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Sammanfattning 
 
Enligt Lpo 94 ska skolan erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet. Syftet med vår 
undersökning var att försöka förstå lärarnas inställning till rörelse och hur de förhåller sig till 
rörelse i skolans vardag. Vi har använt oss av en kvalitativ metod med intervjuer av fem 
lärare på en grundskola med daglig fysisk aktivitet i form av en lektion som benämns rörelse. 
Vi har även genomfört ett frågeformulär för att försöka få en mer övergripande bild på 
lärarnas inställningar till rörelse. Vårt resultat visade att det fanns olika inställningar bland 
lärarna. En del ansåg att rörelse var något som ska genomföras endast utifrån 
styrdokumenten medan andra såg det i ett större sammanhang.  
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INLEDNING 
 
En stor del av människorna i vårt samhälle är måna om sin hälsa, men vi läser regelbundet 
larmrapporter om det ökande antalet överviktiga barn. Skolan är ett forum där alla barn nås 
och därför bör skolan ha bra förutsättningar för att informera, undervisa och aktivera barn. I 
Lpo 94 står att skolan ska ”sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för 
hela skoldagen” (Lärarförbundet 2006, s 12). I den kommunen där vi har valt att göra vår 
undersökning, rekommenderar skolstyrelsen att alla skolor ska införa någon form av fysisk 
aktivitet varje dag, vilket finns angett i kommunens skolplan. 
 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi bl. a haft möjlighet att observera och delta i 
skolans daglig fysiska aktivitet. På den skola vi ska göra vår undersökning är den dagliga 
fysiska aktiviteten schemalagd med 30 minuter per dag och benämns som Rörelse. Vi tror att 
det kan finnas ett problem omkring lärarnas inställningar och kunskap om rörelse i allmänhet 
och att det kan påverka dessa lektioner på olika sätt. Olika forskning gällande fysisk aktivitet 
och rörelse för barn påpekar fördelarna för elevernas utveckling men påpekar även att 
lärarnas inställning har stor betydelse för vilket resultat som uppnås.  
 
Vi kommer i denna rapport att ta upp forskning som visar att fysisk aktivitet bör bli en 
naturlig del i skolans vardag utifrån de vinster som kan göras för elevers hälsa samt den 
betydelse rörelse kan ha för elevers utveckling i allmänhet. Vi kommer att redovisa vår 
undersökning om lärarnas inställningar kring rörelse och diskutera vilka effekter dessa kan ha 
i samband med rörelseundervisning. 
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BAKGRUND 

Definitioner av centrala begrepp 
För att få en bättre förståelse för vår rapport vill vi klargöra ett antal relevanta begrepp för 
vår undersökning. 
  
Fysisk aktivitet 
Folkhälsoinstitutet väljer att definiera fysisk aktivitet på följande sätt ”Fysisk aktivitet används 
som ett överordnat begrepp och innefattar kroppsrörelser under såväl arbete som fritid och olika 
former av kroppsövningar t ex idrott, lek, kroppsövning, gymnastik, motion och friluftsliv”. 
(Folkhälsoinstitut 1996, s.10). En rapport som skrevs i USA beskriver fysisk aktivitet på 
följande sätt ”Fysisk aktivitet innefattar all kroppsrörelse som är ett resultat av skelettmuskulaturens 
kontraktion och som resulterar i en ökad energiförbrukning” (Physical activity and Health 1996).  
Dessa definitioner tyder på att allt vi gör när vi rör på oss kan definieras som fysisk aktivitet. 
 
Rörelse 
Enligt Folkhälsoinstitutet betyder rörelse ”… ungefär samma sak som fysisk aktivitet, men 
innebär att motoriken - samspelet mellan nerver och muskler – sätts i fokus” (Folkhälsoinstitut 
1996, s.10). Hannaford skriver i sin avhandling ”… rörelse aktiverar nervsystemet i hela kroppen 
och gör hela kroppen till ett inlärningsinstrument” (Hannaford Carla 1997, s.13). Med andra ord, 
rörelse har en mer specifik betydelse än fysisk aktivitet där fokus ligger på hur kroppen 
används.  
 
Vi kommer att använda oss av begreppen rörelse och rörelselektioner. När vi avser lektionen 
Rörelse, benämns den som rörelselektion. När begreppet rörelse används i övrigt ska det 
uppfattas som beskrivningen ovan.  
 
Inlärning 
Sandborg-Holmdahl och Stening menar att inlärning är att tala, läsa, skriva och räkna men 
även att fantisera, lösa problem, utvärdera mm. Framförallt betyder inlärning att lära sig 
tänka och därmed lära sig (Sandborg-Holmdahl Gun & Stening Birgitta 1993). Enligt 
Pramling Samuelsson och Sheridan har det skett en perspektivförskjutning när det gäller syn 
på barns lärande och hur de tar till sig kunskap. Idag används ofta begreppet lärande istället 
för inlärning eftersom lärande sker i samspel med omgivningen (Pramling Samuelsson Ingrid 
& Sheridan Sonja 1999). Vi har däremot valt att använda begreppet inlärning i detta arbete 
eftersom de flesta av våra referenser väljer att använda detta begrepp. 
 
Motorik 
Grindberg och Jagtøins beskriver motorik som ett samspel mellan nerv och muskel och att 
det har att göra med allt synligt handlande. De menar även att motorik är en handling och en 
rörelseförmåga. Motorik kan delas i två olika rörelseförmågor, grovmotorik och finmotorik. 
Grovmotorik kännetecknas av stora rörelser såsom springa, klättra, stå, gå osv. Finmotorik 
kännetecknas av finare och mer detaljerade rörelser såsom skriva, gripa och sy. Finmotorik 
handlar också om koordination mellan ögon, händer, fötter och mun (Grindberg Tora & 
Jagtøins Greta 2000). 
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Här har vi belyst några centrala begrepp som är viktiga att känna till i vårt arbete. Vi kommer 
i följande avsnitt att redovisa hur några filosofer ser på kroppen och inlärning.  

 

Några filosofers syn på kropp och inlärning 
René Descartes, en fransk filosof som levde mellan1596-1650, har ett dualistisk synsätt på 
kroppen vilket innebär att han delar på kropp och själ. Duesunds tolkning av Descartes 
dualism innebär att våra tankar bevisar vår existens medan kroppen är en opålitlig substans 
som kan bli sjuk och dö. Vidare menar han att människan inte ses i ett socialt sammanhang 
utan kroppen betraktas mer som en maskin. Ett känt citat av honom är ”Jag tänker, alltså finns 
jag” (Duesund Liv 1996, s.26).  
 
John Dewey, en amerikansk filosof och pedagog 1859-1952, associeras med progressivism 
och är mest känd för begreppet ”learning by doing”. Detta innebär att teori, praktik, 
reflexion och handling hänger ihop. Kunskap måste kunna bli till nytta och ha 
verklighetsanknytning. Dewey uppmuntrar självständigt arbete där eleven ska tänka själv och 
skapa en egen förståelse och påstår vidare att det ska finnas integration mellan de praktiska 
och teoretiska ämnena och att klassrummet ska ses som ett laboratorium (Dewey John 
1999).  
 
Maurice Merleau-Ponty, en fransk filosof 1908-1961, associeras med fenomenologi vilket 
betyder ”en filosofisk riktning som söker ge helhetsbilder av själsliga företeelser” (Nordstedts 
svenska ordbok 1996). Duesunds tolkning av Merleau-Ponty är att han ser kropp och själ 
som en helhet. Detta sätt att tänka var unikt eftersom det var första gången en filosof gav 
kroppen en betydelse på hur man ser på kunskap. Han säger ”Vi är våra kroppar” (Duesund 
1996, s.31) och menar att vi existerar för våra kroppar och inte för att vi tänker, alltså en 
motsats till Descartes. Människor ingår i ett socialt sammanhang där bl.a. känslor och 
reaktioner ingår och Merleau-Ponty menar att det är inget man medvetet tänker på. 
Sinnesintegration är viktig eftersom alla sinnen hjälper till att åstadkomma upplevelse och 
erfarenhet. Kroppen är meningssökande eller intentionell och är utgångspunkten för vår 
perception och upplevelse av världen. Enligt Duesunds tolkning av Merleau-Ponty kan vi 
inte uppleva vare oss själva eller världen utan kroppen (ibid.).  
 
Kognitivsim är en syn på inlärning där Jean Piaget, en schweizisk filosof 1896-1980, är en 
viktig företrädare. Inom kognitivism ligger fokus på hur man lägger saker och ting till minnet 
och lärande är hur hjärnan behandlar information. Säljös tolkning av Piaget, är att lärandet är 
aktivt och erfarenhet är viktigt för att samla kunskap. Det är endast barnets egen erfarenhet 
och aktivitet som påverkar lärandet. Utvecklingsprocessen kan ses som en stege med olika 
nivåer där man ska gå igenom varje nivå för att öka förståelsen och kunskapen. Varje steg är 
relaterat till mogenhet och barnet lär sig när han eller hon är mogen för det.  Enligt Säljö 
innebär kognitiv utveckling att göra egna erfarenheter som korrigerar ens världsbild och det 
betonas att barn behöver vara aktiva själva för att lära sig (Säljö Roger 2000). 
 
Här har vi belyst några filosofer och pedagogers tankar kring kroppen och lärande. Detta 
visar att kroppen sedan länge har uppfattats vara en viktig del i lärandeprocessen. I 
skolsammanhang är det även viktigt att titta på vad styrdokumenten anger. 
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Tillägg i styrdokument   
I februari 2003 gjordes ett tillägg i Lpo 94 ”Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig 
fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen” (Lärarförbundet 2006, s.11) samt ”Även hälso- 
och livsstilsfrågor ska uppmärksammas” (Lärarförbundet 2006, s.12). Myndigheten för 
Skolutveckling har haft uppdrag att stödja och följa skolors arbete med att genomföra 
förändringarna i Lpo 94 och utifrån det, har en rapport och nulägesbeskrivning gjorts. Den 
visade på en medvetenhet om läroplanens uppdrag men att alla skolor ännu inte kommit 
igång. I tidigare åldrar är det fler skolor som använder fysisk aktivitet i ett större 
sammanhang och som ett pedagogiskt verktyg vilket gör det till en naturlig del i 
skolvardagen. Det framstod däremot som svårare att hitta former för fysisk aktivitet utanför 
ämnet Idrott och hälsa i grundskolans senare år samt gymnasiet (Myndigheten för 
Skolutveckling 2005). 
 
