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Abstract 

The lively child or the sedentary student? - a qualitative study of children's physical 

activity needs in the classroom. 

The purpose of my empirical study is to see if and how teachers meet the students needs of 

physical activities in the daily work in the classroom. I also want to explore how different 

teachers see the connection between the concepts: physical activity and learning. 

To fulfill the purpose, I have chosen to ask four questions that I will work on in my study. 

- How much and what type of physical activities do the students do in a typical day at school? 

- What happens with the students when they have had a moment of physical activities in the 

classroom? 

- Do the teachers see any connection between the physical activity and the pupils' ability to 

concentrate?  

- How do teachers look upon the relationship between physical activity and learning? 

 

To get answers to my questions, I have observed and interviewed five teachers. I have 

compiled and analyzed the results. In my study, I have alternated between empiricism, 

literature and previous research. The research I have chosen to use is Torkel Klingberg and 

Ingegerd Ericson (see bibliography), it is about the connection between concentration, 

physical activity and learning. The results of my study show that there are many ways to work 

with motor skills exercises and physical activities in the classroom. The study also shows that 

all teachers do not want the students to move around while they are in the classroom; they 

rather see that the physical activities are done at the school break and in gymnastics. 
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1. Inledning och bakgrund  

Blue ray, pc, ps2, surfa, blogga, google, youtube, wii, konsoler, e-post, world wide web, 

”nätet”, twitter, myspace, Iphone, Ipad och facebook. 

Dagens teknik-och informationssamhälle har gjort oss mer stillasittande än någonsin (Ekberg 

& Erberth 2000:66), (Dessen 1990:55), det gäller inte bara oss vuxna utan kanske framförallt 

våra barn. I media kan man läsa om att skolorna bör arbeta mer aktivt för att motverka bland 

annat fetma och inte dra in på exempelvis gymnastiktimmarna (Melèn 2007). Jag anser att just 

skolan är en bra arena för ändamålet då man når ut till alla, eftersom vi har skolplikt i Sverige. 

Dessutom står utveckling och lärandet i fokus i skolan och blir därför automatiskt en given 

plats för ett bredare hälsoarbete. Förutom de självklara negativa effekterna såsom hjärt- och 

kärlsjukdomar bidrar även den stillasittande livsstilens övervikt och fetma till en ökad risk för 

mobbning och dåligt självförtroende hos eleverna (Forskning.se).  

Dessutom finns det tidigare forskning som tydligt visar att människan lättare kan koncentrera 

sig och ta till sig ny kunskap om man är aktiv och rör på sig (Klingberg 2011:160-161). 

Exempelvis har man i Malmö sett stora skillnader vad det gäller förmågan att koncentrera sig 

beroende på hur mycket idrott och rörelse eleverna fått (SvD Nyheter 2012). Alla är vi olika. 

Vi lär oss på olika sätt och har olika behov (Fibaek Laursen 2005:133,136). Att få leka och 

röra på sig gör det lättare för barn att lära sig något nytt då vi är födda med ett stort 

rörelsebehov. Får vi möjligheten att röra på oss ordentligt så klarar vi också bättre av att sitta 

stilla när situationen kräver det (Sandborgh – Holmdahl & Stening 1993: 28,51).  

Som jag beskrev tidigare så kan skolan fungera som en arena för hälsofrämjande arbete och 

eftersom större delen av skoltiden spenderas i klassrummet har jag valt att undersöka om och 

hur lärare i grundskolans yngre åldrar tillgodoser elevernas rörelsebehov i just klassrummet. 

Vi vet i teorin hur vi bör göra men hur ser det egentligen ut i praktiken? Under tidigare VFU, 

verksamhetsförlagd utbildning, och i samtal med andra studenter och lärare har jag förstått att 

det kan finnas oerhörda skillnader i hur man ser på rörelsens betydelse och hur man därför 

väljer att prioritera. Genom min undersökning vill jag se om jag kan bidra med min egen lilla 

pusselbit till vetenskapen. Jag anser att det här ämnet är relevant för mig personligen som 

blivande lärare när jag snart står där i mitt klassrum och ska planera min verksamhet. Givetvis 

är det då önskvärt att eleverna är motiverade, engagerade och utrustade med nyfikenhet, 

koncentration och glädje inför själva lärandet. Undersökningen är även läsvärd för redan 
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yrkespraktiserande lärare av ovan nämnd anledning, men även för att öka förståelsen för unga 

elevers behov bland lärare. 

 

 

2. Syfte  

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur lärare arbetar kring sina elevers behov av 

rörelse i det dagliga undervisningsarbetet i klassrummet. Jag vill även undersöka hur olika 

lärare ser på sambandet mellan begreppen: rörelse och lärande. 

 

2.1 Frågeställningar 

För att uppfylla undersökningens syfte har jag valt att ställa fyra frågor som jag kommer att 

arbeta kring i min studie. 

- Hur mycket och vilken typ av rörelse ägnar sig eleverna åt en vanlig dag i skolan? 

- Vad sker hos eleverna i samband med rörelse i klassrummet? 

- Tror lärarna sig se någon koppling mellan rörelse och elevernas förmåga att koncentrera 

sig?  

- Hur ser lärare på sambandet mellan rörelse och lärande? 

 

 

3. Teori och centrala begrepp 

Den hermeneutiska forskningstraditionen ingår i det humanistiska vetenskapsblocket. Inom 

den hermeneutiska forskningstraditionen menar man att alla människor tolkar olika och att 

språket står i fokus. I grund för all tolkning ligger förståelsen. Vi måste ha en viss 

förförståelse för att kunna tolka något. Jag som forskare kommer pendla mellan att vara 

objektiv och att vara subjektiv. Jag menar, liksom Runa Patel och Bo Davidson att en forskare 

inte kan vara helt objektiv eftersom jag förstår och tolkar utifrån mina erfarenheter (Patel & 

Davidson 2011:28-30). Hans-Georg Gadamer ses som hermeneutikens förnyare. Han pratade 

om fördomar och förståelsehorisont. Begreppet fördom används ofta i dagligt tal som något 
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negativt men Gadamer såg det inte så. Han menade att vi måste ha fördomar för att kunna 

förstå något. Man skulle kunna se fördomar och förförståelse som synonymer till varandra. 

