigheter lyckats bättre med 

hjälp av den extra fysiska aktiviteten (Ericsson, 2003).  

Piaget uttrycker även att barnet kan utveckla och ta till sig kunskap när 

denna är aktiv, både fysiskt och intellektuellt i sin omvärld (Säljö, 2000). 

Ericsson (2003) menar att det är svårt att koppla fysisk aktivitet direkt 

till inlärning men däremot visar amerikansk forskning att det leder till 

bättre koncentration vilket i sin tur kan hjälpa barnets inlärning (Taras, 

2005). När man arbetar fysiskt med kroppen utsöndrar kroppen 

endorfiner och noradrenalin vilket gör att vi känner oss piggare och 

lugnare. Detta kan leda till att skolresultatet blir bättre (Fleshner, 2000). 

Hur vi mår är även det en förutsättning för lärandet (Myndigheten för 

skolutveckling, 2005).  Vi kan här se att den fysiska aktiviteten indirekt 

påverkar lärandet och det är också så man forskar från den pedagogiska 

sidan – en påverkanssituation till möjligheter till lärande (Ericsson, 

2005). Pedagoger i andra undersökningar har tyckt att den fysiska 

aktiviteten har varit bra för barnens lärande på olika sätt (Ericsson, 2003, 

Cothran, et. al. 2010). Välmående, intresseökning, hjärnaktivitet och 

koncentration är något som pedagogerna tog upp som positiv påverkan 

på barnens skolgång. Det som de ansåg var negativt var att det tog upp 

tid (Cothran, et. al. 2010). 
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Metod  

I denna metoddel kommer vi att presentera vår valda forskningsansats. 

Detta följs av en beskrivning av den semistrukturerade intervjumetoden 

och anledning till varför vi valt den. Därefter följer en urvalsstrategi 

samt en beskrivning av intervjugenomförandet. Vi kommer sedan att 

presentera bearbetningen av de sju intervjuerna samt de etiska 

hänsynstagandena. Metodavsnittet avslutas med kritik kring den valda 

ansatsen.  

Ansats 

Vår studie undersöker om pedagoger medvetet använder sig av fysisk 

aktivitet som en del av deras dagliga arbete med barn samt hur 

pedagogerna anser att barnens inlärningsförmåga gynnas av fysisk 

aktivitet. För att komma åt denna information om pedagogens tankar, 

åsikter och funderingar är intervjun den mest lämpliga metoden 

(Denscombe, 2009). Detta gör att vi har valt att använda oss av en 

kvalitativ metod. 

Den kvalitativa metoden handlar om att man ska karaktärisera något, 

beskriva egenskaperna hos något eller hur det är utformat. Den 

kvalitativa metoden används för att undersöka ett brett spann av 

studier. Det kan exempelvis vara studier där man undersöker hur 

människor upplever olika situationer (Larsson, 1986). Man försöker se 

fenomenet genom de intervjuades synvinkel (Kvale, 1997). Den 

kvalitativa forskningsintervjun inriktar sig på respondentens ord och 

beskrivning för att med avsikt skapa sig en varierad bild av deras 

uppfattning (Kvale, 1997). På kvalitativa intervjuer ligger också fokus på 

hur individen beroende på tidigare erfarenheter och kunskaper tolkar 

och urskiljer sin omvärld (Backman, 2008). 

Vi har sorterat våra transkriberingar efter våra syftesfrågor. Detta för att 

få en tydlig stuktur på resultatet. För att tolka de transkriberade 

intervjuerna har vi valt en hermeneutisk metod. Hermeneutiken handlar 

om tolkningar av betydelser om hur människor uppfattar något 

(Thuren, 2007). Eftersom vi vill studera pedagogernas tankar och 

uppfattningar passar denna metod oss. Tolkningen kan ske genom 

avkodning av konventioner, förstå ett meddelande man får eller 

tolkning av innehållet i en text. Den som tolkar ska ha en förförståelse 
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av det som tolkas. Tolkningen innebär att man visar på betydelser eller 

sammanhang som ”ligger bakom” det som blir synligt (Thuren, 2007). 

Tolkningsprocessen sker i flera steg. Forskaren växlar mellan att se till 

textens helhet och till dess delar och utifrån varje ny genomläsning 

skapas en djupare förståelse. Den följer en hermeneutisk spiral. Efter en 

tid skapas inga nya tolkningsteman och tolkningen sägs då uppnått en 

mättnad. Att tolkningen inte kan särskiljas från texten i sig är viktigt att 

vara medveten om, samt att intervjuarens kunskap kring ämnet för 

intervju och tolkning är viktig vid hermeneutisk tolkning (Kvale, 1997). 

Semistrukturerad intervju 

Vid en semistrukturerad intervju har intervjuaren några färdiga frågor 

förbereda för att hålla intervjun inom önskat område men är ändå 

öppen för att den som blir intervjuad ska kunna utveckla sina svar inom 

området. Ordningsföljden på frågorna är heller inte av stor vikt i den 

semistrukturerade intervjun, poängen är att komma lite djupare in i den 

intervjuades tankar (Denscombe, 2009). Vi har valt att genomföra en 

semistrukturerad intervju för att hålla intervjun kvar kring det ämne vi 

tänkt oss men att samtidigt komma pedagogernas tankar lite närmare. 

Vi formulerade frågor efter vårt syfte och utifrån det kunde vi ställa 

följdfrågor för att få en djupare förståelse (Eliasson, 2006). Vi valde att 

ställa fyra huvudfrågor eftersom det är viktigt att begränsa antalet 

frågor för att inte respondenten ska tröttna (Patel & Davidsson, 2003).  

Urval 

Urvalet till vår undersökning har gått till på följande sätt. Vi tog kontakt 

med rektorer på olika skolor i Västernorrlands län via e-post. Brevet 

informerade om vår studie, dess syfte, vår önskan om att få intervjua 

pedagoger på skolan samt om de etiska principerna kring arbetet. En 

skola svarade genast med positivt svar. Det snabba svaret kan bero på 

en tidigare kontakt genom verksamhetsförlagd utbildning. Vi träffade 

rektorn på skolan som valde ut sju pedagoger som var villiga att ställa 

upp på intervjun. Pedagogerna som vi intervjuat har alla gått 

lärarutbildning mot grundskola, antal års erfarenhet varierar mellan 4-

35 år. Vi valde att göra vår undersökning på denna skola på grund av 

deras snabba respons, vilket vi också tolkat som att ett intresse kring 

ämnet finns på skolan. Genom detta intresse hoppas vi att få ut 

intressant information. En annan anledning till att vi inte valt att gå till 

några fler skolor är den tidsbrist vi står inför. 
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Datainsamling – intervjugenomförande 

Vi började med att formulera frågor som skulle passa vårt syfte, det 

visade sig vara svårt att inte formulera ledande frågor. Nästa steg blev 

att ta kontakt med de sju utvalda pedagogerna för att presentera oss 

samt för att bestämma tid för intervjun så att den skulle passa varje 

enskild pedagog. Vid intervjutillfällena började vi med att informera 

pedagogerna om de etiska principerna och frågade om de av fri vilja 

valt att delta i studien. Detta är de fyra allmänna huvudkraven på 

forskning - de forskningsetiska principerna.   