För ett bestående resultat med skolans arbete med fysisk aktivet dvs. att elever ser det som 
en naturlig del av sin vardag under hela livet ”bör skolan inte se fysisk aktivitet som ett ämne eller 
annan avgränsad aktivitet som enbart läggs på särskild tid” (Myndigheten för Skolutveckling 2005, 
s.4). Med fysisk aktivet som ett inslag i skolvardagen och inte en naturlig del i det man 
arbetar med, finns en risk att den varaktiga effekten uteblir. Elever bör även ges möjligheter 
att vara fysiskt aktiva utanför skoldagen och på väg till och från skolan. För de inaktiva 
eleverna är det särskilt viktigt att de får uppleva fysisk aktivitet utan betyg- och 
prestationskrav. Det ska upplevas på ett lustfyllt och lekfullt sätt (Myndigheten för 
Skolutveckling 2005). 
 
Här har vi redovisat de delar av styrdokumenten som är utgångspunkt till varför det finns 
extra rörelse i skolvardagen samt den uppföljning som Myndighet för Skolutveckling har 
gjort.  

 

Fysisk aktivitet och rörelse i skolan samt tidigare forskning 

Skolans möjligheter 
I följande avsnitt ska vi diskutera de ramar som finns för fysisk aktivitet och rörelse i skolan. 
Synliga i form av den fysiska miljön men även osynliga ramar såsom lärarnas inställning till 
rörelse och deras kunskap i området. 
 
Skolans roll för att få flera elever att bli fysiskt aktiva är att de ges ett bra förhållningssätt till 
fysisk aktivitet och en positiv kroppslig självbild (Folkhälsoinstitutet 1999). Metoden för 
detta bör i första hand inriktas mot att hitta arbetssätt, innehåll och organisation som 
stimulerar och ger en bestående vardagsvana som sedan följer med upp i vuxen ålder. Målet 
bör vara att utveckla verksamheten så att alla elever involveras och att den fysiska aktiviteten 
inte endast gäller ämnet Idrott och hälsa utan omfattar hela skolans verksamhet för att skapa 
bestående intresse och vanor hos eleverna (Myndigheten för Skolutveckling 2005). 
Regeringen initierade 2001 Sätt Sverige i rörelse. Ett initiativ för att genom ett långsiktigt arbete 
förändra inställningen till fysisk aktivitet i samhället och därmed få till en beteendeförändring 
hos befolkningen. Målet för skolan i detta arbete var att barn och ungdomar ska stimuleras 
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till ett positivt förhållningssätt till fysisk aktivitet och rörelse. De ska erbjudas tillfälle att 
dagligen delta i någon tilltalande aktivitet, samt att skolan ska vara en stödjande miljö för 
fysiskt aktivitet och rörelse (Strandell & Bergendahl 2002). Nationellt centrum för främjande 
av god hälsa hos barn och ungdom, NCFF, inrättades av regeringen 2004. Syftet med NCFF 
var att ge stöd till skolor utifrån övergripande mål och riktlinjer i läroplanerna. NCFF ger 
stöd bl. a till att utveckla arbetsformer för att främja fysisk aktivitet. 
 
Barn behöver normalt inte motiveras till rörelse eftersom de har ett spontant behov av detta. 
Det viktigaste för vuxna blir att skapa förutsättningar för barnens rörelse. I skolan är det ofta 
tvärtom, istället för att barnen uppmuntras till att röra sig får de lära sig att sitta stilla. Skolan 
har flera områden förutom idrottslektionerna där arbetet med att öka den fysiska aktiviteten 
bland barn och ungdomar kan ske. En skolmiljö som kan uppmuntra till spontan rörelse, 
aktiva skolidrottsföreningar, ett bredare utbud av aktiviteter så inte enbart tävlingsidrotten 
fokuseras samt ökad elevbestämmande, är förslag som förs fram för att öka möjligheten för 
barn och ungdomar att vara aktiva på raster och håltimmar (Strandell & Bergendahl 2002). 
Elevernas uppfattningar om vad som är viktiga faktorer för ett lyckat arbete med fysisk 
aktivitet, är längre raster, en utemiljö som stimulerar till aktivitet samt delaktiga och 
engagerade vuxna (Myndigheten för Skolutveckling 2005).  
 
För de elever som inte är fysiskt aktiva på sin fritid och som ofta inte trivs på 
idrottslektionerna, krävs en möjlighet att lära sig ett fysiskt aktivt vardagsbeteende utan 
koppling till begreppen motion och idrott. Många elever vet inte att måttlig fysisk aktivitet 
räcker ur hälsosynvinkel utan tror att det endast är kraftiga ansträngningar som ger resultat 
vilket även kan vara en felaktig tanke bland lärare. Låg och medelintensitet är det som är 
mest betydelsefullt utifrån att det har störst möjlighet att bli bestående (Strandell & 
Bergendahl 2002).  
 
Forskning visar att lärarnas delaktighet och engagemang samt deras kunskap och inställning 
är viktiga faktorer för rörelse undervisning. Folkhälsoinstitutet påpekar att det är genom 
övergripande arbetsområden där fysisk aktivitet ingår, som möjligheten till rörelse under 
skoldagen ökar. Enligt en delstudie i deras undersökning gjord 2001, utnyttjas denna 
möjlighet dåligt och är inte populärt bland lärarna trots att det fanns avsatt tid. Den slutsats 
folkhälsoinstitutet drar i det här fallet är att det behövs en attitydförändring och ökad 
kunskap bland lärarna för att bättre ta tillvara möjligheterna (Strandell & Bergendahl 2002). 
Även Myndigheten för Skolutveckling visar i sin slutrapport att vuxnas deltagande och 
engagemang för att få framgång i daglig fysisk aktivitet är av stor betydelse. De menar att 
rektorns ansvar att vara en drivkraft och att visa stöd, är avgörande om arbetet ska lyckas. 
Ytterligare menar de att arbetet ska kopplas till skolutveckling för att främja elevernas 
kunskapsutveckling (Myndigheten för Skolutveckling 2005). Wolmesjö undersöker i sin 
studie hur lärare och elever upplever de regelbundna rörelseaktiviteterna och visar att 
personalens dvs. lärarnas och skollednings engagemang och motivation är av oerhörd 
betydelse om rörelseundervisning ska lyckas. Hon menar ytterligare att lärarna ska vara 
delaktiga i aktiviteterna för att öka motivation bland eleverna (Wolmesjö Susanne 2006). 
Detta är någonting som även Grindberg och Langlo Jagtøien diskuterar, att vuxendeltagande 
är betydelsefullt för att stimulera och motivera elever till aktiviteterna. De anser att om den 
vuxne visar att han/hon också kan fantisera, leka, tycka om att skoja osv. skapar det en 
bättre atmosfär och den vuxne upplevs av eleverna ligga på samma nivå (Grindberg & 
Langlo Jagtøien 2000). Wolmesjö skriver bockså att lärarna tyckte att det var viktigt att ha 
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roligt tillsammans vilket i sin tur påverkar till bättre sammanhållning, klassrumsklimat mm. 
Hon beskriver även i sin studie att lärarna tyckte att rörelseaktiviteter gav dem en energikick, 
de blev på bättre humör och att de tyckte att det var skönt att röra på sig. Det är också 
viktigt att lärarna har positiva upplevelser från rörelseaktiviteter (Wolmesjö 2006). 
 
Lärarnas engagemang är alltså av stor betydelse för barnens motivation under 
rörelseundervisning samt att det är viktigt att det finns stöd från skolledningen för att 
utveckla detta arbete. En annan viktig aspekt för att genomföra rörelseundervisning är att 
lärarna har tillräcklig kunskap inom området. Grindberg och Langlo Jagtøien påpekar detta 
och säger att lärare ska ha kunskap om ”barns fysiska utveckling och växande, barns motoriska 
utvecklingsgång, sinnenas betydelse för rörelse, integrering av sinnena och motoriken och samband 
mellan motorik och lärande” (Grindberg & Langlo Jagtøien 2000, s.21). Ericsson menar att om 
läraren inte har tillräckliga kunskaper inom området blir det svårt att stimulera till exempel 
motorisk utveckling. Hon anser att det är viktigt att det finns möjligheter till 
kompetensutveckling (Ericsson 2005). Wolmesjö menar att utbildning inom området är av 
stor betydelse om arbetet med rörelseaktiveter ska lyckas. Vidare framhäver hon att en 
förutsättning för framgång inom området är att lärarna får praktiska verktyg som är enkla, 
roliga och lättanvändbara (Wolmesjö 2006). 
 
En annan aspekt som flera forskare nämner är vikten av medvetna mål med 
rörelseaktiviteter. Sandborgh-Holmdahl och Stening skriver att det är lätt att glömma bort 
vad som är målet med rörelseträning, men att medvetna mål är grunden till all rörelseträning. 
De menar att kunskap och medvetenhet underlättar och förbättrar förutsättningarna för 
inlärning (Sandborgh-Holmdahl & Stening 1993). Grindberg och Langlo Jagtøien 
presenterar en planeringsmodell för att underlätta och förbättra planering av 
rörelseaktiviteter. De anger att det ska finnas generella mål men även en kartläggning över de 
didaktiska förutsättningarna vilka är viktiga att känna till för att veta vilka ramar man arbetar 
under. Sedan i planeringen kommer mer specifika mål (attitydmål, kunskapsmål, 
färdighetsmål), planläggning (innehållsval), genomförande och upplevelser (processen), 
upplevelser och lärande (produkten), och sedan evaluering. De anser att om man följer 
denna planeringsmall, resulterar det i en mer genomtänkt undervisning (Grindberg & Langlo 
Jagtøien 2000). Ericsson skriver ”En målinriktad rörelseträning förbättrar barns förutsättningar 
för inlärning och förstärker dessutom själva inlärningsprocessen” (Ericsson 2005, s.57). Även hon 
menar att förbättrad rörelseträning kräver medvetna mål men detta förutsätter att lärarna har 
goda kunskaper inom området (ibid). 
 
Dessa bakgrundsperspektiv visar betydelsen av bl. a delaktiga och insiktsfulla lärare samt 
medvetna mål. Vi kommer i följande avsnitt att visa genom tidigare forskning på området, 
vilken betydelse rörelse har för hälsa och för elevers utveckling.  
 