Förståelsehorisonten är så långt vi kan se och förstå med hjälp utav våra fördomar. Ju fler 

fördomar vi har desto vidare förståelsehorisont har vi (Thomassen 2008:178-181). Därför har 

jag här tänkt förklara de centrala begrepp jag använder mig utav i min studie för att ni som 

läsare lättare ska kunna förstå och tolka min text (Fibaek Laursen 2005:172). 

 

3.1 Rörelse  

Rörelse kan vara allt från en ögonblinkning till att springa, och i min undersökning har jag 

valt att använda begreppet rörelse på ett ganska brett plan. Författarna till boken Fysisk 

bildning – om ämnet idrott och hälsa definierar fysisk aktivitet som alla rörelser vi utför som 

får till följd en ökad puls och större energiåtgång (Ekberg & Erberth 2000:49) När jag 

använder mig utav begreppet rörelse menar jag både fysisk aktivitet och annan rörelse. Hit 

räknas även vardagsmotion, rörelselekar, motorik mm. 

Under arbetets gång blev det uppenbart för mig att rörelse kan utövas på många olika sätt och 

därför konstruerade jag två egna begrepp som går under huvudbegreppet rörelse; spontan och 

planerad rörelse. Fortsättningsvis kommer jag att använda mig utav dessa två, utav mig, 

konstruerade begrepp för att jag som skribent och ni som läsare lättare ska kunna hålla isär 

vilken typ av rörelse vi behandlar. 

 

3.1.1 Spontan rörelse  

Med spontan rörelse menar jag all den rörelse eleverna utövar i klassrummet som inte är 

lärarstyrd. Hit hör exempelvis väga på stolen, slänga med håret, plocka upp tappat material 

från golvet, gå fram och tillbaka till papperskorgen, slänga med benen och så vidare. Den här 

typen av rörelse ses ofta som negativ och störande i klassrum där undervisning bedrivs. 
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3.1.2 Planerad rörelse  

Den planerade rörelsen i det här fallet är den lärarstyrda rörelsen. Det handlar då om olika 

rörelselekar, övningar och uppmaningar. Den planerade rörelsen är den rörelse man 

eftersträvar och ser som den enda positiva rörelsen i klassrummets undervisning. 

 

3.2 Lärande 

Peter Honey och Alan Mumford definierar lärande som att någon har tillägnat sig ny kunskap 

om något. Alltså, du vet mer nu än vad du visste innan du erhöll det nya vetandet. Vidare 

menar de att själva lärandet är livsviktigt för att överleva i det informationssamhälle vi idag 

lever i. Vi måste kunna läsa, lyssna, skriva och samla in information, detta ses som den 

viktigaste kunskapen; att lära sig att lära (Honey & Mumford 2006:7-8). I läroplanen för 

grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 kan vi läsa att ”Skolans uppdrag är att 

främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden” 

(Lgr11).  

Jag kommer, i min undersökning, använda mig utav begreppet lärande i betydelsen 

kunskapsinhämtande. Dels genom erfarenheter men också genom lärarens undervisning.  

Det finns mycket litteratur som pekar på sambandet mellan lärande och rörelse. Jag kommer 

här presentera den litteratur som jag fann relevant på området. 

Författaren Per Fibaek Laursen skriver i sin bok Didaktik och kognition om att all 

undervisning måste vara planerad på ett eller annat sätt. Han menar att det i tidigare 

undersökningar visats att den erfarne läraren bygger sin undervisning på alternativ. Med det 

menar Fibaek Laursen att den erfarne läraren med hjälp av sina tidigare erfarenheter kan 

”ställa om” beroende på hur eleverna reagerar på den tänkta planen. Den oerfarne läraren 

saknar således den överordnade planeringsstrategin. Den skickliga läraren, erfaren eller ej, har 

de rätta verktygen för att kunna hålla igång undervisningen oavsett vad som händer. De enda 

pauserna blir då de där läraren aktivt byter skepnad på undervisningen för ett annat 

pedagogiskt syfte (Fibaek Laursen 2005: 145, 149).  Dessa pauser, menar Anders Nordlund, 

Ingemar Rolander och Leif Larsson i den andra delen av litteraturserien Lek, idrott, hälsa, är 

tillräckliga för att ge eleverna möjlighet att stilla sitt rörelsebehov (1998:41). 
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 För barn är det en naturlig del av livet att röra på sig. Gunilla Dessen skriver om att 

koncentrationsförmågan hos elever i grundskolans tidigare år har försämrats. Hon menar att 

det kan bero på att dessa elever har en sämre utvecklad motorik (Dessen 1990:13). Om eleven 

har en välutvecklad motorik så är den skickligare på att utföra de rörelser som krävs för att 

klara skoldagen. För de elever som har en bra motorik och som får sitt rörelsebehov stillat blir 

det lättare att klara av skolans krav på långa stillasittande stunder (Dessen1990:55-56). 

Författarna Gun Sandborgh-Holmdahl och Birgitta Stening skriver i sin bok Inlärning genom 

rörelse om att när man har en god motorik så automatiseras barnets rörelser vilket betyder att 

man inte längre behöver lägga all tid och kraft på att koncentrera sig för att utföra en enklare 

uppgift såsom att hålla i pennan eller att cykla. Detta menar författarna möjliggör för eleven 

att inhämta ny kunskap som innan automatiseringen eventuellt skulle gått förlorad 

(Sandborgh-Holmdahl & Stening 1993:9). Jan-Eric Ekberg och Bodil Erberth hävdar att man i 

grundskolans tidigare år kan utgå ifrån elevernas rörelsebehov när man lägger sin 

undervisningsplanering. Detta kan resultera i en ökad förståelse och kunskap om fysisk 

aktivitet och dess positiva följder. (Ekberg & Erberth2000:179-180). Något annat positivt är 

barns naturliga förhållningssätt till lek. Genom leken tränar barn på motoriska färdigheter och 

uppehåller intresset för rörelse. Intresse för rörelse kan vara synonymt med nyfikenhet vilket 

är grunden för det livslånga lärandet (Nordlund, Rolander & Larsson 2004:22). I lgr11 som är 

läroplanen för grundskola, förskola och fritidshem kan vi läsa om att skolans uppdrag är just 

att främja det livslånga lärandet (lgr11). Det menar Susanne Wolmesjö att man kan uppnå 

genom att ge hjärnan det den behöver och att använda kropp och knopp på bästa sätt. För att 

stimulera hjärnan hävdar hon att det är viktigt att man i all undervisning ger tid och utrymme 

för rörelse och fysisk aktivitet. Detta leder då till en ökad inlärningsmöjlighet (Wolmesjö 

2002:24).  