 Informationskravet  
Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. 

     
 Samtyckekravet  

Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.  

  

 Konfidentialitetskravet  

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt 

att obehöriga inte kan ta del av dem. 

 

 Nyttjandekravet  

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. 

                 (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-14) 

 

Vi frågade därefter om vi fick lov att vi spela in intervjun, vilket 

samtliga sju pedagoger samtyckte till och även fått information om i 

brevet de fått innan. Pedagogerna blev också informerande om hur vi 

skulle använda oss av ljudupptagningarna, transkriberingen samt 

tidpunkt för radering av dessa. Vi valde att ha vissa fasta frågor att utgå 

från men för att få en mer djupgående analys ställde vi följdfrågor 

(Eliasson, 2006). Vi turades om att ställa frågorna för att intervjun skulle 

kännas minde formell för pedagogerna. Detta på grund av att man kan 

få djupare, ärligare och mer personligt svar av någon som är trygg med 

den som intervjuar (Descombe, 2009). Alla intervjuer varade mellan ca: 

25 – 30 minuter. När intervjun var över tackade vi pedagogerna för 

deras medverkan i vår undersökning.  
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Databearbetning 

Vi transkriberade intervjuerna ord för ord ut efter ljudupptagningarna. 

Vi utgick från våra frågeställningar för att endast få med det som för oss 

var väsentligt i intervjuerna och gjorde kategoriseringar av detta. 

Transkriberingen lästes upprepade gånger för att vi skulle kunna tyda 

vad pedagogerna berättat för oss men också för att se likheter och 

skillnader i deras utsagor. Genom att studera transkriberingen fick vi 

fram det som var intressant att studera utifrån vårt syfte. 

Metodkritik 

Vår metod bestod av kvalitativa intervjuer. Eftersom vårt syfte är att 

undersöka pedagogers medvetna val, valde vi att inte använda oss av 

observationer eftersom vi då inte skulle ha kunnat se om valen var 

medvetna. Man skulle dock ha kunnat komplettera studien med 

observationer. Trovärdigheten kunde ha ökat om vi ställt 

observationerna mot vår kvalitativa undersökning. Detta eftersom 

observationerna kunde ha verifierat resultatet.  

 

I en kvalitativ undersökning är det pedagogernas utsagor som ställts 

mot varandra. Tillförlitligheten ökar om dessa utsagor överensstämmer 

med varandra (Sandberg, 2005). Svårigheten med att upprepa en 

kvalitativ undersökning är forskarens tolkningar av resultatet, eftersom 

alla inte tolkar lika. Tolkningar är dock en förutsättning för den 

kvalitativa undersökningen. Att få samma resultat kan vara svårt vid en 

upprepning av studien eftersom informanternas uppfattning är något 

som varierar. Detta kan därmed leda till en minskad tillförlitlighet. Trots 

detta valde vi att använda oss av en kvalitativ studie eftersom vårt syfte 

var att undersöka pedagogers uppfattningar samt medvetna val. 

Trovärdigheten på studien hade blivit mycket låg om man använt sig av 

någon annan metod. 

 

Resultat  

 
I resultat delen kommer vi att presentera studiens resultat. Resultatet är 

disponerat i tre delar utifrån våra syftesfrågor. Medvetna val pedagoger 

gör om fysisk aktivitet i sitt arbete med barnen, på vilket sätt pedagoger tycker 

att fysisk aktivitet är bra för barnens lärande samt hur pedagoger genomför 

sina medvetna val om fysisk aktivitet med barnen.  
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När vi bearbetat resultatet, visar det att sex av de sju pedagogerna anser 

att den fysiska aktiviteten är viktig för barnens lärande och att de valt 

att använda sig av fysisk aktivitet som hjälpmedel i deras undervisning.  

Pedagogers medvetna val om fysisk aktivitet 

 

Syftesfrågan är: Vilka medvetna val gör pedagoger om fysisk aktivitet i sitt 

arbete med barnen?  

Resultatet av undersökningen visar på att sex av sju pedagogerna gör 

medvetna val kring fysisk aktivitet i sitt arbete med barnen. 

Pedagog 7 berättar hur den väljer att aktivera barnen när den känner att 

de inte längre kan koncentrera sig. 

//...// jag tycker att när de suttit och jobbat ett tag så(.) vi har ju samlingspunkt 

i ringen här så kan jag säga när jag märker liksom att det är lite så här nu 

behöver de röra på sig då samlar jag in dem, då har de fått gått från sitt bord och 

tagit fram pallen här. Då har man liksom bytt (.) bytt läge och ja då har de fått 

röra på sig.(Pedagog7) 

Här visar pedagogen att den medvetet valt att låta barnen få röra på sig 

när den känner att det blir oro i klassen. Pedagogen visar även att den är 

strategiskt i sitt val, eftersom den har en strategi den använder sig av 

när det blir oro i klassen. En av de andra pedagogerna talar också om 

hur de har gjort medvetna val i sitt arbete med barnen. 

Nu har jag aldrig utmanat ödet att låta dom sitta med en bok en hel dag, för att 

se om det är någon skillnad men det är mer en sak som man tar för givet dom 

vill ju röra på sig och till slut kommer dom till en ålder där dom inte vill röra på 

sig heller, det är löjligt att röra på sig så man försöker ju utnyttja det dom här 

åren då dom faktiskt vill röra på sig//…// (Pedagog 4) 

 

Pedagog 4 har därmed gjort ett medvetet val att ta tillvara barnens 

rörelsebehov och naturliga vilja att röra sig i sin undervisning. 