Fysiskt aktiva och inaktiva barn 
Strandell & Bergendahl skriver i sin rapport att det finns ett ökat problem med övervikt och 
sjukdomar bland barn och ungdomar. Barn som är fysiskt inaktiva ligger i riskzonen för att 
som vuxna utveckla sjukdomar som kan leda till för tidig död. Förr i tiden har barn fått sitt 
rörelsebehov tillfredställt i vardagen på ett helt annat sätt än de får idag. 
Samhällsutvecklingen har inriktats på att förenkla vår vardag och den blir mer och mer 
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fysiskt bekväm. För att hinna med i dagens bråttomsamhälle väljer vi ofta att åka bil eller 
buss istället för att gå och cykla (Strandell Annika & Bergendahl Lars 2002). Samtidigt, är 
människokroppens fysiologiska konstruktion gjord för daglig fysisk aktivitet utifrån vårt 
ursprungsbehov av att jaga och samla föda, en konstruktion som inte har förändrats genom 
vår livsstil idag. En stor del av dagens sjukdomar tros ha sitt ursprung i en livsstil som inte är 
anpassad till människokroppen och dess funktioner. Det är svårt att mäta effekter av fysisk 
aktivitet respektive inaktivitet på människors hälsa, men en mängd vetenskapliga studier visar 
att fysisk inaktivitet eller låg prestationsförmåga ökar risken för sjuklighet och tidig död 
medan regelbunden fysisk aktivitet visat sig vara en friskfaktor i många studier 
(Folkhälsoinstitutet 1999).  
 
Glappet mellan fysiskt aktiva barn och fysiskt inaktiva barn ökar. En enkätstudie om hur 
aktiva barn och ungdomar är, visade att 63 % av eleverna var tillräckligt fysiskt aktiva under 
en normalvecka men 22 % av dessa skulle vinna hälsomässigt på ökad aktivitet. Andelen som 
betecknades som inaktiva var 15 %. Definitionen för uppnådd fysisk aktivitet i enkäten var 
”olika kroppsrörelser under din skoldag, fritid eller till och från skolan då du blir minst lika ansträngd 
som när du går fort och blir andfådd eller svettig” (Strandell & Bergendahl 2002, s.14). En studie 
utförd i Stockholm mellan 1968 och 1992, visade att spontanidrotten utanför en förening 
sjunkit kraftigt fram till 1980-talet. Däremot var 40 % av flickorna och 60 % av pojkarna 
medlemmar i någon idrottsförening men medlemskap i någon idrottsförening kräver ofta 
insatser av föräldrar genom skjutsar, ideella insatser i föreningen m.m. Detta får till följd att 
det är barn med föräldrar som har tillgång till bil, tid och pengar som får de bästa 
förutsättningarna (Folkhälsoinstitutet, 1996). 
 
Olika faktorer som påverkar möjligheten att uppnå en aktiv livsstil genom hela livet är 
personliga faktorer samt omgivningsfaktorer. Personliga faktorer i form av tidigare 
erfarenheter samt positiv inställning till fysisk aktivitet och där har skolans 
idrottsundervisning en viktig roll. Omgivningsfaktorer innebär att ha socialt stöd från familj 
och vänner, och att gruppgemenskapen har en viktig roll (Folkhälsoinstitutet, 1996). 
 
Ovanstående rapporter har visat på behovet av fysisk aktivitet och rörelse i skolan eftersom 
fler och fler barn är inaktiva vilket i förlängningen kan påverka deras hälsa. Det finns 
dessutom andra sidor som är relevanta när det gäller rörelsens betydelse för elevernas 
skolarbete.  

Rörelsens betydelse för barns utveckling 
Det finns flera aspekter bl.a. koncentration, motorik och självkänsla som är viktiga att påvisa 
när det gäller rörelse och hur det kan påverka barns utveckling.  I detta avsnitt vill vi belysa 
några av dem som forskare och pedagoger anser vara mest betydelsefulla. 
 
Många barn har koncentrationssvårigheter idag vilket kan bero på dagens 
informationssamhälle där vi får ett överflöd av visuella och auditiva intryck. Ericsson nämner 
att minst fem procent av förskolebarnen har svårigheter kring uppmärksamhet, motorik, och 
perception vilket bidrar till inlärningssvårigheter (Ericsson 2005). Ericsson visar i sin studie 
som omfattar barn vilka fått ett eller två års utökad fysisk aktivitet och extra motorisk träning 
under årskurs 1-3, att det fanns ett samband mellan motorik och koncentrationsförmåga. 
Hon menar att elever med koncentrationssvårigheter också har motoriska brister. Hennes 
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studie bekräftar däremot inte att koncentrationsförmågan förbättras med ökad fysisk 
aktivitet. Hon visar dock att lärarna anser att eleverna har bättre uppmärksamhet efter fysisk 
aktivitet men inga konkreta slutsatser kan dras (Ericsson 2003). 
 
Ericsson säger att det finns ett samband mellan koncentrationssvårigheter och dålig 
utvecklad motorik hos barn. Alla barn utvecklas olika och motorik handlar till stor del om 
mognad. Barn med stora koncentrationssvårigheter har oftast en omogen motorik. Hon 
hänvisar till danska och svenska undersökningar som visar att 10-15 % av alla barn vid 
skolstarten är motoriska osäkra. Dessa motoriska brister försvinner inte av sig själva utan 
barn måste få träning och stöd annars fortsätter dessa svårigheter under hela deras skoltid 
och utveckling. Svårigheter med grovmotoriken kännetecknas av bl. a klumpighet, dålig 
balans, svårigheter i till exempel att lära sig cykla, simma osv. Det är också välkänt att barn 
med grovmotoriska problem också har problem med finmotoriken. Svårigheter med 
finmotoriken kan innebära bl. a att ha svårt att hålla i en penna eller uttalssvårigheter dvs. 
allvarliga brister som påverkar skolarbetet. En förklaring till kopplingen mellan motorik och 
skolarbete kan vara det som kallas för automatisering. Automatisering av en rörelse betyder 
att man kan utföra en rörelse utan att behöva tänka på hur det ska gå till. Barn med 
motoriska svårigheter har inte denna automatiseringsförmåga. Antigen måste barnet inrikta 
hela sin uppmärksamhet åt att utföra en rörelse eller så ser rörelsen klumpig och 
okontrollerad ut. Om barnet ägnar väldigt mycket uppmärksamhet och energi åt att utföra en 
rörelse, innebär det att det blir svårt att koncentrera sig på något annat samtidigt (Ericsson 
2005). Grindberg och Langlo Jagtøien hänvisar till Forsströms studie, Perception och motorik – 
teoribakgrund och pedagogiska aspekter (1986) som hävdar att ”motorisk och intellektuell förmåga är 
ömsesidigt beroende av varandra” (Grindberg & Langlo Jagtøien 2000, s.60). Ericsson visar i 
sin studie att ökad fysisk aktivitet och specifik motorisk träning i skolan leder till en 
förbättring av grovmotoriken och även resulterar i bättre skolprestation (Ericsson 2003).  
 
Myndigheten för Skolutveckling visar i sin slutrapport att lärare och föräldrar uppfattar att 
elever som har regelbunden fysisk aktivitet under skoldagen har lättare att koncentrera sig 
och att det skapar ett lugn i klassrummet (Myndigheten för Skolutveckling 2005). Ericsson 
skriver att ”All form av inlärning kräver förmåga att kunna koncentrera sig… [och]… utan 
uppmärksamhet ingen inlärning” (Ericsson 2005, s62). Sandborgh-Holmdahl och Stening 
menar att man kan träna koncentrationen genom rörelse. De anser att rörelseträning 
uppmuntrar att aktivt lyssna, se, minnas och känna. Förhoppningen är att dessa egenskaper 
sedan kan användas i en klassrumssituation (Sandborgh-Holmdahl & Stening 1993). 
 
Flera författare inom området bl. a Grindberg & Langlo Jagtøien och Wolmesjö nämner 
även att rörelse bidrar till många andra positiva aspekter såsom förbättrad självuppfattning, 
glädje, samarbete och ett förbättrat klassrumsklimat. Genom rörelseaktiviteter finns det 
möjlighet att träna flera områden samtidigt till exempel fantasi, kreativitet, tidsuppfattning, 
kroppsuppfattning, socialträning, sinnesträning, kommunikation och språk, koncentration, 
samarbete mm. Myndigheten för Skolutveckling skriver i sin slutrapport  
 

Elever, lärare, rektorer och föräldrar upplever att effekterna av skolornas arbete med                                 
daglig fysisk aktivitet är att eleverna är gladare, det är lugnare i klassrummet, det är 
lättare att koncentrera sig, det sociala klimatet är bättre och att elevernas 
kunskapsutveckling påverkas positivt (Myndigheten för Skolutveckling 2005 s.2). 
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Myndigheten för Skolutveckling framhäver att målet med daglig fysisk aktivitet ska ligga på 
lust och lek. På så sätt finns det större chans att motivera samtliga elever till att uppskatta 
rörelse (Myndigheten för Skolutveckling 2005). Grindberg och Langlo Jagtøien menar att 
barn ska få positiva upplevelser av fysisk aktivitet genom hela sin uppväxt. Det i sin tur 
bidrar till bl. a större social kompetens vilket är viktigt hela livet (Grindberg & Langlo 
Jagtøien 2000). Wolmesjö skriver också att rörelseaktiviteter utan tävlan kan öka tryggheten 
hos barn och även påverka den sociala utvecklingen (Wolmesjö 2006). Sandborgh-Holmdahl 
och Stening påpekar att om rörelseaktiviteter utformas på rätt sätt, kan det hjälpa barn få en 
positiv bild av sig själv. Att tro på sig själv är viktigt för alla individer, att veta att man kan 
någonting sporrar till ökat intresse, engagemang och inlärning (Sandborgh-Holmdahl & 
Stening 1993). Även Ericsson hävdar att en rätt bedriven motorisk träning har stor betydelse 
för hur barn upplever sig själva och sin kropp. Hon menar att detta i sin tur bidrar till 
förbättrat självförtroende och självkänsla och därmed kan ha positiva effekter när det gäller 
skolarbete (Ericsson 2005). 
 
Vi har tagit upp en del av forskning kring rörelsens betydelse för barns utveckling. Vi har 
nämnt rörelse i kombination med motorik och självuppfattning där forskning visar positiva 
effekter. Det antas även påverka koncentrationen men inga konkreta slutsatser kan dras. Vi 
har nämnt behovet för de inaktiva barnen och vilken betydelse lärarnas delaktighet och har 
engagemang för ett bra resultat. Utifrån denna bakgrund har vi formulerat vårt syfte och 
frågeställningar. 
 