I boken Smarta rörelser kan vi läsa om att människokroppen har fem sinnen; syn, hörsel, 

känsel, smak och lukt. Ju fler utav dessa sinnen vi använder vid inlärning desto bättre minns 

vi det vi lärt oss. Vi minns bättre om vi har skapat oss minnesbilder som vi kan plocka fram 

när de behövs. Bokens författare Susanne Wolmesjö skriver om William Glassers teori om 

hur vi lär oss och vad vi minns av det vi en gång lärt in. Han visar i procent att det vi endast 

läser kommer vi ihåg ca 10% av, det vi hör 20% av, det vi ser 30% av, det vi hör och ser 50%  

av, det vi diskuterar med andra 70% och utav det vi lär oss genom upplevelser 80%. Men det 

är när vi lär ut till andra som vi minns allra bäst med hela 95% (Wolmesjö 2002:17,35). 
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  Susanne Wolmesjö beskriver det som att vi tar in kunskap genom kroppen med hjälp utav 

våra sinnen, och vi uttrycker kunskapen med vår kropp (Wolmesjö 2002:47). Därför har 

rörelse i alla former stor betydelse för inlärning. Gun Sandborgh- Holmdahl och Birgitta 

Stening sammanfattar kort vad forskare som Kiphard & Huppertz kommit fram till. Här kan 

vi läsa att barn genom lek och rörelse kan skapa bättre självförtroende vilket de anser leder till 

ökade förutsättningar för fortsatt lärande. Med ett gott självförtroende vågar barnet försöka, 

vilket leder till ytterligare kunskapserövring. Misslyckas du är det lätt att självförtroendet 

tryter vilket då kan leda till att du inte vågar testa igen (Sandborgh- Holmdahl & Stening 

1993:11). 

I boken Inlärning genom rörelse hävdar författarna att koncentrationsförmågan hos dagens 

barn är låg. De menar att barn utsätts för för många intryck vilket gör barnen oroliga 

(Sandborgh-Holmdahl & Stening 1993:27). För att en elev ska klara av skolarbetet på ett 

önskvärt sätt krävs koncentrationsförmåga. Det här menar författarna till bokserien lek, idrott, 

hälsa (del 1) är en utav flertalet förutsättningar för att inlärning ska kunna ske. Att skapa 

förutsättningar för koncentration blir då lärarens viktigaste roll (Nordlund, Rolander & 

Larsson 2004:25). Vidare kan vi läsa i samma bok om idrottens två ansikten. Här punktar 

författarna upp fördelar och nackdelar med idrott och de visar tydligt att idrott/rörelse gynnar 

bland annat förmågan att koncentrerar sig. Även motoriken och inlärningsförmågan ökar 

(Nordlund, Rolander & Larsson 2004:31). 

I den gällande läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet står det att 

”Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela 

skoldagen (lgr11).  
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4. Tidigare forskning  

Under det här avsnittet kommer jag presentera två olika forskningar som behandlar 

nyckelorden rörelse, koncentrationsförmåga, skolprestationer och lärande. Jag kommer 

använda mig utav dessa forskningar i min undersökning för att dels visa vad tidigare 

forskning visat och dels för att argumentera med. 

4.1 Bunkeflomodellen 

Ingegerd Ericsson har varit med och skapat Bunkeflomodellen som är en modell, ett sätt att 

arbeta på, som vuxit fram ur det så kallade Bunkefloprojektet. Projektet startades på hösten 

1999 i Ängslättsskolan i Bunkeflostrand och är ett samverkansprojekt mellan skola, 

idrottsförening och forskning. Studiens främsta syfte var att studera benmassan hos det 

växande barnet och skulle komma att löpa över en 9 år lång period. I Ingegerd Ericssons 

sammanfattning utav sin egen avhandling Motorik, koncentrationsförmåga och 

skolprestationer (2003) kan vi läsa att en 3 årig delstudie gjordes där man tittade närmare på 

motorik, koncentration och fysisk aktivitet hos elever i årskurs 1-3. För att en jämförelse 

skulle kunna göras hade man två interventionsgrupper och en jämförelsegrupp. I stora drag 

gick studien ut på att ge eleverna i interventionsgrupperna i årskurs 1 och 2 minst en timmes 

fysisk aktivitet om dagen. Man utökade idrottsundervisningen och hade olika 

idrottsföreningar som ledde fysisk aktivitet, två lektioner per klass och vecka. För att 

möjliggöra detta utan att bekosta övrig skoltid utökade man skoltiden med 45minuter per dag 

(Ericsson 2003). När eleverna börjar sitt första skolår genomgår de en motorikobservation där 

lärare, skolsköterska och idrottslärare samarbetar för att hitta den enskilda individens 

utgångspunkt. Beroende på hur väl utvecklad elevens motorik är kommer hen att få 

motorikutvecklande övning i mindre grupp. Genom projektet hoppades man öka kunskapen 

om fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande bland eleverna. Den dagliga fysiska aktiviteten 

kan vara allt ifrån lekar till en basketmatch. Det är glädje inför rörelse man är ute efter och 

detta har visat sig leda till bland annat att eleverna tillägnat sig en bättre 

koncentrationsförmåga, vilket i sin tur leder till ökade skolprestationer (Bunkeflomodellen.se 

2005) . 