Pedagogen uttrycker också att detta skulle vara något självklart och att 

något annat alternativ inte skulle vara aktuellt då pedagogen säger att 

detta skulle vara att utmana ödet. Pedagog 2 visar att den är medveten 

om och har tankar kring fysisk aktivitet samtidigt som den menar på att 

under dennes lektioner så rör de på sig så mycket att den inte behöver 

tänka på att aktivera dem. 
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//...// vi kanske använder oss av mindre fysisk aktivitet idag på till exempel 

idrotten men däremot är vi ju mycket mer upplysta, vi kan ju mycket mer om 

fysisk aktivitet, vikten av den men tyvärr så tillämpar vi ju inte den i skolan, 

barnen har ju bara idrott en gång i veckan. Ändå är vi så medvetna om att vi 

behöver röra på oss, vi vet att barnen blir tjockare och sämre utrustad för fysisk 

aktivitet lägre och lägre ner i åldrarna men ändå gör vi ingenting åt det. Det 

kan ju vara så att skolan är deras enda möjlighet till fysisk aktivitet, de kanske 

inte håller på med någon idrott utan skolan är deras enda chans att vara fysiska, 

ha idrott och röra på sig.(Pedagog 2) 

 

Känner du att det är något du behöver tänka på här i slöjdsalen? (Intervjuaren) 

 

 Nej, det är inget som går, det skulle va att röra sig ännu mer men, jag tror inte 

det. (Pedagog 2) 

 

Vidare berättar Pedagog 2 om hur barnen själva styr sitt rörelsebehov 

under dennes lektioner.  

Ja, så som jag ser på mitt arbete så är det ju fysiskt, ett hantverk, man sågar, 

hyvlar hämtar och bär bräder, böjer sig ner och plockar upp saker från golvet, 

det är hela tiden gymnastiska övningar. De rör sig, de är svettiga många gånger 

när de går härifrån. Dessutom så står man ju upp hela tiden när man är 

här.(Pedagog 2) 

Vi uppfattar att även detta är ett medvetet val eftersom pedagogen valt 

att tillåta barnen att röra på sig och därmed också valt att aktivera dem 

med hjälp av dem själva. Även Pedagog 1 har gjort medvetna val kring 

fysisk aktivitet, pedagogen menar att ibland väljer den att använda sig 

av fysisk aktivitet och ibland gör den det inte. På frågan om varför 

pedagog 1 aktiverar barnen under sina lektioner svarar denna: 

Jo men det är ju för att bryta av och få lite mer fart på blodomloppet. Det är 

klart att är det lugnt och de arbetar bra så bryter man gärna inte, även om det 

kanske skulle behövas då också för hjärnaktiviteten. Det är skillnad om man rör 

sig för att få lite mer energi hit upp i knoppen än att bli av med lite energi. Vi 

har haft perioder nått år där vi gick slingan en gång om dagen, vi har en slinga 

härifrån och runt i skogen, då bröt vi av och gick ett varv runt slingan. Det blev 

som friskvård eller vad man ska kalla det.(Pedagog 1) 

 

Vi tolkar det som att pedagogen har en förförståelse för varför den vill 

bryta av med fysisk aktivitet men den har också gjort valet att inte bryta 

av när den tycker att det känns lugnt i klassen. I Pedagog 3s fall anade 
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vi en medvetenhet men att det inte skedde något agerande utifrån detta. 

När vi frågade om hur pedagogen använde sig av det verkade det som 

att den försökte komma på något fysiskt de brukar göra. Även om den 

kom på en del saker tolkar vi det som om att den inte gör detta val 

medvetet, för att det kommer naturligt i dennes klassrumssituation. 

Jag tänker att det är (.) otroligt viktigt att man får rör på sig i mellan åt, istället 

för allt stillasittande hela tiden. Jag tror att det är bra för tankeverksamheten om 

man rör sig, det tror jag. För många sitter det kanske i kroppen om man får göra 

någonting med kroppen då lär man sig bättre. Lite learning by doing, gör jag 

någonting istället för att bara titta och lyssna, eller läsa kommer jag ihåg det 

bättre. Sen för motivation och orka med, för att orka vara stillasittande behöver 

man också få röra på sig, så tänker jag.(Pedagog3) 

Ah okej jaja då(.) visst är det inte så att jag ordnar aktiviteter där vi är rörliga, 

det kan man väl inte säga så att nu gör vi en lek det tycker jag inte att jag gör så 

mycket utan har jag en slöjdlektion så är ju barnen aktiva de rör sig ju, de gör 

ju rörelser när de klipper då använder de muskler i kroppen och de går mellan 

bänkar och hämtar saker, sträcker sig upp och tar ett tyg eller går ner på marken 

och tar en sax. Ja på så vis är de ju aktiva och rör sig under lektionen. Ibland har 

vi varit ute på slöjden också man har haft någon slags inspiration till ett jobb vi 

gör på slöjden, då har gått ut och hämtat in löv som så här på hösten. Så har 

tagit in dem och ritat av och så har man kunnat gjort ett broderi av det till 

exempel. I inspirationen kan det vara viktigt med rörelse, att man får komma 

ut.(Pedagog 3) 

  

Vi tolkar det som att pedagogen inte medvetet valt att använda sig av 

fysisk aktivitet även om den har tankar om att det skulle vara bra. Både 

Pedagog 5 och 6 har gjort medvetna val kring fysisk aktivitet, de menar 

båda att det är komplext och att man får se till individens behov av 

rörelse. 

De, en del behöver hjälp att vara ner och då är det jätte bra att få en stund med 

avslappning, en del passar de bra med avslappning eller en läsa en bok och man 

kan passa på att lägga en hand på ryggen och vara ner dem för att de ska komma 

till ro och en del behöver ju röra på sig upp och gå eller en uppgift för att komma 

vidare till nästa uppgift//...//(Pedagog 5) 

Vi har en kille speciellt som måste ha belöningar med fysisk aktivet som 

verkligen få känna verkligen och röra på sig så man får kolla vad som behövs 

(Pedagog 5) 

Många grupper är rörliga så har jag tyckt att det hjälper med en kvart rörelser 

som är organiserad, det kan vara en promenad eller ni två står där och spelar 
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mjuk tennis och ni två hoppas hage, förstår ni? Lite organiserad verksamhet 

utifrån vad dom tycker är kul brukar fungera med röriga grupper och nu har jag 

haft rörliga grupper så jag har varit tvingad att lägga in det på schemat minst 

en gång om dagen, därför att vi får aldrig någon arbetsro utan det//...//(Pedagog 

6) 

Båda dessa pedagoger verkar vara mycket medvetna om hur de 

använder sig av fysisk aktivitet samt vilka val de gjort. Pedagog 6 har 

även lagt till det på schemat, vilket visar på hur medvetet det är hos 

henne. 

Resultatet visar på att samtliga pedagoger har en tanke om fysisk 

aktivitet i skolan, alla verkar dela uppfattningen om att det är bra och 

samtliga pedagoger utom en har gjort ett medvetet val kring integration 

av fysisk aktivitet i deras undervisning. 