 
Syfte 
Vårt syfte är att på en grundskola med daglig fysisk aktivitet i form av 30 minuters lektion 
benämnd rörelse, försöka förstå lärarnas inställningar till rörelse som begrepp och till dessa 
rörelselektioner.  
 

Frågeställningar  
Vi har formulerat ett antal frågor för att besvara vårt syfte. 
Hur beskriver lärarna rörelselektionerna och dess mål? (Med mål avser vi läroplansmål, 
kommunens mål, skolans mål samt lärarnas egna mål). 
Vilka effekter anser lärarna rörelselektioner har för elevernas utveckling samt övriga 
skolarbete?  
Vilken kunskap upplever lärarna att de har eller saknar kring rörelse och rörelsens betydelse 
för inlärning?  
Hur ser lärarna på möjligheterna att integrera rörelse med de teoretiska ämnena? 

 

METOD  

Vetenskapliga angreppssätt 
Kvantitativa och kvalitativa metoder utgör två olika angreppssätt och valet mellan dem styrs 
av hur väl de kan besvara de frågeställningar man har (Bryman Alan 1997). Starrin gör en 
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definition av termerna kvalitet och kvantitet rent språkligt och anger då grunddragen för 
angreppssätten ”Kvalitet är den väsentliga karaktären och egenskapen hos någonting; kvantitet är 
mängden av denna karaktär eller egenskap” (Starrin Bengt & Svensson Per Gunnar 1994, s 21). 
 
Bryman beskriver den kvantitativa forskningen som att den kännetecknas av en betoning på 
fakta från direkta och indirekta observationer och genom en utformning av valida och 
reliabla mätmetoder (Bryman 1997). Enligt Bryman läggs i kvantitativ forskning en tyngd på 
att kunna generalisera och replikera utifrån undersökningen, alltså att generella slutsatser ska 
kunna dras och att vid upprepad undersökning ska samma resultat uppnås (Bryman 1997). 
Den kvantitativa metoden, enligt Starrin, har fokus på hur man studerar mängder av ett 
fenomen och där man försöker se samband mellan olika företeelser och egenskaper och 
innebörder (Starrin & Svensson 1994). Frågor som ligger till grund för ett kvantitativt 
angreppssätt är exempelvis Hur mycket? Hur ofta? I vilken utsträckning?  alltså att mäta 
egenskaper som man kan ha mer eller mindre av (Nyberg Rainer 1999). Ytterligare kan det 
vara frågor som Finns något samband mellan …? eller Förekommer … i större omfattningen än …? 
(Starrin & Svensson 1994). 
 
En kvalitativ metod har enligt Starrin som målsättning att försöka identifiera företeelser och 
egenskaper som ännu är okända, eller kända men inte på ett tillfredställande sätt. Fokus 
ligger i att undersöka hur ett fenomen är beskaffat (Starrin & Svensson 1994). Bryman anger 
det grundläggande draget inom kvalitativ forskning att det ”är den uttalade viljan att se eller 
uttrycka händelser, handlingar, normer och värden utifrån de studerade personernas eget perspektiv” 
(Bryman 1997, s 77). Frågeställningar som utgör underlag för den kvalitativa metoden är 
frågar av typen Vem? Hur/På vilket sätt? Varför? och svaren kan indelas i klasser men inte i 
mängder eller kvantiteter (Nyberg 1999). De kan också vara av typen Vad innebär…? Vad 
kännetecknar detta fenomen? med uppsåtet att försöka finna de variationer och strukturer som 
finns hos olika företeelser och egenskaper (Starrin & Svensson 1994). Patel & Davidsson 
påpekar att det finns svårigheter med generaliseringar i kvalitativa studier. En kvalitativ 
analys kan leda fram till en förståelse av ett fenomen och fenomenets variationer i 
förhållande till sitt sammanhang och generaliseringar kan eventuellt göras i ett liknande 
sammanhang (Patel Runa & Davidsson Bo 2003).  
 
Vårt syfte är att försöka förstå lärarnas inställningar till rörelse och hur de ser på rörelse i 
skolvardagen. Vi har valt ett kvalitativt angreppssätt då vi inte söker några samband eller 
mängder utan vill försöka upptäcka vilka variationer som kan finnas hos lärarna. Vi kommer 
att utgå från intervjuer med fem lärare och deras beskrivningar. Vi kommer dessutom att 
använda oss av information från ett litet frågeformulär som några fler lärare fått besvara. 
Genom att undersöka hur lärarna beskriver sina rörelselektioner och hur de beskriver rörelse 
i stort vill vi försöka uppnå vårt syfte. 
 

Urval och genomförande 
I vår undersökning har vi valt en skola med en salutogent profil, vilket innebär att skolan har 
en hälsofrämjande profil. Utifrån Lpo 94 samt kommuns skolplan har skolan infört en 30 
minuters lektion, kallad rörelse, de dagar eleverna inte har Idrott. Skolan är en F - 6 skola i en 
mellanstor kommun. Det finns ca 320 elever och 27 lärare inklusive speciallärare och 
fritidspedagoger.  
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Vårt frågeformulär delades ut till lärarna som undervisar i rörelse och vi kom överens om att 
de skulle lämna in dem nästa dag. Tyvärr blev bortfallet ganska stort, av 21 stycken 
utlämnade frågeformulär fick vi tillbaka endast 12 stycken.  
 
Vi valde att göra fem intervjuer med lärare och fritidspedagoger som undervisar i rörelse i 
årskurs 1 – 6 där några av lärarna undervisar rörelse i flera årskurser. Vi mailade åtta lärare på 
skolan som vi trodde kunde tänka sig ställa upp på intervju och vi fick fem positiva svar. 
Intervjuerna genomfördes individuellt på skolan och tog mellan 30 och 60 minuter. Vi 
bandade fyra av intervjuerna och skrev ner en intervju eftersom läraren inte ville bandas. Vi 
informerade samtliga lärare innan intervjun att alla svar var anonyma. Vi valde även att 
utföra en provintervju för att pröva våra frågor och se om vi kom åt den informationen vi 
ville ha. Provintervjun fungerade bra och därför bestämde vi oss för att räkna med den 
intervjun i vårt material.  
 

Teknik för datainsamling 
Vi har utifrån vårt syfte och våra frågeställningar valt den kvalitativa intervjun samt ett litet 
frågeformulär som vår teknik för att samla in data. Kvalitativ intervju är enligt Starrin en 
metod för att utröna, upptäcka, förstå, lista ut beskaffenheten eller egenskapen hos 
någonting. Målet är att upptäcka egenskaper eller innebörder till skillnad mot den kvantitativa 
intervjun där målet är att bestämma omfattningen av definierade egenskaper och innebörder 
(Svensson & Starrin 1996). Den kvalitativa intervjun kännetecknas av låg grad av 
standardisering eftersom man på förhand inte vet vilka frågor som är betydelsefulla och 
Starrin beskriver den även som en vägledd konversation (ibid.). Patel & Davidsson anger att 
graden av standardisering avgör hur frågorna utformas under de olika intervjuerna och en 
helt standardiserad intervju är när exakt samma frågor ställs i samma ordning vid varje 
intervju. Patel & Davidsson talar även om grad av strukturering, som beskriver hur stort 
svarsutrymme som informanten ges. Helt strukturerad intervju ger litet svarsutrymme och de 
alternativa svaren går att förutsäga medan låg grad av strukturering lämnar svarsutrymmet 
helt öppet för informanten. Låg strukturering används när man avser att göra en kvalitativ 
analys av intervjun (Patel & Davidson 2003).  
 
Vi har valt att använda oss av en låg grad av standardisering med en intervjuguide med några 
övergripande frågor som ger utrymme för följdfrågor utifrån hur intervjun fortlöper. Vi har 
även valt en relativt låg grad av strukturering där lärarna fått stort utrymme för sina svar. 
Frågorna har varit av formen Vad är rörelse för dig? Berätta lite om dina rörelselektioner? Vilken 
kompetensutveckling skulle du föredra inom området? (Övriga temafrågor bifogas i bilaga 1). Lärarna 
har fått berätta fritt vad de har tänkt på och vi har lyssnat och använt oss av tystnaden för att 
låta lärarna ta upp tråden. Vi har sedan ställt olika följdfrågor utifrån det som tidigare har 
sagts. 
 
Innan intervjuerna, utformades ett frågeformulär där lärarna som har rörelselektioner skulle 
ta ställning till hur ett antal påståenden stämmer på en skala 1 - 6 där 1 står för stämmer inte 
och 6 står för stämmer. Målet med frågeformuläret var att försöka få ett bredare perspektiv 
på lärarnas inställningar till rörelse i skolan genom att flera fick svara på våra frågor, vi var 
däremot inte intresserade av att söka några samband eller jämföra mängder. Därför 
formulerades påståenden i förhållande till våra frågeställningar exempelvis Jag anser det 
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övergripande målet med rörelselektioner är att de ska bidra till bättre hälsa/motorik/ökad inlärning, 
Rörelse hjälper elever att koncentrera sig bättre, Jag upplever att rörelse tar tid utav schemat 
(Frågeformuläret finns som bilaga 2.).  
 
Vi utgår i vår undersökning från våra intervjuer och vårt frågeformulär och försöker koppla 
dem till de perspektiv som kan läggas på begreppet rörelse. Eftersom det bygger på endast 
dessa lärares beskrivningar kan ingen allmängiltig slutsats dras.  
 

Forskningsetiska överväganden 
Att ta hänsyn till forskningsetiska principer gäller alla former av vetenskapligt arbete (Olsson 
Henry & Sörensen Stefan 2001). Därför var samtliga inblandade lärare som svarade på 
frågeformuläret informerade om syftet med undersökningen samt informerade om att alla 
svar var anonyma. Även de lärarna som intervjuades var informerade om syftet med 
intervjun och att deras svar var anonyma. Anonymitet är viktigt för att skydda individer samt 
ett sätt att försöka öka möjligheterna att få ärliga svar (ibid.). 
 

Analysmetod 
Vi har valt att bearbeta materialet genom att sammanfatta bandade intervjuer i skriven text. I 
vår analys av resultatet från intervjuerna, har vi använt oss av meningskoncentrering som är 
en väl beprövad metod enligt Kvale. Detta för att sammanställa en stor mängd text till mer 
koncisa svar som anger den mest väsentliga innebörden (Kvale Steinar 1997). Vi valde att 
gruppera dessa meningskoncentreringar till teman anknyta till våra frågeställningar. 
Meningskoncentreringar innehåller alltid en viss tolkning av vad informanten har sagt vilket 
är viktigt att vara medveten om. Vi har valt att redovisa vissa kommentarer från intervjuerna 
ordagrant eftersom vi anser att dessa kan säga en del om lärarnas inställningar.  
 