Resultatet av Ingegerd Ericssons delstudie (2003) visade att motorik och koncentration hör 

ihop både hos motoriksvaga och motorikstarka elever. Elever med en god motorik har även en 

god koncentrationsförmåga. Studien visade även att de medverkande elevernas 

skolprestationer ökade efter ökad fysisk aktivitet och motorisk träning. Eleverna presterar 
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bättre på de nationella proven både i matematik och i svenska än vad de eleverna i 

jämförelsegruppen gör. I matematik handlar ökningen främst om rumsuppfattning, 

taluppfattning och tankefärdigheter. I svenska handlar det om läs- och skrivförmåga (Ericsson 

2003) 

 

4.2 Hjärnan 

Torkel Klingberg är läkare och professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet. 

Han forskar om barns utveckling och träning av hjärnan. I en studie som kallas 

Nynäshamnsstudien har Torkel Klingberg undersökt arbetsminnet hos utvalda personer i 

Nynäshamn, Stockholm. I studien medverkade sammanlagt 335 personer i åldrarna 6, 8, 10, 

12, 14, 16, 18, 20 och 25 år. Studien delades upp i två delar. I den första tittade man på hur 

arbetsminnet ser ut och i den andra tittade man återigen på arbetsminnet men även på hur det 

har förändrats med tiden. I undersökningen genomförde man olika tester, bland annat fick 

testpersonerna sitta vid en datorskärm och försöka memorera placeringen och ordningen av 

punkter när de visade sig på skärmen. Ett annat test gick ut på man läste upp siffror högt för 

testpersonen som de sedan skulle upprepa, fast i omvänd ordning. Resultatet av studien visade 

att det går att träna upp arbetsminnet och att stimulerande miljöer påverkar arbetsminnet 

positivt. Arbetsminne beskrivs som en förmåga att hålla kvar information en kortare stund. 

Torkel Klingberg menar att även motion, där pulsen ökar, leder till bättre skolprestationer i 

form utav arbetsminne. Med ett vältränat arbetsminne blir det lättare för oss att komma ihåg 

instruktioner, behålla koncentrationen och problematik med matematik och läsförståelse 

minskar (Klingberg 2011).  

Torkel Klingberg har skrivit en bok som heter Den lärande hjärnan. Boken är en 

sammanfattning av hans egen forskning samt andras. Där kan vi läsa om att barn lättare minns 

saker de lärt sig om de har något att associera minnet till. Att skapa minnesbilder blir alltså 

viktigt för att barnet i ett senare skede ska kunna plocka fram just den efterfrågade kunskapen 

(Klingberg 2011:55). Vidare kan vi läsa att cellnybildande sker hela livet och att genom dessa 

skapas fler synapser. Dessa synapser kan man se som vägar till lärande. Ju fler vägar vi skapar 

desto bättre lärande. Trygghet och omvårdnad är livsviktigt för att människan över huvud 

taget ska kunna fungera normalt. Forskning har visat att ju mer trygg och omhändertagen man 

är desto bättre inlärningsförmåga har man. Även stresstålighet och minnet påverkas positivt. 

Denna forskning (om trygghet och omhändertagande) är visserligen utförd på råttor men 
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Klingberg betonar att det inte finns någon anledning att tro att man skulle få något annat 

resultat om studien gjordes om på människor (2011: 58,120). Vi kan läsa att bättre fysisk 

hälsa resulterar i ett bättre resultat vid mätningar av reaktionssnabbhet, minne och 

problemlösning. Man menar att dessa resultat uppnås som en ”effekt av bättre 

syreupptagningsförmåga med mer syresatt blod till hjärnan”. Det blev tydligt att ökad 

kondition gav en ökad hjärnaktivitet (Klingberg 2011:160,161). 

Dessa två studier visar tydliga samband mellan rörelse och fysisk aktivitet och dess positiva 

påverkan på människan och kanske framför allt på de yngre barnen.  

  
 

 

 

5. Metod och material  

Min utgångspunkt har jag i den humanistiska vetenskapstraditionen där den här 

undersökningen kommer byggas på en kvalitativ undersökningsmetod. Som Patel och 

Davidson skriver i sin bok Forskningsmetodikens grunder har den kvalitativa metoden inte 

något strikt tillvägagångssätt (2011:122). Det är öppet för att fritt tolka hur en kvalitativ 

undersökning ska gå till. Därför kommer jag under denna rubrik beskriva och förklara min 

undersöknings metod och tillvägagångssätt. 

 

5.1 Kvalitativ metod 

I den kvalitativa forskningsmetoden använder man sig ofta utav intervjuer och observationer 

som verktyg (Kullberg 2004:54). Den kvalitativa undersökningsmetoden är en tidskrävande 

metod då man ofta bearbetar stora mängder insamlad data (Patel & Davidson 2011:120). 

Monica Dalen skriver att metoden går ut på att nå fram till informantens syn på ett visst 

fenomen eller situation i hens verklighet. Målet är att explicitgöra hur informanten upplever 

sig och sin omgivning vad det gäller det undersökta området (Dalen 2008:11). Steinar Kvale 

skriver i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun att den kvalitativa metodens syfte är att 

tolka och beskriva de teman som intervjupersonen väljer att presentera för forskaren (Kvale 

2008:170). Jarl Backman skriver att man i den kvalitativa metoden använder sig utav det 

verbala språket då man samlar in data och inte utav siffror eller tabeller som i den kvantitativa 
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metoden. ”Varför” och ”hur”-frågor är vanligast och inte sällan resulterar metoden, som sagt 

var, i en väldigt stor datamassa (Backman 2010:33,57,69). I Forskningsmetodikens grunder 

kan vi läsa om att datamassan bör analyseras löpande för att kunna ge svar på hur nästa steg i 

undersökningen ska se ut. En kvalitativ undersökning redovisas ofta i textform där man 

alternerar mellan citat, observationssituationer och egen text där vi har tolkat och förstått 

utifrån egna erfarenheter (Patel & Davidson 2011:121). 