Pedagogers uppfattning om hur fysisk aktivitet gynnar barns lärande  

Syftesfrågan är: På vilket sätt tycker pedagogerna att fysisk aktivitet gynnar 

barnens lärande? 

Vi kommer här att presentera på vilket sätt pedagogerna tycker att 

fysisk aktivitet gynnar barnens lärande. Resultatet visar att alla 

pedagoger ansåg att fysisk aktivitet på något sätt hjälpte barnen i deras 

lärande. Det visar även på att pedagogerna ibland nämner samma 

aspekter som förbättras för barnen, men resultatet visar även på olika 

aspekter för olika pedagoger.  

Pedagog 4 berättar att den upplever att barnen måste få röra på sig, för 

att både klara av dagen och sina uppgifter som ska göras. 

Mycket små barn, det är nyttigt för dem att få jobba med kroppen för dom orkar 

inte sitta still och skriva papper utan dom vill leka och röra på sig//…//orkar lite 

till och man får ofta bryta och leka en lek och röra på sig på nått vis för att de 

ska palla med dagen. För ska man sätta en årskurs etta i en stol och säga jobba i 

den här boken det är inge kul och det orkar dom inte. //…// (Pedagog 4) 

 

Pedagogen anser att för att barnen ska klara av en hel dag måste den 

avbryta lektionerna för fysisk aktivitet. Genom det orkar barnen jobba 

lite till, men det är också en förutsättning för att de ska klara av en hel 

dag i skolan. Pedagog 7 är lite inne på samma sak. 
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Det är väl många saker men för stunden är det ju det att man får, att de blir 

lugnare, att de kan ta till sig. Orkar sitta stilla lite längre, vara lugn vid bordet 

vara trevliga och fungera bra.(Pedagog 7) 

 

Pedagog 7 anser att barnen blir lugnare. När den sedan säger att de kan 

ta till sig, uppfattar vi det som att barnen då kan ta till sig information. 

Pedagogen tycker också att barnen kan sitta stilla längre samt vara 

trevliga.  Informationsintaget uppmärksammas även av Pedagog 4 som 

upplever att barnen genom att utöva fysisk aktivitet kan få ut mer av 

skolarbetet.  

 

//…//Det blir lustfyllt och jag upplever att dom får ut mer av 

skolarbetet.//…//Många barn är olika, många lär sig bäst av att sitta med 

matteboken medan andra lär sig genom att hoppa, eller ta på grejer och använda 

olika sinnen man är ju olika och försöker passa någon till nått.  (Pedagog 4) 

 

Pedagogen tycker också att lärandet blir mera lustfyllt och att barnen 

får ut mera av skolarbetet genom att utföra fysisk aktivitet. Pedagogen 

berättar även att alla lär sig olika. Pedagog 5 berättar även den att 

humöret hos barnen blir bättre och att de genom att ha ett bättre 

humör kan fokusera bättre på skolarbetet.  

 

De blir gladare och fokuserar mycket lättare på det som de ska göra efter fysisk 

aktivitet. (Pedagog 5) 

Barnen blir både gladare och framförallt kan de fokusera mycket lättare 

efter fysisk aktivitet.  

Pedagog 1 berättar om en kurs den var på för tjugo år sedan om att 

fysisk aktivitet skulle förbättra inlärningen. Detta är något pedagogen 

själv också tror på i sitt arbete. En faktor som spelar in är att det ska 

organiseras. 

//...//Jag vet att för tjugo år sedan så var jag i Stockholm på en såndär kurs 

//…//han ansåg ju att den här medvetna träningen skulle förbättra 

inlärningen och koncentrationen, det tror jag det gör, det tror jag stenhårt på. 

Det gäller bara att organisera det, allting ska organiseras. (Pedagog 1) 

 

Vi uppfattar det här som att pedagogen anser att fysisk aktivitet 

förbättrar barns inlärning samt koncentration. Men det svåra är att få 

det inplanerat i schemat. Pedagog 1 fortsätter sedan att berätta om vad 

den anser om fysisk aktivitet och koncentration.  
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Fysisk aktivitet är bra för inlärningen! Så är det! Både för motoriken och 

hjärnaktiviteten och koncentrationen. Det säger ju sig självt om det är ett 

barn som blir trött och orolig och inte orkar något mer, men spring ett varv 

då.(Pedagog 1) 

 

I detta citat anser vi att pedagog 1 tydligt berättar att fysisk aktivitet 

har stor inverkan på koncentrationen hos barn. Pedagog 1 berättar vid 

två tillfällen under intervjun att den tror att barnen utvecklar sin 

koncentration med hjälp av fysisk aktivitet. Även att barns inlärning 

förbättras. Koncentrationen verkar vara en punkt som flera av 

pedagogerna har som aspekt till att använda sig av fysisk aktivitet, 

pedagog 5 anser också att barnen koncentrationen förbättras när 

barnen utfört fysisk aktivitet.  

 

Vad utvecklar eleverna? Eleverna utvecklar välbefinnandet, sinnena, motoriken 

och framför allt koncentrationen när dom har utfört fysisk aktivitet.(Pedagog 5)  

Pedagog 5 tycker också att barnen mår bättre samt att det motoriska 

förbättras. 

Pedagog 6 berättar om hur den upplever att fysisk aktivitet påverkar 

barnen. 

De kommer ner i varv det är så uppvarvade barn i grupperna idag, det är en sak 

som vi gör för att få lugna och ro och få något gjort, för vissa dagar har vi inte 

hunnit med, då är det rena rama kriget då klarar de inte av att sitta still och 

koncentrera sig. (Pedagog 6) 

 

Pedagogen berättar om hur det blir när klassen inte hunnit med eller 

inte planerat in någon fysisk aktivitet under dagen. Barnen har då svårt 

att både sitta stilla och koncentrera sig. Pedagog 2 berättar också den om 

koncentrationen och stilla sittandet.  

 

För många sitter det kanske i kroppen om man får göra någonting med 

kroppen då lär man sig bättre. Lite learning by doing, gör jag någonting 

istället för att bara titta och lyssna, eller läsa kommer jag ihåg det bättre. Sen 

för motivation och orka med, för att orka vara stillasittande och koncentrerad 

behöver man också få röra på sig, så tänker jag. (Pedagog 2) 

 

För att orka mer och kunna vara stillasittande samt koncentrerad måste 

barnen ha fått röra på sig resonerar pedagog 2. I ett exempel från 

pedagog 6 kan denne se tydlig inverkan på koncentrationen hos flickan. 
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En tjej ser jag en jätte skillnad på när hon har gått en promenad eller att vi har 

kastat boll en kvart till varann, då kan hon koncentrera sig bättre på skolarbetet. 