Frågeformuläret sammanställdes och redovisades i stapeldiagram utifrån hur lärarna ansett 
att påståenden stämmer inte eller stämmer. Skalan är 1 - 6 där 1 är stämmer inte och 6 är 
stämmer. Vi anser att detta illustrerar resultatet från frågeformuläret på det tydligaste sättet 
(bilaga 3 & 4) . Vi har valt ut de delar från frågeformulärets resultat som vi anser vara 
relevanta för att försöka uppnå vårt syfte. Dessa utvalda delar kommer att användas i det 
huvudsakliga resultatet. Övriga delar anses inte tillföra något för att kunna uppnå vårt syfte 
eller så anser vi att underlaget är för lite för att kunna dra en pålitlig slutsats. 

 

RESULTAT  
 
Vi har valt att sammanställa och analysera vårt resultat från intervjuerna samt de utvalda 
delarna av frågeformulärets resultat under rubriker som anknyter till våra frågeställningar. En 
sammanställning av samtliga resultat från frågeformuläret finns i bilaga 3. Vi redovisar först 
intervjuernas resultat och sedan presenterar vi de utvalde delarna från frågeformulärets 
resultat. 
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Lärarnas beskrivningar av rörelselektionerna och dess mål  
Lärarna beskriver innehållet i rörelselektionerna med olika bollspel, lekar och promenader. 
Promenader kan vara planerade för hela klassen eller endast för de elever som väljer att inte 
delta i andra moment. När det gäller yngre barn, är det vanligt att läraren själv bestämmer 
innehållet medan äldre barn är mer delaktiga i val av innehåll. Ett sätt som förekommer är att 
det finns två elever som ansvarar för innehåll och genomförande och målet är att eleverna 
får träna att ta beslut samt lyssna och följa någon annans direktiv. Lärarna nämner att 
utvärdering finns men inte efter varje lektion. Den förekommer oftast efter en konflikt och 
en lärare säger att utvärdering sker oftare vid problem än när klassen förtjänar beröm.  
 
Det som framkommer i vår intervjuundersökning är att majoriteten av lärarna anser att det 
övergripande målet med rörelse är att elever får möjlighet att komma ut och röra på sig. En 
lärare säger ”Det ska vara kul, alla ska vara med, spelar ingen roll vad de gör bara de rör sig” och en 
annan säger ”inget annat krav än att de rör på sig”. Några av lärarna nämner att rörelse är ett 
bra sätt att stimulera inaktiva barn. De anser att skolan kan bidra till goda vanor genom att 
erbjuda alternativ så att eleverna hittar en motionsform som passar dem. En lärare säger att 
det är ”En del i det livslånga lärandet…[och att]… oerhört viktigt för hälsan”. En annan lärare 
säger att rörelsepass ska vara pulshöjande och ska påverka konditionen samt anser att vissa 
lekar som eleverna väljer inte är tillräckligt fysiskt krävande. Några lärare betonar lekens 
betydelse som ett sätt att uppmuntra spontan rörelse samt rörelse utan tävling. En lärare 
säger att de ska leka och känna att det är skillnad mellan lek och tävling. De säger även att 
det är positivt att barnen lär sig röra varandra på ett bra sätt. En annan påpekar ”måste finnas 
tillgång till ytor för spontan rörelse”. Resultatet från frågeformuläret visade att hälsa dominerar 
som det bakomliggande målet men ett antal lärare nämner att rörelse bidrar till bättre 
motorik och ökad inlärning, (bilaga 3, figur 1). 
 
Lärarnas beskrivning av sin delaktighet visar att de deltar på olika sätt. Ibland avstår de helt 
och ibland är de delaktiga vid praktiska behov, som till exempel om en lek kräver jämna par. 
De kan även fungera som stöd till elever som inte klarar av att följa de regler som gäller. De 
talar även om specifikt stöd till elever som behöver hjälp att komma igång. ”Nån som inte 
vågar, då är det jag som måste våga då och göra bort mig!”. En lärare talar om att barnen blir så 
glada när den vuxne deltar och säger ”det berikar nog en”.  
 
Rörelselektioner ses av några som ett avbrott i skoldagen. Det anses att man gör något 
vettigt för kroppen samtidigt som man får ett avbrott och en annan säger att man kan 
använda rörelse som ett avbrott ”när de blir trötta och hängiga”. På frågan i frågeformuläret, 
om rörelse är ett bra inslag i skolvardagen ansåg några lärare att det stämmer, men ett antal 
lärare ställer sig omkring mittalternativen mellan stämmer inte och stämmer (3 & 4) (bilaga 3 
figur 5). 
 

Effekter lärarna anser att rörelse har för elevernas utveckling 
och övriga skolarbete 
Ingen av lärarna nämner begreppet inlärning i samband med rörelsens effekter på det sätt 
som redovisats i bakgrunden. Däremot talar de om andra faktorer som syftar mot elevers 
utveckling. ”Rörelsen är viktig för självkänslan och att man ska bli accepterad” säger en lärare och 
en annan lärare hänvisar till barn som inte rör sig och som går själva på rasterna eftersom de 
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inte kan leka. ”Du kan ha svårt i matte men har du lätt att vara ute och sporta litegrann så socialt är 
du längre fram”. De flesta lärarna talar om att barnen blir piggare av att ha haft rörelse ”frisk 
luft så fungerar hjärnan bättre” ”…mer effektiv när man rör på sig, kan koncentrera sig och inte på 
myrorna i brallan”. En lärare säger att rörelse träning kan hjälpa grovmotoriken och därmed 
finmotoriken och skolarbetet. Det finns även en viss tveksamhet hos några av lärarna om 
rörelse har några effekter ”Jag är lite tveksam om det har större effekt samtidigt som jag, det borde 
det ju ha annars så skulle man inte ha satsat på att ha rörelse dagar man inte har idrott”. Läraren 
säger också att det finns kollegor som känner att rörelse tar tid från det övriga skolarbetet 
och att annat arbete är viktigare. Frågeformuläret visar att lärarna fördelar sig jämt mellan 
stämmer inte (1) och stämmer nästan (5) på frågan om rörelse tar tid av schemat (bilaga 3 
figur 5). En lärare kommenterar på frågeformuläret ”om alla föräldrar prioriterade rörelsetid 
med sina barn så skulle den tiden i skolan kunna användas till annan inlärning som barnen också 
behöver”. Frågeformuläret visar inget tydligt svar om hur lärarna anser att eleverna påverkas 
av rörelse (bilaga 3 figur 2). Några kommenterar att rörelse kan leda till att eleverna blir 
uppvarvade. 
 

Hur lärarna upplever sin kunskap och kompetensutveckling  
Lärarna upplever i stort att de har tillräcklig kunskap för att genomföra lektionerna. En lärare 
nämner att rörelse är ingenting man har utbildning på utan är det ”man har blivit tillsagd”. 
Något som nämns är att de saknar variation på lekar. Intresse till kompetensutveckling finns 
fast inte som en prioritet bland de flesta av lärarna ”…det är så mycket jag skulle vilja…”. En 
lärare kommenterar kring frågan om tillräcklig kunskap ”det har man väl aldrig […] behöver 
alltid påfyllning”. Samma lärare skaffar sig ökad kompetens genom att läsa aktuell litteratur 
och gå på föreläsning och nämner Bunkefloprojektet som är ett pågående forskningsarbete 
kring rörelse. När det handlar om att diskutera rörelse och utnyttja varandras kompetens i 
arbetslaget, visar det sig att det är inget som prioriteras. Det fanns diskussioner när 
rörelselektioner infördes i skolan men nu har diskussionerna en mer praktisk karaktär till 
exempel vem som ansvarar för vilken klass. Ibland ges idéer om en rolig lek som någon har 
använt. Frågeformuläret visar att få lärare har fått kompetens utveckling. Intresseområde för 
kompetensutveckling ligger inom hälsa och ämnesintegration (bilaga 3 figur 4). 
 

Lärarnas inställning till integration mellan rörelse och teoretiska 
ämnen 
Lärarna visar sig vara positiva till ämnesintegration med rörelse, de ser möjligheter och 
utrymme till utveckling ”Det kommer inte att vara lätt men det kommer att bli bra” och en annan 
säger ”Det kan väl vara jättebra men inte så självklart kanske”. Frågeformuläret visar att få lärare 
anser att de ämnesintegrerar teoretiska ämnen och rörelse i sin undervisning idag men 
uppger att de skulle vilja i större utsträckning (bilaga 3 figur 3). En lärare skriver som 
kommentar ”Jag försöker att integrera […] men det är svårt att hinna med att engagera sig i 
ytterligare ett ämne som man en gång i tiden har överlämnat till idrottslärarna”.  
 
Några stycken nämner att närmiljön kan utnyttjas i samband med rörelse och 
ämnesintegration och att en bra skolgård är en viktig förutsättning. Det finns däremot delade 
uppfattningar om skolgården, vissa uppfattar att det finns möjligheter att utnyttja till exempel 
träd att klättra i medan andra känner att det finns brister och att det inte finns närhet till 
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någon skog. Tiden framkommer som ett hinder och en av lärarna säger att allting ska in i 
skolan och man måste fundera på vad barn kommer att behöva i framtiden ”…och de 
behöver minsam röra på sig”. Den barngrupp man har påverkar också hur man ser på 
möjligheterna till ämnesintegration. Några lärare nämner att de använder rörelselektioner i 
samband med studiebesök, till exempel till stadsbiblioteket, dessa promenader uppfattas som 
ett slags ämnesintegrering. I frågeformuläret sägs att ämnesintegration är bra men att det 
oftast stupar på praktiska saker som till exempel personalresurser för barn med speciella 
behov vilket även nämns i intervjuerna. 
 

ANALYS AV RESULTATET 
 
Från vårt resultat av vad lärarna svarar i intervjuerna samt i de utvalde delarna av 
frågeformuläret kring rörelse och rörelselektioner, har vi valt att sammanställa och 
kategorisera utifrån lärarnas medvetenhet om rörelsens betydelse i skolan. Vi anser att detta 
speglar vilken inställning lärarna har. Gränserna mellan kategorierna är flytande vilket 
innebär att inställningar kan placeras antingen längst in i kategorien eller på gränsen till nästa 
kategori.  
 