 

5.2 Metodtriangulering 

Etnologer arbetar ofta med så kallad metodtriangulering eller materialtriangulering, det vill 

säga att man använder sig utav flera olika typer av källor för att studera ett och samma 

fenomen. Den här metoden används för att få en så verklighetstrogen bild som möjligt av det 

man studerar (Kaijser & Öhlander 1999:116,292). Larssen skriver i sin bok Metod helt enkelt 

att varje metod har sin svaghet men genom att använda flera metoder i samma undersökning 

så uppväger den ena metoden den andras svaghet och tvärtom (Larssen 2007:28). Metoden 

blir speciellt intressant för min studie då jag bland annat vill undersöka om teori och praktik 

går hand i hand vad det gäller lärares sätt att tillgodose elevernas rörelsebehov. Därför har jag 

valt att använda mig utav två undersökningsmetoder för att på enklaste sätt påvisa detta.  

 

5.3Tillvägagångssätt 

Med utgångspunkt från mina forskningsfrågor så anser jag att den mest lämliga 

undersökningsmetoden för mig i den här undersökningen var att observera i klassrum men att 

även stötta upp med intervjufrågor för att få en så verklighetstrogen bild som möjligt. Genom 

att jag valde dessa två metoder så blev det möjligt för mig att ta reda på hur verkligheten 

faktiskt ser ut, inte bara få reda på hur lärare säger sig arbeta. Det gav mig även möjlighet att 

ställa frågor kring sådant jag observerat under den tid jag var i dennes klassrum. Hade jag 

istället använt mig utav exempelvis enkätundersökningar så hade jag inte kunnat komma så 

”nära inpå” mina informanter och viktig information hade gått förlorad. 
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5.3.1 Observationsmetod 

Det finns många olika typer av observationer, exempelvis deltagande observation eller icke 

deltagande observation (Patel & Davidson 2011:98). Syftet med observationer är att ta in 

information med alla sinnen, framförallt synen men även hörsel, lukt och känsel är här viktiga 

delar. Fördelen med just observationer är att observatören kan få syn på sådant som inte sägs i 

en intervju och kan därför fungera som ett bra komplement (Kaijser & Öhlander 

1999:114,127). 

När man observerar en situation är det viktigt att man tänker över de etiska principerna då det 

kan uppstå situationer eller samtal som kan verka känsliga. Sådant som informatören kanske 

inte hade valt att visa om hen hade kunnat styra själv (Kaijser & Öhlander 1999:115). 

Jag började med att skriva ihop ett frågebrev där jag presenterade både mig och min 

undersökning. Jag beskrev hur jag tänkt mig att det ska gå till och ungefär när jag vill komma. 

I frågebrevet var jag tydlig med att jag följer de etiska principerna som krävs av mig för att få 

genomföra min typ av studie. Precis som författarna till boken Forskningsmetodikens grunder 

upptäckte jag att observationer kräver väldigt mycket tid (2011:92) vilket resulterade i att jag 

fick omstrukturera min första undersökningsplan. I två utav de fem klassrummen jag varit i 

observerade jag vid två tillfällen, de övriga tre var jag endast i vid ett tillfälle. Eftersom jag 

var ute efter att få se hur det kan se ut när lärare arbetar med rörelse i klassrummen ansåg jag 

att de fåtaliga tillfällena skulle vara nog. Jag förberedde mig innan observationerna genom att 

läsa in mig på området. När det väl var dags att observera såg jag till att vara i tid och att jag 

hade placerat mig på en ”icke central” plats i rummet då min avsikt var att inta en ”icke 

deltagande” roll. Jag hade anteckningsblock och penna med mig som jag använde flitigt. Jag 

observerade hela omgivningen och vad som skedde. Denna typ av observation kallar Patel 

och Davidson för ostrukturerad. Syftet med den ostrukturerade metoden är att inhämta så 

mycket ny kunskap i ett förutbestämt ämne som möjligt, att komma ut med öppna ögon. Det 

går ut på att anteckna och notera så gott som allt i omgivningen.(Patel & Davidson 2011:97). 

Jag som observerade hela och ibland halva dagar tog tillfället i akt när det var rast att, som 

Patel och Davidson förespråkar, skriva ut mina stödord utifrån mina egna minnesbilder 

(2011:98). 

Något som kan vara problematiskt vid observationsmetoden är att man endast får veta det som 

pågår under den tid man är där. Du ser bara det du ser. Detta kan betyda att den verklighet du 

observerar kanske är konstruerad för att du är där och just observerar.  
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För att underbygga de fåtaliga observationstillfällena valde jag att även intervjua lärarna. 

 

5.3.2 Intervjumetod 

Syftet med intervjuer är att genom frågor och samtal få fram information om hur informanten 

upplever det inom ett visst ämne (Dalen 2008:9). Att nå fram till och få inblick i informantens 

livsvärld är alltså målet (Patel & Davidson 2011:83,84). 

Jag har som jag nämnde tidigare även genomfört intervjuer för att få reda på hur de tänker 

kring ämnet och för att sedan kunna jämföra deras utsagor med mina observationer. Jag vill se 

om tanke och handling går hand i hand.  

När jag fått informanternas medgivande så skickade jag ut en intervjuguide (se bilaga 2) med 

mina frågor för att de skulle kunna förbereda sig inför mitt besök. Frågorna var väl förberedda 

så att jag med garanti täckte hela frågeområdet och att alla mina frågor var relevanta. Som 

Patel och Davidson skriver är det viktigt att man inte har för många frågor då detta kan bli 

tröttsamt och motivationshämmande för intervjupersonen (2011:86).  Vid intervjutillfället 

hade jag mina frågor klara och jag presenterade de i ordning. Jag använde mig utav en och 

samma ordning för att på så sätt lättare kunna jämföra intervjusvaren med de andra 

informanternas och på så sätt få en bred bild över ämnet. Hade jag istället valt att frångå min 

intervjuguide och ställt olika följdfrågor till de olika informanterna hade jag säkerligen fått ett 

bredare material, men jag anser att det hade blivit svårare att sammanställa.  