(Pedagog 6) 

 

Pedagog 6 ger här ett exempel på en tjej som den ser kan koncentrera sig 

bättre efter en stunds aktivitet. Det pedagoger nämnde mer som 

gynnande aspekter för inlärning med fysisk aktivitet som hjälp var den 

motoriska förmågan. Pedagog 4 anser att det är mycket som kan 

förbättras genom att barnen får utföra fysisk aktivitet. Här berättar 

pedagogen om hur stor inverkan fysisk aktivitet har på den motoriska 

förmågan. 

 

//…// Mycket kan förbättras med fysisk aktivitet, den motoriska förmågan, 

det är ju inte bara att röra på sig utan det är mycket med skrivningen och 

att liksom har man dålig motorisk förmåga och så ska man forma 

bokstäver det är ju ett rent helskotta på ren svenska, det är jätte jobbigt 

och det blir ju jätte tråkigt när man känner att man inte får till det och då 

blir läsningen, ja läsningen är ju en sak men skrivningen blir inte roligt, 

//…// (Pedagog 4) 

 

Pedagogen menar att har man inte den motoriska förmågan, kan det 

också bli svårt att lära sig skriva. Vi uppfattar att pedagog 4 anser att 

den motoriska förmågan kan tränas upp genom att utföra fysisk 

aktivitet.  

 

Pedagog 5 säger så här om den motoriska förmågan och skrivningen.  

 

Fysisk aktivet ska man försöka väva in med sinnena att man rör på sig och att 

man helst kan koppla det till ett skolämne man håller på med om man jobbar 

med bokstäver eller om man behöver motorik träning, fingerträning jobba med 

alla sinnen för att det ska koppla ihop. Det förstärker upp läs och skriv inlärning 

för om du har bra hand koordination så förstärker det när du ska skriva och ju 

mer sinnen kopplas ihop desto lättare blir det för inlärningen dessutom behöver 

de ha avbrott och ruska av sig för att tänka på nå annat t.ex. avslappning eller 

rörelse. (Pedagog 5) 

 

Vi tolkar det som att Pedagog 5 anser att utan den motoriska förmågan blir det 

svårare att skriva bokstäver. Pedagogen anser att den fysiska aktiviteten 

hänger ihop med det motoriska och genom att koppla in sinnena blir detta 

tillsammans lättare för barnens inlärning. Pedagog 6 menar att om barnen 

inte har den motoriska förmågan kan detta störa koncentrationen.  
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De utvecklar motoriken genom att utöva fysisk aktivitet, fungerar inte 

motoriken, säg att man har missat något i motoriken så sitter det oftast kvar i 

högre åldrar och förstör koncentrationen t.ex. Reflexerna har man kvar reflex i 

längruggen, har man inte då krupit när man var mindre är det viktigt att man 

t.ex. får göra andra rörelser så den reflexen försvinner för det är t.ex. jätte svårt 

att sitta på en stol om man har den reflexen som hela tiden stör en. (Pedagog 6) 

 

Pedagogen berättar här att motoriken utvecklas genom fysisk aktivitet 

och att den även har inverkan på koncentrationen. Pedagogen ger också 

ett exempel på vad som kan försvåras om inte barnen fått utveckla sin 

motoriska förmåga. Pedagog 6 fortsätter berätta hur den tror att det 

motoriska kan hänga ihop med svårigheter att forma bokstäver. Att vi 

motoriskt sett går från att lära oss stora rörelser till mindre rörelser.  

 

Många som har svårt att forma bokstäver kan det hänga ihop med motoriska 

svårigheter. En del barn har ju problem med finmotoriken det här med att 

plocka pärlor eller skriva bokstäver allt som har med finmotorik att gör, det har 

ju också med fysisk aktivitet för kanske så funkar inte grov motoriken så funkar 

ju inte finmotoriken, det går ju från stora rörelser till mindre rörelser, först 

kommer axeln, armbågen handleden och sen handen och fingrarna, i såna fall, 

enligt mig har vi dåligt fysiska aktiva barn idag enligt mig och det kanske inte 

är så konstigt att de har svårt att skriva, för det är alldeles för många barn som 

har problem med att hålla i en penna och skriva det kan ta många år innan dom 

är bekväm med det och det är jättekonstigt att det är så många, okej att det är 

några stycken men jag tycker att det är allt för många, skrämmande tycker jag. 

(Pedagog 6) 

 

Pedagog 5 anser att många av dagens barn utför för lite fysisk aktivitet och att 

det hänger ihop med att barnen fått träna upp sin motoriska färdighet.  

 

Alla pedagoger ser tydligt hur fysisk aktivitet förbättrar barnens 

förutsättningar ur många aspekter. Många pedagoger nämner också att barn 

idag inte får den fysiska stimulans som krävs för att klara av skolgången. Men 

det intressanta tycker vi är att flera av dessa sju pedagoger ser sambandet 

mellan barn som inte får den fysiska aktivitet som de behöver också har svårt 

med motoriken, vilket i sin tur lett till försvårad skolgång. Många nämner 

också koncentration som en viktig komponent till lärandet och att den fysiska 

aktiviteten hjälper barnen att lättare koncentrera sig. 

 

Hur pedagogers utför sina medvetna val om fysisk aktivitet 

Syftesfrågan är: Hur genomför pedagoger sina medvetna val om fysisk 

aktivitet med barnen?  
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Här redovisar vi hur pedagogerna genomför fysisk aktivitet med 

barnen, under lektionerna. Vi lyfter citat som förmedlar hur pedagoger 

uttrycker att de använder sig av fysisk aktivitet under dagen med 

barnen.  

Pedagog 4 berättar att den under en mattelektion använt sig av fysisk 

aktivitet när de tränade på vad som var dubbelt och hälften. 

Alldeles nyss nu jobbade vi med dubbelt och hälften att man hoppar, men det är 

ju också fysisk aktivitet. Många tycker att det bara är sport, men det är det ju 

inte. Idag hade vi fysisk aktivet i klassrummet då vi hoppade. (Pedagog 4) 

 

Pedagogen visade här att den var medveten om att den använt sig av 

fysisk aktivitet och att den integrerat det i matematiken. Pedagogen 

använder sig alltså av en integrerande metod för att låta barnen vara 

fysiskt aktiva.  

 

Pedagog 6 säger att den är tvungen att lägga in fysisk aktivitet på 

schemat varje dag.  