Vi har valt att illustrera detta med hjälp av nedanstående figur. Kategori två kan ses som att 
ha en större medvetenhet om rörelsens betydelse än kategori ett, och kategori tre har en 
större medvetenhet än kategori två. Runt dessa kategorier finns utvecklingspotential för 
ämnesintegrering som ingen av kategorierna ännu uppfyller.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Kategori 1 - ”man har blivit tillsagd” 
 
 
 
 
 
 
 
Lärarna i denna kategori ser rörelse som någonting som finns i styrdokumenten och därmed 
ska finnas i skolvardagen. Rörelse ses som ett avbrott i skoldagen vilket vi tolkar som att 
dessa lärare ser rörelse som ett tillfälle att göra något annat än traditionellt skolarbete. Det 
finns en viss uppfattning att rörelselektioner tar tid utav schemat och att det kanske inte är 
skolans ansvar utan föräldrarnas att aktivera sina barn. Vissa av lärarna är osäkra om 
rörelselektioner har någon större effekt varken när det gäller hälsa, klassrumsklimat eller 

 
  
 Kategori 2  Kategori 3 ”En del i det livslånga 

lärande…oerhört viktigt för 
hälsan” 

Kategori 1 ”Rörelsen är viktig för 
självkänslan och att man ska bli 

accepterad” 

”Man har blivit 
tillsagd” 
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annan påverkan på skolarbetet. Lärarna överlåter i stor del val av innehåll och genomförande 
av lektioner till eleverna och är inte alltid själva delaktiga. 
 
Nio av tolv lärare placerar sig i frågeformuläret vid mittenalternativ vid frågan om rörelse är 
ett bra inslag i skolvardagen. Detta visar, anser vi, att ganska många lärare är osäkra om 
värdet av rörelselektioner. Kompetensutveckling inom området uppfattas inte heller som 
prioritet.  
 
Lärarna i denna kategori är positiva till ämnesintegration och rörelse men talar mer om 
hinder än möjligheter till exempel brist på tid och lämplig utomhusmiljö. 
 

Kategori 2 - ”En del i det livslånga lärande…oerhört viktigt för 
hälsan” 
 
Den övergripande inställningen i denna kategori är att rörelselektioner är viktiga ur en 
hälsosynpunkt. Huvudsaken är att barnen rör på sig och inaktiva barn får stöd till att aktivt 
delta i lektionerna. Skolan ska visa på alternativ för att de inaktiva barnen ska kunna hitta den 
motionsformen som passar dem. Den spontana lekfulla rörelsen utan tävling är viktig och 
skolan ska ge förutsättningar även för den. Förbättrad kondition anses som viktigt och 
innehållet i rörelselektioner ska vara fysisk krävande. Vår tolkning är att rörelselektionerna 
eventuellt kan uppfattas av lärarna som en extra idrottslektion och ibland någonting som inte 
ingår i lärarnas vanliga arbetsuppgifter.  
 
Lärarna i denna kategori uppfattar att de har tillräcklig kunskap inom området, men de 
nämner ändå saker som de kunde förbättra. Däremot, prioriterar de inte rörelse i sin 
planering och kompetensutveckling.  
 
Lärarna ser både möjligheter och hinder till ämnesintegration och rörelse. De är positiva till 
ämnesintegration men uppfattar att det kan bli svårt att planera och genomföra. Promenad i 
samband med studiebesök nämns som ett försök till ämnesintegrering och dessa är oftast 
spontana. Det nämns även att för vissa barngrupper krävs det mer personal om 
ämnesintegration i samband med rörelse ska vara genomförbart.  
 

Kategori 3 - ”Rörelsen är viktig för självkänslan och att man ska 
bli accepterad” 
 
Lärarna i denna kategori ser, förutom vinsterna för den fysiska hälsan och betydelsen för 
barn som inte rör sig spontant, även andra möjligheter i rörelselektioner. De ser att det finns 
potential till att träna barnens grovmotorik vilket uppfattas ge följdeffekter till finmotoriken 
och därmed påverkar det dagliga skolarbetet. De anser även att lek och rörelse är viktig för 
självuppfattningen. Lärarna väljer ofta att aktivt delta i rörelselektionerna på ett sätt som 
uppmuntrar ökad lek och att samtliga barn ska våga vara med. De ser spontanrörelse utan 
tävling som viktig och tycker även att rörelselektioner kan ge barnen möjligheter till att röra 
varandra på ett bra sätt. 
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Lärarna är nyfikna på rörelsens betydelse i ett större sammanhang och känner till forskning i 
området. De använder relevanta begrepp och har läst litteratur, samt lyssnat på föreläsning.  
 
Lärarna inser att ämnesintegration och rörelse inte är alldeles enkelt men ser framförallt 
möjligheterna och tror att det kan bli bra. De ser även potential i närområdet och befintlig 
skolgård för att kunna använda sig av integrering.  
 

DISKUSSION  
 

Resultatdiskussion 
Vi har visat genom olika kategorier i vårt resultat att det finns en spännvid mellan hur lärarna 
förhåller sig till rörelse och rörelselektioner. Detta kan vi konstatera utifrån lärarnas 
beskrivningar av lektioner och mål. Lärarna som är osäkra på om rörelselektionerna har 
några positiva effekter talar om styrdokument som bakomliggande syfte och nämner 
fostransmålen. Andra lärare ser hälsoaspekten som bakomliggande mål och säger att samtliga 
barn ska få möjlighet att röra på sig, samt att skolan ska skapa förutsättningar för en bättre 
hälsa i framtiden. Vi tror att dessa lärare kan uppfatta rörelselektionerna som en extra 
idrottslektion vilket kan påverka innehållet och genomförandet av lektionerna. Som nämndes 
tidigare, skolan har en salutogent profil, dvs. att den har en hälsoinriktning, därför är det 
ganska naturligt att några av lärarna har denna inställning. Slutligen finns det lärare som 
förutom hälsoperspektivet ser vinsten av rörelselektioner ur ett större perspektiv. De ser bl. a 
effekter för självuppfattning och möjlighet till motorisk träning. Vi tror att lärarnas olika 
inställningar kan få konsekvenser för eleverna på olika sätt. En lärare i kategori ett kanske 
inte kan stimulera de inaktiva barnen medan en lärare i kategori två har förutsättningar för 
att stimulera inaktiva barn. Lärarna i kategori tre ser flera möjligheter i rörelsens betydelse för 
barns utveckling, vilket ger dessa barn bättre förutsättningar.  
 
Rapporter som vi har redovisat i bakgrunden visar att glappet mellan fysiskt aktiva och 
fysiskt inaktiva barn ökar. Skolan har en viktig roll att uppmuntra fysisk aktivitet vilket är 
särskilt viktigt för att stimulera inaktiva barn till ökad rörelse i vardagen. Dessa barn trivs 
oftast inte på idrottslektioner och därför behövs rörelsepass som en annan aktivitetsform där 
prestation inte mäts (Strandell & Bergendahl 2002). Vi anser att lärarna i vår undersökning är 
medvetna om att rörelse är viktigt för de inaktiva barnen och en del strävar efter tävlingsfria 
lektioner med fokus på lek. En lärare i vår undersökning nämner att rörelsepass ska vara 
pulshöjande. Strandell och Bergendahl visar däremot i sin rapport att måttlig fysisk aktivitet 
räcker ur hälsosynvinkel och menar att det kan vara en felaktig tanke bland lärare som tror 
att det är endast kraftiga ansträngningar som ger resultat. Resultatet visar att det finns några 
lärare som tvekar om rörelse ska ingå i skolans vardag eftersom det tar tid från andra ämnen.  
Bland lärarna som inte tror på några större effekter av rörelselektioner sägs att det kanske 
inte är skolans ansvar utan föräldrarnas att aktivera sina barn. Folkhälsoinstitutet påpekar att 
det är barn vars föräldrar har tillgång till bil, tid och pengar som har förutsättningar att kunna 
delta i någon idrottsförening (Folkhälsoinstitutet 1996). Vi tror att om skolan inte kan 
erbjuda rörelse i olika former, kommer barn som inte har tillgång till rörelse aktiviteter 
utanför skolan, att gå miste om erfarenheter som ligger till grund för aktivt liv som vuxen.  
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Olika forskare talar om hur rörelse kan bidra till att få en positiv självuppfattning. De skriver 
hur rätt bedriven motorisk träning påverkar hur barn upplever sig själva och sin kropp 
(Sandborgh-Holmdahl & Stening 1993, Ericsson 2005). Ytterligare säger en forskare att 
rörelseaktiviteter utan tävlan ökar tryggheten och påverkar den sociala utvecklingen 
(Wolmesjö 2006). Vi anser att lärarna i vårt resultat som inte är medvetna om rörelse i ett 
större perspektiv förlorar ett tillfälle att stödja elevers möjlighet till bättre självuppfattning 
samt möjlighet till att träna motoriken. Vi uppfattar att några lärare i vår undersökning är 
medvetna om dessa effekter och det vägs in i deras undervisning i form av innehåll samt hur 
de väljer själva att delta. Forskning visar även att lärarnas delaktighet i rörelselektioner leder 
till ökad motivation bland eleverna. De skriver att eleverna upplever att läraren är på samma 
nivå och att även läraren kan leka och fantisera (Grindberg & Langlo Jagtøien 2000, 
Wolmesjö 2006). Lärarna i vår undersökning visar sig vara aktiva på olika sätt. Vissa deltar 
inte alls medan andra fungerar som stöd eller är aktiva i leken. Några av lärarna uppfattar att 
barnen blir glada och uppskattar när läraren är med. En del av lärarna säger även att de har 
möjlighet genom eget deltagande att öka motivation bland barn som har svårt att vara med. 
Vi tror att för barn som behöver extra stöd i någon form, har lärarens inställning stor 
betydelse då läraren kan påverka om de blir stimulerade till rörelseträning eller ej. Vi 
bedömer att det finns en risk för utanförskap för vissa barn om läraren väljer att inte delta 
och engagera sig i aktiviteten. 
 