Vid en kvalitativ intervju menar Patel och Davidson att man inte kan utforma några 

svarsalternativ i förväg, inte heller kan jag som forskare bestämma vad som bör vara ”rätt” 

svar på min fråga (2011:82). Jag antecknade så mycket jag hann med under själva intervjun 

och när jag sedan kom hem renskrev jag mina intervjuer. Jag valde att inte spela in 

intervjuerna på band då det enligt Patel och Davidson kan göra så att intervjupersonerna 

känner sig tvungna att hålla upp någon fasad, man har liksom inte samma ”bevis” på vad som 

sagts när man endast antecknar (2011:87). 

Vid intervjumetoden är det viktigt att komma ihåg att informanterna själva väljer vad de vill 

berätta. De väljer vilken bild du ska få utav ämnet. Det kan vara ytterst påverkat av personen 

själv och möjligtvis av den arbetsplats informanten måste förhålla sig till. Som forskare som 

ställer frågor måste man även vara medveten om att man själv är med och påverkar svaren på 
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frågorna. I Patel och Davidsons bok kan vi läsa att vi inte bör ställa ledande frågor, långa 

frågor eller att inte ställa frågor på ett sådant sätt att svaret du är ute efter lyser igenom (Patel 

& Davidson 2011:78). Det är svårt men eftersträvansvärt för att behålla den objektiva 

aspekten i den mån det går. 

När man ska analysera ett empiriskt material såsom intervjuer och observationer som jag valt 

att använda mig utav i min studie måste jag börja med att tolka den information jag fått av 

informanterna. Eftersom det är en vetenskaplig uppsats så strävar jag efter att vara så objektiv 

som möjligt vilket egentligen är en omöjlighet då jag har min förförståelse med mig i alla 

lägen (Dalen 2008:13). 

Jag har sammanställt mina observationer och intervjuer, och analyserat dessa gentemot 

läroplanen, litteraturen och vad tidigare forskning på området visat.  

 

5.4 Urval 

Då min undersökning är relativt liten och tiden är knapp valde jag att endast ta med fem, utav 

mig, valda grundskolor. Jag valde att genomföra min undersökning med lärare som arbetar i 

årskurs 1-3 då det är de första åren i skolan, där leken kanske får stå tillbaka och inte får lika 

mycket utrymme som tidigare. Jag har valt lärare med olika många års erfarenhet för att 

explicitgöra likheter och skillnader i lärarnas arbetssätt. Jag har vänner och bekanta som 

arbetar inom skolväsendet och de hjälpte mig att komma i kontakt med mina, för mig okända, 

informanter. 

5.5 Etik 

När man genomför en vetenskaplig forskningsstudie är det av stor vikt att man vidtar de etiska 

principerna som finns. Monica Dalen har i sin bok Intervju som metod sammanfattat dessa 

principer som hon valt att kalla för krav (Dalen2007:21-26). Jag har valt att slå ihop vissa utav 

principerna då jag anser att de är olika delar utav samma krav. 

Den första principen är samtyckeskravet. Det innebär att forskningspersonen måste ge sitt 

samtycke för att forskning på/om denne ska kunna genomföras. Samtycket måste vara 

frivilligt utan yttre påverkan. Forskaren ska informera forskarpersonen om dennes roll i 

forskningen. Om forskningspersonen är under 18 år behöver målsman ge sitt samtycke 

tillsammans med barnets. Vid det tillfället ska barnet såväl som målsman informeras om 
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studien i den grad barnet förstår. Här blir det extra viktigt att informera om tystnadsplikten. 

Även om barnets målsman gett samtyckte till att barnet medverkar så betyder det inte att 

målsman har rättigheten att få veta vad barnet svarat (Dalen 2007:21,24-25).  

I min studie har jag valt att endast observera och intervjua lärare och deras sätt att arbeta med 

rörelse i sitt klassrum. Eleverna har inte spelat en central roll vilket då resulterar i att jag inte 

behövde elevernas samtycke.  

Den andra principen är informationskravet. Det kravet hör ihop med ovan nämnda krav på 

samtycke. För att forskningspersonen ska kunna ge sitt samtycke krävs det att forskaren 

informerat om syfte, metoder, tillvägagångssätt och alla de etiska principerna. Informationen 

ska även bestå utav en beskrivning av de etiska principerna såsom att medverkan är frivillig, 

att hen när som helst kan välja att avsluta sin medverkan utan efterföljande konsekvenser och 

så vidare (Dalen 2007:22). 

Jag skickade ut brev (se bilaga) till de medverkande lärarna där jag kort berättade om mig och 

min undersökning. Jag förklarade vad jag hade för syfte med undersökningen och varför deras 

medverkan är viktig för mig. I brevet informerade jag om alla de fyra etiska principerna och 

betonade att deras medverkan är helt frivillig. 

Tredje kravet är konfidentialitetskravet. Det innebär att all information om forskarpersonen 

måste vara konfidentiellt. Utomstående ska inte kunna härleda eventuella svar eller 

observationer till ”rätt ägare” vilket gör det viktigt att allt material handskas med största 

försiktighet. Detta blir extra viktigt vid kvalitativa forskningsstudier då forskare och 

forskningsperson möts i fysisk mening. För att forskningspersonen ska kunna känna sig trygg 

i att lämna ut ibland känslig information krävs det att denne får vara anonym. Dock kan det 

medföra att studien inte får samma genomslagskraft, inte samma äkthetskänsla men det är 

något man måste överväga som forskare. Antingen kan du välja att använda fiktiva namn och 

ha med allt material eller så väljer du att ha med forskarpersonens riktiga namn vilket då 

förmodligen ger dig en sämre verklighetsbild i det material forskarpersonen väljer att ge dig 

(Dalen 2007:23). 