 

Många grupper är rörliga så har jag tyckt att det hjälper men en kvart rörelser 

som är organiserad det kan vara en promenad eller ni två står där och spelar 

mjuk tennis och ni två hoppas hage//…//nu har jag haft rörliga grupper så jag 

har varit tvingad att lägga in det på schemat minst en gång om dagen, därför 

att vi får aldrig någon arbetsro utan det ör vi det vad ska vi säga då, i den 

gruppen jag har nu behövs det ganska tidigt på morgonen (Pedagog 6) 

 

Pedagog 6 använder sig av fysisk aktivitet varje dag i sin klass, där 

aktiviteten varierar. Utan fysisk aktivitet, ingen arbetsro. Detta 

uppfattade vi skedde under lektionstid alltså inte under rasterna. 

Pedagog 6 fortsätter. 

 

En tjej ser jag en jätteskillnad på när hon har gått en promenad eller att vi har 

kastat boll en kvart till varann. (Pedagog 6) 

 

Pedagog 6 berättade här att med en av tjejerna i klassen kunde 

pedagogen få gå ut med och göra någonting fysisk för att hon skulle 

klara av dagen i skolan. Pedagog 5 berättar istället om att den gör 

avbrott i lektionerna och att klassen då utför någonting fysiskt på plats i 

klassrummet.  
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Lektions pass är 1 1/2 h och för att man ska kunna få ett avbrott så kan vi lägga 

in en rörelse lek, eller upp och sträcka på sig eller få ett uppdrag ehh..ja vad gör 

vi mer både sjunger och använda rörelse till i morgon sång och avslutnings sån 

att de ska känna med hela kroppen dom få ett avslut eller en början.(Pedagog 5) 

 

Vi uppfattade detta som att barnen behöver ett avbrott eftersom 

lektionerna är så pass långa att de inte klarar av att arbeta hela den 

tiden. Därför använde sig pedagog 5 av fysisk aktivitet som ett avbrott. 

Vidare berättar pedagog 5 att den också använder fysisk aktivitet som 

en belöning, detta eftersom pedagogen tror på att barn i den här åldern 

har en önskan om att få röra på sig. 

 

Vi tar till hela tiden fysisk aktivitet vi försöker använda det som belönings för 

det är lätt hänt att man kan skicka iväg som och hoppas 10 hopp där, räka eller 

ut i tamburen eller nånting men gör man det så försvinner de från det man vill 

förmedla utan när de har gjorde lite grann kan de använda sig av det och röra 

på sig för barn i den här åldern vill ju röra på sig och måste röra på sig. 

(Pedagog 5) 

 

Här kopplar pedagogen ihop fysisk aktivitet med belöning men också 

med barnets behov av rörelse. När de har gjort visst mycket skolarbete 

får de som en belöning göra någonting fysiskt. För att sedan återgå till 

skolarbetet igen.  

Pedagog 2 som är träslöjdslärare säger så här om det fysiska arbetet som 

sker under dennas lektioner.  

Ja, så som jag ser på mitt arbete så är det ju fysiskt, ett hantverk, man sågar, 

hyvlar hämtar och bär bräder, böjer sig ner och plockar upp saker från golvet, 

det är hela tiden gymnastiska övningar. De rör sig, de är svettiga många 

gånger när de går härifrån. Dessutom så står man ju upp hela tiden när man 

är här. (Pedagog 2) 

 

Pedagogen är medveten om att det sker fysisk aktivitet på dennas 

lektioner under hela passet. Pedagogen känner därför inte att den 

behöver avbryta för att barnen ska få röra på sig, eftersom barnen rör 

på sig hela tiden under lektionerna. Pedagog 1 gör tvärt om den 

försöker att bryta för att få in aktiviteten, pedagogen berättar hur den 

arbetar i olika perioder med fysisk aktivitet som inslag i schemat.  
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Vi har haft perioder nått år där vi gick slingan en gång om dagen, vi har en 

slinga härifrån och runt i skogen, då bröt vi av och gick ett varv runt slingan. 

Det blev som friskvård eller vad man ska kalla det. (Pedagog 1) 

 

Pedagogen avbröt då lektionen för att utföra denna aktivitet för att 

sedan komma in igen för att fortsätta jobba. Pedagogen berättar även 

hur den jobbar regelbundet med fysisk aktivet under lektionerna i 

klassrummet.  

 

Man kan ju bryta eller bara gå runt eller, så kan vi göra ibland. Ibland har jag 

ett rörelseband igång så de tycker de är roligt, då säger de ibland ställ er upp 

på stolen och sånt. Så det kan jag göra för att bryta av. Eller bara gå runt, nu 

ska vi gå runt i klassrummet utan att säga något, lite signaler, lite sånt kan vi 

göra. Man gör ju lite saker hela tiden men man tänker inte så mycket på det, 

ja just det, det är ju fysisk aktivitet, man tänker inte på det att det är så. Men 

det gör vi och det tycker de är jätteroligt, lite Simon says och vad heter det på 

svenska, ja ni vet härma. (Pedagog 1) 

 

Pedagog 5 berättar hur den använder sig av ett rörelseband i 

klassrummet, för att barnen ska få ett avbrott i arbetet. I likhet med 

Pedagog 5 så använder sig Pedagog 7 av fysisk aktivitet som ett 

avbrott under lektionstid. Pedagog 7 använder sig av en ring i 

klassrummet som samlingspunkt, barnen får då förflytta sig dit.  

 

//...// jag tycker att när de suttit och jobbat ett tag så(.) vi har ju samlingspunkt 

i ringen här så kan jag säga när jag märker liksom att det är lite så här nu 

behöver de röra på sig då samlar jag in dem, då har de fått gått från sitt bord och 

tagit fram pallen här. Då har man liksom bytt (.) bytt läge och ja då har de fått 

röra på sig. (Pedagog7) 

Vi uppfattade det som att pedagogen tycker att vissa gånger räcker det 

med en förflyttelse för att barnen ska kunna arbeta igen. Då använde 

pedagogen sig av ringen.  

Resultatet visar att alla pedagoger utom en berättade någon gång under 

intervjun hur han/hon gjorde för att använda sig av fysisk aktivitet 

under lektionstid. Hur pedagogerna valt att använda sig av aktiviteten 

skiljer sig från pedagog till pedagog men svaren inkluderar allt från 

avbrott under lektionen, inkluderad aktivitet i barnens arbete, 

schemalagd rörelse, naturliga förflyttningar och nya aktiviteter. Den 

fysiska aktiviteten finns både att finna ute och inne. Den pedagog som vi 

uppfattat medvetet använt sig av var en syslöjdspedagog. Pedagogen 

berättade att den inte tyckte att barnen behövde få röra sig mer under 
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dennes lektioner än de redan gjorde.  Vi uppfattade dock att detta var 

någonting som pedagogen inte tidigare funderat över utan uppkom 

under intervjuns gång. 
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Diskussion 

Här kommer vi först att diskutera studiens metodval som sedan följs av 

en resultatdiskussion, som kopplas ihop med forskningen från 

bakgrunden. Delen avslutas med en avslutande diskussion samt förslag 

till vidare forskning.  