Det finns ytterligare effekter av rörelseträning och betydelse för elevers utveckling som olika 
forskare diskuterar. Sandborgh-Holmdahl & Stening skriver att barn kan träna 
koncentrationen genom rörelse och menar att de kan träna att aktivt se, lyssna, minnas och 
känna (Sandborgh-Holmdahl & Stening 1993). Myndigheten för Skolutveckling visar i sin 
slutrapport, att lärare och föräldrar uppfattar att elever som har regelbundet fysisk aktivitet 
under skoldagen, har lättare att koncentrera sig och att det skapar ett lugn i klassrummet 
(Myndigheten för Skolutveckling 2005). Vårt resultat visar dock att lärarna inte var överens 
om rörelse bidrar till förbättrad koncentration och klassrumsklimat. De flesta säger att 
eleverna blir piggare och några nämner att de kan koncentrera sig bättre. Samtidigt säger 
några av lärarna att de inte har märkt någon skillnad eller att eleverna blir uppvarvade efter 
rörelselektioner. Detta kan tyda på att det inte är klarlagt vilka effekter rörelse kan ha för 
koncentrationen. Ericsson skriver även i sin studie att hon inte kunnat bekräfta att 
koncentrationen förbättras med ökad fysisk aktivitet. Lärarna i hennes studie nämner dock 
att barnen har bättre uppmärksamhet efter fysisk aktivitet. Hon skriver däremot att det finns 
ett samband mellan barn med koncentrationssvårigheter och barn med motoriska problem. 
Hennes studie visar även att barnens grovmotorik förbättras med ökad fysisk aktivitet och 
specifik motorisk träning (Ericsson 2003). Detta visar, anser vi, att det är viktigt att lärarna 
känner till rörelsens betydelse för att kunna hjälpa barn med bl. a motoriska problem. I 
förlängningen kan detta leda till förbättrad finmotorik och bättre uppmärksamhet vilket kan 
påverka skolarbetet eftersom fler rörelser hos barnet blir automatiserade. Vårt resultat visar 
att få av lärarna kopplar rörelselektioner till en möjlighet att träna motorik. Detta anser vi, 
kan bero på att lärarna inte har fått tillräcklig kompetensutveckling inom området. Det hade 
varit intressant att veta vad den kompetensutveckling lärarna fick vid rörelsens införande 
innefattade samt vad diskussionerna innehöll. Om fokus låg på hälsoaspekter, är det naturligt 
att de flesta av lärarna koncentrerar sig på detta.  
 
Att lärarnas kunskap inom området har stor betydelse om arbetet med rörelse ska lyckas 
framhävs av flera forskare (Grindberg & Langlo Jagtøien 2000, Ericsson 2005, Wolmesjö 
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2006). Wolmesjö säger dessutom att lärarna ska få praktiska verktyg som är enkla, roliga och 
lätt att använda (Wolmesjö 2006). Flera forskare skriver dessutom att det är viktigt att ha 
medvetna mål med rörelseträning för ett lyckat resultat, men detta förutsätter att lärarna har 
goda kunskaper inom området (Ericsson 2005, Grindberg & Langlo Jagtøien 2000, 
Sandborgh-Holmdahl & Stening 1993). Vårt resultat visar att de flesta av lärarna upplever att 
de har tillräcklig kunskap för att genomföra rörelselektionerna. Vi tolkar vårt resultat som att 
lärarna har tillräcklig kunskap ur ett hälsoperspektiv men många saknar kunskap om vad 
rörelse kan ha för andra fördelar för elevernas utveckling. Det finns däremot intresse bland 
vissa av lärarna att utveckla sina rörelselektioner och de önskar få praktiska verktyg i form 
lektionstips. Myndigheten för Skolutveckling skriver i sin slutrapport att rektorns roll är 
avgörande om arbetet med rörelse ska lyckas. Rektorn ska vara en drivkraft och visa stöd. Vi 
anser att lärarna kan behöva extra stöd och få ett lyft från ledningen för att utveckla sin 
rörelseundervisning.  
 
Myndigheten för Skolutveckling skriver att fysisk aktivitet inte bör ses som ett eget ämne 
eller avgränsad aktivitet på särskild tid utan ska finnas som en naturlig del i skoldagen 
(Myndigheten för Skolutveckling 2005). Detta förutsätter, anser vi, att rörelse integreras i de 
övriga teoretiska ämnena eller att de teoretiska ämnena integreras med rörelse. John Dewey 
menar att praktiska och teoretiska ämnen ska integreras och att klassrummet ska ses som ett 
laboratorium (Dewey 1999). Merleau-Ponty ser kroppen som en helhet och menar att vi 
behöver använda kroppen för att uppleva och erfara vår omvärld (Duesund 1996). Detta 
stödjer våra tankar om betydelsen av ämnesintegration med rörelse. Resultatet visar att 
lärarna i vår undersökning är positiva till integrering mellan rörelse och andra skolämnen 
men deras inställningar skiljer sig åt. Vissa betonar hinder medan andra betonar de 
möjligheter som finns. Vi tror att inställning till ämnesintegration är avgörande om det ska 
vara genomförbart och även här behövs kanske inspiration och kunskap för att stimulera till 
utveckling inom området. Ämnesintegration nämns som ett intresseområde för 
kompetensutveckling vilket visar att det finns en vilja hos lärarna att utöka kunskapen.  
 

Validitet i vår undersökning 
Validitet står för vilken tillförlitlighet som kan ges till resultatet. Validitet och reliabilitet är i 
en kvalitativ metod tätt kopplade till varandra och man kan inte utesluta det ena eller det 
andra. Reliabilitet betyder att man gör undersökningen på ett pålitligt sätt och validitet står 
för att man mäter det som avsetts att mäta vilket innebär att man måste vara medveten om 
undersöknings syfte. Patel & Davidsson menar att validitet i en kvalitativ studie handlar om 
hur forskaren förhåller sig till sin föreförståelse samt att forskaren med sin datainsamling 
lyckats skaffa underlag för att göra en trovärdig tolkning (Patel & Davidsson 2003). 
 
Vårt syfte var att försöka förstå vilka inställningar lärare kan ha till rörelse som begrepp och 
till rörelselektioner genom att analysera vad de säger kring rörelse och rörelselektioner. Vi 
anser att vi har relativt god validitet eftersom vi intervjuade fem olika lärare och fick tre 
tydligt olika inställningar. Fyra av intervjuerna finns på kassettband och en intervju finns som 
skriftliga anteckningar. Vi kan däremot inte veta att vi fick ärliga svar av lärarna eller om våra 
frågor styrde deras tankar i vissa riktningar. Vår föreförståelse i form av teori och 
erfarenheter kan även ha haft inverkan på vår analys och om vi hade utgått från en okänd 
situation och inte haft några teoretiska kunskaper i ämnet kanske vi skulle ha fått ett annat 
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resultat. Kvale skriver att kvalitativa intervjuer även påverkas av att det görs en skriftlig 
bearbetning av materialet. Han menar att kroppsspråk, pauser, betoningar mm. inte 
framkommer i det skriftliga materialet vilket betyder att samma mening kan få olika innebörd 
trots att orden är detsamma (Kvale 1997). Detta innebär att vår tolkning av den skriftliga 
texten kan ha påverkat vårt resultat. Även kvaliteten på ljudupptagning varierade och det var 
ibland svårt att höra exakt vad lärarna sa. Vi anser att frågeformuläret gav fler vinklingar i 
detta område men bortfallet var stort, av 21 utlämnade fick vi 12 tillbaka. Det är svårt att 
veta hur vi ska tolka detta bortfall. Vi kan inte veta om det var endast lärarna som var 
intresserade av rörelse som svarade eller om bortfallet berodde på tidsbrist eller andra 
faktorer. Vi anser att det inte finns något annat sätt att ta reda på lärarnas inställningar än 
intervjutekniken eftersom enkät med fasta svarsalternativ styr väldigt hårt och det kan vara 
svårt att nå deras riktiga inställning. Även observationer kan medföra svårigheter eftersom 
det är inställningarna vi ville åt.  
 
Om vi gjorde om denna undersökning skulle vi förändra de första frågorna i frågeformuläret 
eftersom vi anser att frågorna var för specifika vilket antagligen styrde resultatet vi fick. Vi 
skulle även samlat in frågeformuläret på ett annat sätt för att undvika ett stort bortfall. När 
det gäller intervjuerna hade det varit givande att kunna intervjua ett större antal lärare för att 
få ett större underlag för analys. Vi saknar även information kring den kompetensutveckling 
lärarna fått inom området och som gett den kunskap de har. När rörelselektionerna infördes 
nämnde lärarna att det fanns diskussioner och kompetensutveckling, och vad detta bestod av 
hade varit bra att veta i samband med vår analys då detta naturligt har påverkat lärarnas 
föreförståelse. Detta är därmed en fråga som vi kunde ha ställt vid intervjuerna.  
 

Sammanfattning  
Sammanfattningsvis kan vi säga att lärarnas inställningar till rörelselektioner skiljer sig åt. 
Från lärarna som ser få fördelar till lärarna som ser rörelse i ett större perspektiv med 
fördelar på flera områden som den fysiska hälsan, självförtroende, grovmotorik mm. Lärarna 
uppfattar sin kunskap som tillräcklig men för att kunna utveckla rörelselektioner behövs 
vidare kunskapsutveckling inom bl.a. motorik och möjligheterna för ökad inlärning, vilket 
lärarna är inte främmande för. Samtliga lärare i vår intervjuundersökning är positiva till 
ämnesintegrering men ser olika på möjligheter och hinder, vilket vi tror grundar sig i deras 
inställning. Vi kan inte dra några generella slutsatser från vårt underlag men vi anser att vi 
fått några intressanta resultat. Vår tolkning är att lärarna har olika inställningar till rörelse och 
rörelselektioner och att de har olika förhållningssätt till rörelse i skolvardagen. Vår 
bedömning är, att lärarna för att kunna gå vidare i sin undervisning på rörelselektionerna, 
behöver ta del av information omkring rörelsens betydelse och få möjligheter till 
kompetensutveckling inom området. De behöver även ökad inspiration och praktiska förslag 
och verktyg till att börja arbeta med ämnesintegrering mellan rörelse och andra ämnen.  
 

Fortsatt forskning 
Det finns flera sätt att fortsätta undersöka detta område. Att ta reda på hur eleverna upplever 
rörelselektionerna skulle vara mycket intressant. Både för att jämföra de intentioner som 
lärarna har med det som eleverna erfar, och även vad elever tycker är viktigt med 
rörelselektionerna. Vi anser att det finns ett stort behov av undersökningar omkring vad 
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ämnesintegration mellan rörelse och andra skolämnen kan innebära för elevers utveckling 
och inlärning. Att kartlägga om det kan öka motivationen för ett visst ämne till exempel 
matematik tror vi är viktigt. Ytterligare hade det varit mycket intressant att undersöka om 
ämnesintegration mellan rörelse och andra ämnen leder till att elever ser teoretiska ämnen i 
ett vidgat sammanhang och om det bidrar till deras kunskapsutveckling.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
Intervjuguide 
Vad är rörelse för dig? 
 