I min undersökning har jag valt att använda fiktiva namn för att på så sätt kunna använda allt 

mitt material och för att informanterna ska kunna känna sig trygga i sin medverkan. Jag har 

även valt att inte skriva ut någon geografisk plats vilket försvårar igenkännandet ytterligare. 
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Nyttjandekravet är det fjärde kravet. Det innebär att jag som forskare har informerat 

forskningspersonen om att jag endast kommer använda mig utav eventuell information i min 

studie och inte till något annat (Stukat 2011:132). Den här informationen gick ut i frågebrevet 

som alla mina medverkande lärare tagit del av. 

 

5.6 Generaliserbarhet 

Enligt Birgitta Kullberg handlar generaliserbarhet om hur pass trovärdig, tillförlitlig och giltig 

ett undersökningsresultat är (2004:72). Alltså hur många av populationen tycker så? I mitt fall 

blir det då hur många lärare i Sverige idag tycker och gör på ett visst sätt? När den kvalitativa 

undersökningsmetoden används är det svårt att generalisera resultatet eftersom det inte är 

mängden man undersöker utan mer de undersöktas livsvärld. Då min undersökning är relativt 

liten med endast fem representanter från grundskolans första tre skolår kan man fråga sig 

huruvida min undersökning kan ses som vetenskaplig. Jag anser att mitt resultat ger en bild av 

hur det ser ut i skolorna idag då jag valt ut fem lärare med olika erfarenheter och olika många 

år inom yrket. Jag valde även lärare i olika åldrar och i olika kommuner för att på så sätt 

styrka validiteten och reliabiliteten. I min undersökning är jag inte ute efter att ta reda på hur 

alla lärare arbetar med rörelse i klassrummet utan jag är mer ute efter att få en bild av hur det 

kan se ut i dagens klassrum. Genom att jag lagt fokus i min undersökning på hur det kan se ut 

i olika klassrum i dag menar jag att man kan se mitt undersökningsresultat som 

generaliserbart. Jag anser även i likhet med vad Kullberg skriver att en etnografisk studie kan 

fungera som en pusselbit i framtida fortsättningsstudier (2004:72-73).  

 

5.7 Informantpresentation 

När vi nu kommit fram till resultatanalysen, uppsatsens kärna, tycker jag att det är på sin plats 

att de informanter som medverkat i undersökningen blir presenterade. Informanternas namn är 

utbytta mot påhittade namn och heter alltså något annat i verkligheten. Jag har även valt att 

inte ta med någon geografisk aspekt för att på så sätt stärka deras anonymitet ytterligare 

(Dalen 2007:23).  

Kamilla – Kamilla är 34 år gammal och har arbetat sina 1,5 år som lärare i den skola hon 

arbetar i idag. Hon är utbildad lärare och har gått lärarutbildningen med interkulturell profil 
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med inriktning på förskola, förskoleklass och grundskolans yngre åldrar. Kamilla undervisar i 

årskurs 1. 

Christian – Christian är 51 år gammal och har varit yrkessam lärare sedan 1997, och innan 

dess arbetade han som fritidspedagog sedan 1985. Han har arbetat på den nuvarande skolan 

sedan hans karriär startade. Christian är utbildad på lärarutbildningen 1-3 samt i matematik 

och svenska upp till år 7 och som fritidspedagog. 

Johanna är 30 år och undervisar i årskurs 1. Hon är utbildad lärare med behörighet i förskola, 

förskoleklass och lågstadiet. Johanna har arbetat som lärare under tre terminer varav en termin 

på den nuvarande skolan. 

Åke är 40 år gammal och har arbetat i skolans värld i 8 år. Han är lärare och arbetar nu i 

årskurs 3 men har även arbetat med årskurs 1 och 2. 

Linnea är 26 år gammal och har arbetat som lärare i drygt 1 år. Hon har arbetat på sin 

nuvarande arbetsplats i 10 månader. Linnea arbetade först som förskollärare i förskoleklass 

och nu som lärare i ettan samt idrottslärare för skolans båda ettor.  

Hon är utbildad lärare och undervisar på lågstadiet. Utbildningen var 3,5 årig och riktade sig 

mot förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år. 
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6.  Resultatanalys 

Jag sitter på en stol i ett hörn. Rummet är fyllt med tomma bord och stolar som 
tillsammans bildar en U-form med öppningen bort ifrån mig. Mitt emot mig, på 
väggen, hänger det en stor vit tavla som pryds av alfabetet, lilla b och d, schemat, 
klassfotot och en träningsklocka. Ordet respekt står skrivet med stora bokstäver 
med grön penna. Utanför fönstret är det blött och grått. Det är höst och trädens 
grenar är tomma på blad. Inne är alla rummets lysrör tända och elementet jag 
lutar mitt ben mot är behagligt varmt. Jag har tagit med mig mitt 
anteckningsblock och penna som nu vilar i mitt knä. Det är torsdag och klockan 
slår nu precis 8.20. Eleverna, som alla är förstaklassare, strömmar in. Ljudnivån 
är hög och energinivån ännu högre. Eleverna skrattar och samtalar högt med 
varandra. En pojke gör entré med ett högt ”taadaaa” och glider in på sina svarta 
strumpor. Han får kontakt med en annan pojke som visar att även han kan glida 
med strumporna över golvet. När de båda pojkarna sedan har brottats en stund 
avslutar de det hela med en ”hockeytackling” innan de på lärarens uppmaning 
letar upp sina platser. Det tomma klassrummets stillhet har bytts ut mot barnens 
rörelseenergi. 

 

Det här är en sekvens ur en observation jag genomfört. Det kom att bli min utgångspunkt för 

hela undersökningen. I det här avsnittet som jag valt att kalla resultatanalys redovisar jag mina 

observations- och intervjuresultat. För att strukturera upp resultatredovisningen har jag valt 

några teman att utgå ifrån. Dessa teman är; rörelse i klassrummet, positiva effekter, negativa 

effekter, koncentrationsförmågan före och efter rörelse, den flexibla läraren och till sist 

läroplanen om rörelse och lärande. Undersökningen bygger på fyra frågeställningar som jag i 

uppsatsens början skrivit om. Dessa frågor behandlas här under varje tema. 