Metoddiskussion 

Vi tyckte att det var svårt att intervjua eftersom ingen av oss har tidigare 

erfarenhet av att leda en intervju. Genom att göra en pilotintervju hade 

vi kunnat känna oss tryggare i situationen och därmed fått en bättre 

intervjustrategi. Vi tycker att vi genom att använda oss av en kvalitativ 

intervjustudie med en hermeneutisk tolkning fått fram ett resultat som 

vi kan koppla till vårt syfte. En annan metod hade inte kunnat ge oss de 

svar vi sökte. För att få en bredare bild hade vi kunnat använda oss av 

en kompletterande observationsstudie. Problemet med intervjuerna 

tyckte vi var att inte ställa ledande frågor, men utan intervjuer hade vi 

inte kunnat undersöka de medvetna valen hos pedagogerna. En 

pilotstudie hade kunnat hjälpa oss att vara förberedd på de följdfrågor 

som kunde komma, detta så att vi inte formulerat dem som ledande 

frågor. Genom en pilotstudie hade vi också kunnat få reda på om svaren 

motsvarade vårt syfte. Vi hade då kunnat ändra den fråga som inte 

ledde till ett svar som motsvarande vårt syfte. Pilotstudien hade kunnat 

ge studien en högre trovärdighet. Pilotstudien valdes bort på grund av 

tidbrist. Trots detta anser vi att tillförlitligheten är hög, eftersom att vi i 

våra tolkningar strikt utgått från vårt syfte. Frågorna vi ställde 

formulerades inte alltid på samma sätt vid samtliga intervjuer, vilket 

kan påverka resultatet (Kvale, 1997), men för att intervjuerna skulle flyta 

på var det inte möjligt att använda sig av samma formulering varje 

gång. Vi var båda med på alla intervjuer, något som Kvale (1997) tycker 

är positivt eftersom man då kan tolka svaren lättare. Vi valde att utföra 

intervjuerna på endast en skola, detta gör att man inte kan dra några 

generella slutsatser med undersökningen. Eftersom vårt syfte inte var 

att göra detta utan att se några få pedagogers uppfattningar och 

medvetna val tycker vi inte att detta spelat någon roll.  
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Resultatdiskussion 

Vi kommer här att diskutera resultatet i tre delar utifrån våra 

syftesfrågor. 

Pedagogers medvetna val om fysisk aktivitet  

Frågeställningen som vi kommer att diskutera utifrån är: Vilka medvetna 

val gör pedagoger om fysisk aktivitet i sitt arbete med barnen? 

Resultatet på studien visar att sex av sju pedagoger gjort medvetna val 

kring fysisk aktivitet i sitt arbete med barnen. Valen ser lite olika ut för 

pedagogerna, vi kan se tre olika grupper - de som använder sig av fysisk 

aktivitet sporadiskt under lektionerna, de som planerat in den fysiska 

aktiviteten som ett regelbundet moment samt de som låtit barnen själva 

samt strukturen på lektionerna styra över den fysiska aktiviteten. Det 

finns även en pedagog som vi tolkar inte gjort några medvetna val. 

Variationen på valen skulle kunna bero på att skolan inte har någon 

gemensam idé om fysisk aktivitets betydelse för lärandet. Detta kan 

bero på att det inte finns mycket forskning om hur fysisk aktivitet direkt 

påverkar lärandet (Eriksson, 2003). Valen hos de sex pedagogerna tyder 

ändå på någon slags kunskap eller idé om att fysisk aktivitet är viktigt i 

deras arbete med barnen. Detta i likhet med vad Ericsson (2005) säger 

om kopplingen mellan motoriska svårigheter och koncentration och 

inlärning, många pedagoger uppfattar att det finns klara kopplingar 

men att forskningen på effekterna på området är tunt. 

Pedagogers uppfattning om hur fysisk aktivitet gynnar barns lärande  

I denna del kommer vi att behandla frågeställningen: På vilket sätt tycker 

pedagogerna att fysisk aktivitet gynnar barnens lärande? 

Samtliga pedagoger i vår studie har uttryckt att fysisk aktivitet är bra för 

barnens lärande, vi uppfattar att samtliga baserar detta på egna 

erfarenheter och sin tidigare utbildning.  Vi kan även här se 

uppdelningar i hur de tycker att den fysiska aktiviteten är bra för 

lärandet – koncentration, välmående och motorik är viktiga delar. 

Studien visar att pedagogerna tycker att motoriken är en väsentlig del i 

varför de använder sig av fysisk aktivitet. De nämner bland annat att 

grovmotoriken är en stor del i lärandet liksom finmotoriken. Motoriken 

har stor betydelse för lärandet eftersom lärandet ofta utgår från läsning 

och skrivning, med vilket det kan bli problem med om man har 

motoriska svårigheter (Jagtoien, et. al. 2002). Det kan som pedagogerna 

menar få svårt att skriva men också med andra rörelser, så som 
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grovmotoriska rörelser. Dessa kan påverka lärandet indirekt genom 

barnens rörelsemönster.  

Koncentrationen är en viktig aspekt för pedagogerna i studien lika som 

hos pedagogerna i Cothran, et. al. (2010) studie där pedagogerna 

menade att barnen blev mer positivt inställd, koncentrerade, pigga och 

alerta efter att ha haft fysisk aktivitet. Det verkar finnas liknande drag i 

Cothran red. (2010) studie och vår, dels i och med pedagogernas 

liknande uttalanden om vad de har sett men också en sorts förförståelse 

kring ämnet. Både pedagogerna i vår studie och i Cothran red. (2010)  

berättar pedagogerna med en självklarhet om sambandet mellan fysisk 

aktivitet och lärande. Det finns enligt Ericsson (2005) för lite forskning 

för att kunna göra dessa uttalanden men pedagogerna har 

uppfattningen att detta stämmer, en självklarhet säger flera av de 

pedagoger vi intervjuat. Det indirekta sambandet mellan fysisk aktivitet 

och inlärning är komplext, eftersom den fysiska aktiviteten påverkar 

exempelvis koncentrationen som i sin tur påverkar lärandet – 

påverkanssituation. Därför kan det vara svårt att påvisa vilken specifik 

aspekt det är som gynnar lärandet. Det som man dock har kommit fram 

till är att koncentrationen ökar med hjälp av fysisk aktivitet och att detta 

kan vara en hjälp vid inlärning (Taras, 2005). Även pedagogerna lyfter 

fram att det kan vara komplext men att de har märkt att den fysiska 

aktiviteten hjälper till. 