Berätta lite om dina rörelselektioner? 
 
Upplägg? 
Mål? 
Egna syften och mål? 
Delaktighet? På vilket sätt? 
Efterarbete? Utvärdering och uppföljning? 
 
 
 
Vilka effekter tror du rörelselektionerna har för elevernas övriga 
skolarbete? Märker du några effekter på barnen? 
 
Koncentration? 
Motorik? 
Självuppfattning? 
Klassrumsmiljö? 
 
Känner du att du har tillräcklig kunskap för att genomföra 
rörelselektionerna på ett givande sätt? 
 
Är detta ett område du skulle prioritera i din kompetensutveckling? 
 
Vilken kompetensutveckling skulle du föredra inom området? 
Något specifikt? 
Praktiskt upplägg? 
Teoretisk bakgrund? 
Ämnesintegration? 
 
Berätta om hur rörelse diskuteras inom de olika spåren? 
 
Hur ser du på integration mellan rörelse och andra skolämnen? 
Praktiskt? 
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Genomförbart? 
Möjligheter? 
Elevernas kunskapsutveckling? 
 
 
Något annat att tillägga? 

 28



Bilaga 2 
 
Frågeformulär 
Detta frågeformulär kommer att användas i samband med vårt examensarbete som handlar 
om lärarnas inställning till rörelse i skolan. Alla svar är anonyma. Tack för hjälpen! 

                                                              
Jag anser att det övergripande målet med           
rörelselektioner är att de ska bidra till bättre 
hälsa. 
 

Stämmer inte                                      Stämmer 
                   1        2       3       4       5       6 

Jag anser att det övergripande målet med           
rörelselektioner är att de ska bidra  
till bättre motorik. 

Stämmer inte                                      Stämmer 
                   1        2       3       4       5       6 

  
Jag anser att det övergripande målet med           
 rörelselektioner är att de ska bidra till ökad 
inlärning. 

Stämmer inte                                      Stämmer 
                   1        2       3       4       5       6 

Om så, på vilket sätt? 
 
 
 

 

Övriga kommentarer 
 
 

 

Rörelse gör att eleverna blir lugnare. 
 
 

Stämmer inte                                      Stämmer 
                   1        2       3       4       5       6 

Rörelse hjälper eleverna att koncentrera sig 
bättre. 

Stämmer inte                                      Stämmer 
                   1        2       3       4       5       6 
 

Rörelse skapar självkänsla och självtillit  
hos eleverna.  
 

Stämmer inte                                      Stämmer 
                   1        2       3       4       5       6 

Övriga kommentarer 
 
 
 
 
 

 

Rörelselektioner diskuteras regelbundet             
i varje spår. 
 

Stämmer inte                                      Stämmer 
                   1        2       3       4       5       6 

Jag har fått kompetensutveckling inom               
området rörelse i skolan.  
 

Stämmer inte                                      Stämmer 
                   1        2       3       4       5       6 

Om inte, är du intresserad av att få  
kompetensutveckling?                                           

Ja               Nej 

I så fall, vad t. ex hälsa, inlärning, 
ämnesintegration 
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Jag använder rörelselektioner som ett sätt          
att integrera teoretiska ämnen med rörelse.  
 
 

Stämmer inte                                      Stämmer 
                   1        2       3       4       5       6 

Jag skulle vilja integrera                  
rörelse och teoretiska ämnen i större 
utsträckning i min undervisning.  
 

Stämmer inte                                      Stämmer 
                   1        2       3       4       5       6 

Jag upplever att rörelse tar tid utav schemat. 
 
 

Stämmer inte                                      Stämmer 
                   1        2       3       4       5       6 

Jag upplever att rörelse är ett bra inslag             
i skoldagen. 
 

Stämmer inte                                      Stämmer 
                   1        2       3       4       5       6 

Skriv gärna dina åsikter om rörelselektioner. 
 
 
 
 
 
Är det något som du vill tillägga? 
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 Bilaga 3 
 
Resultat av frågeformulär 
 
Mål med rörelselektioner 
När det gäller vilka övergripande mål som lärarna anser ligga bakom rörelselektionerna 
dominerar hälsa som alternativ, se figur 1. Men ett antal lärare anger även att målet med 
rörelselektioner är att det bidrar till bättre motorik och ökad inlärning. En åsikt om 
rörelselektionerna är att det är svårt att variera och att känna att det blir pulshöjande och 
stimulerande för barnen. Angående motorik och inlärning kommenterar några lärare att barn 
som rör sig lär sig bättre, men specificerar inte på vilket sätt. Andra påpekar att barn som har 
rört sig och fått frisk luft orkar sitta still och därmed ökar möjligheter för inlärning. Ett citat 
från en lärare ”Avbrott fr. ord. klassrumsarbete, olika sinnen stimuleras vilket kan leda till bättre 
inlärning”.  
 

1 2 3 4 5 6

0

2

4

6

Övergripande målet med rörelselektioner

Hälsa

Motorik

Ökad
inlärning

 
Figur 1 Hur lärarna anser påståenden om vad som är det övergripande målet med rörelselektionerna, stämmer på en skala 1-6 
där 1 är stämmer inte. Den främre blå serien anger om övergripande målet anses vara hälsa, den mellersta lila serien anger om 
övergripande målet anses vara motorik och den bakre vita om övergripande målet anses vara ökad inlärning.  
 
 
Effekter av rörelselektioner 
Lärarna som besvarade frågeformuläret ansåg i de flesta fall att det stämde att rörelse gjorde 
eleverna lugnare, hjälper koncentrationen och skapar självkänsla och självtillit hos eleverna, 
se figur 2. Några lärare kommenterade att rörelse istället kan leda till att eleverna blir 
uppvarvade.  
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Figur 2 Hur lärare anser att påståenden stämmer, på en skala 1-6 där 1 är stämmer inte, där den främre blå serien avser 
påståendet om eleverna blir lugnare, den mellersta lila serien avser påståendet om rörelse hjälper för koncentrationen samt den 
bakre vita serien avser påståendet om rörelse skapar självkänsla och självtillit. 
 
 
Integrering rörelse och teoretiska ämnen 
Det är få av lärarna som använder sig av ämnesintegration men majoriteten vill använda sig 
av det i större utsträckning, se figur 3. Den lärare som i frågeformuläret anger att inte vill 
använda ämnesintegration i större utsträckning undervisar redan ämnesintegrerat. En lärare 
tycker att ”Jag försöker att integrera […] men det är svårt att hinna med att engagera sig i ytterligare 
ett ämne, som man en gång i tiden har överlämnat till idrottslärarna”. 
 

1 2 3 4 5 6

0

2

4

Integrering rörelse och teoretiska ämnen

Ämnesintegrerar

Skulle vilja i större
utsträckning

 
Figur 3 Hur stämmer påståenden om ämnesintegrering och vilja att ämnesintegrera på en skala 1-6 där 1 är stämmer inte. Den 
främre blå serien svarar mot påståendet om de ämnesintegrerar och den bakre lila mot om de skulle vilja i större utsträckning. 
 
Lärarnas kompetensutveckling 
Majoriteten av lärarna anser sig inte ha fått kompetensutveckling inom området, se figur 4. 
En lärare säger att de fått kompetensutveckling i början. Alla utom en, som ska gå i pension, 
säger sig vilja ha kompetensutveckling inom områdena hälsa och ämnesintegration och då 
anger en lärare mer bra lektionspass för äldre barn. 
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Figur 4 Om lärarna anser att de stämmer att de fått kompetensutveckling på en skala 1-6 där 1 är stämmer inte. 
 
 
Övriga åsikter om rörelselektioner 
Åsikterna om rörelse tar tid av schemat är varierande, ingen anser att det stämmer helt men 
de fördelar sig jämnt mellan stämmer inte (1) och stämmer nästan (5) på skalan, se figur 5. 
En lärare kommenterar att ”om alla föräldrar prioriterade rörelsetid med sina barn så skulle den 
tiden i skolan kunna användas till annan inlärning, som barnen också behöver”.  
Rörelse anses av några, vara ett bra inslag i skolvardagen men ett antal lärare ställer sig 
omkring mittalternativen, se figur 5. En lärare säger att det skulle kunna vara ett bra inslag 
om förutsättningarna var bättre, men anger inte vilka förutsättningar som är dåliga. En annan 
lärare säger att integrering ”stupar oftast på praktiska saker” och nämner då bl.a. 
personalresurser för barnen med speciella behov.  
Åsikterna om lärarna är delaktiga är olika, se figur 5. En åsikt är att de äldre barnen ofta har 
rörelse utan vuxenledning och att det ofta blir en typ av fri lek. Detta gör att alla inte deltar 
utan de som tycker om att röra sig gör det och konsekvensen blir att man inte når den grupp 
man skulle vilja.  
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Figur 5 Lärarnas åsikter om rörelselektioner och hur påståenden stämmer  på en skala 1-6 där 1 är stämmer inte. Den främre 
blå serien avser påståendet om rörelse upplevs ta tid av schemat. Den mellersta lila serien avser påståendet om rörelse upplevs vara 
ett bra inslag i skolvardagen och den bakre vita serien avser påståenden om lärarna är delaktiga själva i lektionerna.  
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Bilaga 4 
 
 
Datasammanställning frågeformulär      
       

 
Stämmer 
inte    Stämmer

 1 2 3 4 5 6
Övergripande mål :hälsa 0 0 0 2 3 6
Övergripande mål :motorik 0 1 2 2 1 6
Övergripande mål :ökad inlärning 0 2 2 0 4 4
       
Rörelse gör elever lugnare 0 1 1 5 1 4
Rörelse ökar koncentrationen 0 1 2 2 2 5
Rörelse skapar självkänsla,, 0 1 3 2 2 4
       
Integrera rörelse med teoretiska ämnen 2 4 2 2 2 0
Skulle vilja integrera i större utsträckning. 1 0 2 2 4 3
       
Rörelse tar tid av schemat 2 3 2 3 2 0
Rörelse tar tid av schemat 0 0 4 5 0 3
Deltar i aktiviteterna  1 1 3 1 3 3
       
Rörelselektioner diskuteras i spåren 4 4 2 2 0 0
Har fått kompetensutveckling 5 3 1 1 0 0
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