Några av pedagogerna menar att det är naturligt för barnen att röra på 

sig. Gustavsson & Hugoh (1987) menar att barnen måste få röra på sig 

annars klara de inte av att vara stilla sittande. De menar att detta är 

något som pedagogerna måste ha med sig, vilket majoriteten av 

pedagogerna i den här studien verkar ha. I Taras (2005) studie visar 

resultaten på att koncentrationen ökar när de fått röra sig under dagen 

och att koncentrationen kan vara till hjälp vid lärandet. Detta i likhet 

med vad Pedagog 1, 3, 4, 5, 6 och 7 uttrycker. 

 

Hur pedagogers utför sina medvetna val om fysisk aktivitet   

Här kommer vi att diskutera frågeställningen: Hur genomför pedagoger 

sina medvetna val om fysisk aktivitet med barnen? 
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Pedagogerna använder sig av fysisk aktivitet på olika sätt. De olika 

sätten att tänka kring fysisk aktivitet och lärande kan man koppla till att 

fysisk aktivitet ur en pedagogisk synvinkel är en påverkanssituation 

(Ericsson 2003). Detta medför att den fysiska aktiviteten inte kan bli 

direkt kopplad till lärandet, pedagogerna kan därför se påverkan ur 

olika perspektiv. Fysisk aktivitet kan tolkas på olika sätt, allt ifrån 

rörelse i klassrummet till olika träningsformer utomhus. Detta spann 

kan nog bidra till att pedagogerna väljer att utföra den fysiska 

aktiviteten på olika sätt.  

Innebörden av intervjuerna är att pedagogerna gör medvetna val, hur 

de valen blir ser olika ut men resulterar alla i fysisk aktivitet. 
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Avslutande diskussion 

Den här studien har varit intressant för oss ur flera synvinklar. Den har 

visat oss att majoriteten av de pedagoger vi intervjuat tycker att fysisk 

aktivitet är viktigt för barnens lärande. De har talat om varför de tycker 

så och hur de har gjort. Sätten och anledningarna har varierat men 

vikten av den fysiska aktiviteten har bestått. Vi har i litteraturen kunnat 

läsa om försök till att konfirmera sambandet men resultatet visar på att 

det är svårt att mäta en påverkanssituation (Eriksson, 2003; Taras, 2005).  

Genom att vi lyfter dessa frågor kan det klargöras hur pedagoger ser på 

kopplingen mellan fysisk aktivitet och barns lärande. Detta kan bidra till 

en ökad medvetenhet hos pedagoger och skolor om betydelsen av fysisk 

aktivitet för barns lärande. Genom en medvetenhet kan pedagogerna 

påverka barns möjligheter till ökad fysisk aktivitet, som kan bidra till en 

ökad inlärningsförmåga.  

Om det nu är så att pedagogerna märker att det hjälper barnen skulle 

det vara intressant att se vidare forskning om detta i en bredare 

undersökning med fler informanter, inom en kommun eller ett 

rektorsområde. Detta för att undersöka om fysisk aktivitets betydelse 

för lärande är viktigt för de flesta pedagoger. Detta skulle kanske kunna 

göra att det skulle forskas mer inom området vilket skulle behövas för 

att kunna se tydligare tendenser på påverkan på lärandet (Eriksson, 

2003). Det skulle även vara intressant att göra en 

observationsundersökning inom ämnet för att se vad pedagogerna 

verkligen gör i frågan om fysisk aktivitet i sitt arbete med barnen. Detta 

skulle då kunna ställas mot en intervjustudie för att se skillnader och 

likheter där i mellan. Det skulle även vara en intressant idé att titta på 

hur pedagoger uppdaterar sig på forskning inom ämnet, endast en av 

pedagogerna i vår undersökning nämnde något om en källa där den 

hade sin grund för information. Resten av pedagogerna verkade tycka 

att det var en självklarhet som alla skulle veta om, vi anade att detta var 

något som de lärt sig under sin utbildning samt av erfarenhet. Hur 

många är det egentligen som är pålästa om fysisk aktivitets påverkan på 

lärandet och om många tycker att det är en självklarhet. Varför är det i 

sådana fall på det viset? 
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BILAGA 1: Exempel – Missiv till 

intervjupersoner 
Till Rektor och pedagoger på xxskolan. 

 

Hej. 

Vi är två lärarstudenter som studerar vid Mittuniversitetet. Vi skall 

skriva ett examensarbete kring sambandet mellan lärande och fysisk 

aktivitet i grundskolans tidigare år. Syftet med studien är att skapa en 

bild hur verksamma pedagoger uppfattar detta samband och om de 

själva kan se något samband. Under vår egen skolgång har vi själva 

märkt ett samband då vi simmat på hög nivå och detta har väckt ett 

intresse att titta vidare på. 

 

Vi är intresserade av att göra en intervju studie med verksamma 

pedagoger på er skola. Intervjuerna kommer förhoppningsvis att äga 

rum under vecka 36. Deltagandet i intervju studien är givetvis frivilligt 

och det som kommer att redovisas i studiens resultat är olika 

pedagogers uppfattningar. Intervjuerna kommer att spelas in på band. 

Den medverkande skolan och pedagogers identitet kommer givetvis att 

anonymiseras. Vid ytterligare information och frågeställningar kontakta oss 

gärna på telefon eller e-post.  

 

Jenny Lindström: 0768358898 badgumman@hotmail.com 

 

Emma Wallin: 0738291505 emmaibadmossan@hotmail.com 

 

 

Med vänliga hälsningar och ett tack på förhand. 

Jenny Lindström & Emma Wallin 

 

mailto:badgumman@hotmail.com
mailto:emmaibadmossan@hotmail.com
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BILAGA 2: Intervjufrågor  

Inledning: Namn, aktiv i årskurs, yrkeserfarenhet i år, yrkesutbildning 

och kön. 

Vad är fysisk aktivitet i skolmiljö är för dig? 

 

Hur använder du dig av fysisk aktivitet i ditt arbete med barnen, om du 

gör det? 

 

Har betydelsen av fysisk aktivitet förändrats under din tid som lärare? 

 

Vad tycker du, har du för erfarenhet av att barnen utvecklar när de 

arbetat med fysisk aktivitet? 
 

 

 