 

 6.1 Rörelse i klassrummet 

Mina observationer visade att elever rör på sig väldigt mycket under en vanlig skoldag. 

Liksom den fria rörelsen som sker på rasterna så förekommer det även mycket rörelse i 

klassrummen. Den spontana rörelsen förekommer i alla de undersökta klassrummen. Med 

spontan rörelse menar jag då de går och hämtar material, kommer in från rasten och sätter sig 

vid sin plats, väger på stolen, plockar upp en tappad penna från golvet, snurrar på stolen och 

så vidare. Även den planerade rörelsen förekommer men i olika utsträckning i de olika 

klassrummen. I de klassrum där läraren valt att arbeta på ett rörelsebaserat sätt finns det 
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relativt mycket rörelse. Det är allt från ”miniröris”, som friskis och svettis har utformat för 

barn, till motorikövningar, kroppskännedom, lägesord med hela kroppen, sång, dans och 

drama. Hur ofta den planerade rörelsen sker i klassrummet är beroende av lärare och schema 

men i de flesta fall förekommer det dagligen och vid upprepade tillfällen. De flesta lärarna är 

eniga om att det även beror på den klass man har. Olika elever fungerar på olika sätt och 

kräver därför olika arbetsmetoder. 

Vissa behöver röra på sig ofta och klarar av att komma tillbaka till undervisningen medan 

andra elever blir störda om de rycks upp för att röra på sig mitt under lektionstid – Åke. 

 

Både genom mina observationer och genom mina intervjuer kan jag se att i de flesta fall där 

lärarna planerar in rörelse så sker den oftast i samband med lektionens start eller slut.  

Under kortare pass är det inte aktuellt att bryta av för rörelse mitt i, eventuellt kan detta 

läggas i slutet av lektionen – Åke 

Jag brukar försöka få in rörelse under lektionstid flera gånger i veckan. Då brukar det 

vara i början eller i slutet av lektionen eftersom det är svårt för vissa barn att ha för 

många avbrott och samlingar under en och samma lektion, det blir för många moment – 

Johanna. 

. 

Det blev intressant för mig att se hur lärarna tänker kring rörelse och när den ska utföras. Att 

man väljer att lägga rörelsemoment i slutet av lektionen bidrar väl egentligen inte till en ökad 

koncentrationsförmåga? Att utföra något rörelsemoment eller någon lek precis innan rast 

fungerar då mer som en belöning. Det blir som att visa eleverna att de har varit duktiga i det 

”tråkiga” arbetet och därför belönar jag er nu med något ”roligare”. En lärare sa ” Lägg ner 

alla pennor nu så ska vi göra något roligt”. Ska inte skolarbetet vara lustfyllt? Att lägga 

rörelse i slutet av lektionen bidrar inte nödvändigtvis till ökad koncentration och den positiva 

effekten av rörelse i samband med lärande kan utebli. 

Författarna till den andra delen av litteraturserien Lek, idrott, hälsa menar att det räcker med 

en kort paus för att ge eleverna möjlighet att stilla sitt rörelsebehov vilket i förlängningen ger 

eleverna bättre koncentrationsmöjligheter (1998:41).  Med det menar de liksom Gunilla 

Dessen att de elever som får sitt rörelsebehov stillat lättare kan handskas med de höga kraven 

om att man ska sitta stilla under längre stunder (Dessen 1990:55-56). 
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Jag ställer mig frågandes till varför åsikterna går isär. Kanske är det inte åsikterna som går 

isär utan mer tillvägagångssättet. I praktiken är det kanske inte fullt möjligt att tillgodose 

elevernas stora rörelsebehov under lektionstid på samma sätt som teorin anser och önskar. 

Men å andra sidan visar speciellt två informanter mig att man kan arbeta runt det. Linnea 

hävdar att för att ett barn ska kunna sitta stilla en längre stund måste all överskottsenergi göras 

av med först vilket kräver en stunds rörelse innan ett längre pass. Informanten Christian 

menar även han att det är överskottsenergin som ställer till det för elevernas koncentration. 

Han arbetar därför in rörelse i undervisningen när det behövs. 

Vi har nog minst30 minuter per dag i kortare pass, det brukar vara impulsstyrt efter vad 

eleverna orkar. Så ungefär 5-6 kortare pauser per dag i varje pass är ungefär 5min - 

Cristian. 

 

Christian berättar att han enkelt får in både rörelse och lärande genom att exempelvis ge 

eleverna olika instruktioner. Det kan vara på engelska då han säger: look at the clock, sit on 

the floor.  Ett flertal lärare säger att när man märker att eleverna har lite extra ”spring i benen” 

så kan man ta något litet rörelsepass eller en lek för att eleverna ska kunna fokusera igen. 

Kamilla berättar att de ibland leker leken Simon Says. Leken har flera syften, exempelvis 

lyssna på varandra, ta instruktioner, leda en grupp med mera. Att leken innebär en del rörelse 

är liksom inte ett medvetet syfte utan fungerar mer som ett plus i kanten eller som pricken 

över i:et. Kamilla berättar att hon har en hjälplärare som ibland gör snigelgympa med hennes 

elever. Snigelgympa förklarar hon är barnyoga fast numer får de inte kalla det för yoga så 

därför har de bytt namn på aktiviteten som de anser eleverna mår bra utav. 

Åke berättar att ca 60% av hans elever blir starkt motiverade av att på något sätt få använda 

kroppen vissa stunder under lektionen, ibland bara för att få röra på sig och liksom väcka 

kroppen/lugna kroppen, ibland för att lära genom rörelse. Åke anser att de övriga rör sig hela 

tiden oavsett. Hans utmaning med de eleverna handlar mer om att få dem att vara stilla 

tillräckligt länge för att de ska hinna med sina uppgifter och inte förbruka de andra barnens 

energi och fokus. 

Fler av de medverkande lärarna säger att de planerar in mer rörelsebaserade moment under 

eftermiddagarna då trötthet och koncentrationsbristen är ett faktum, men att mindre 

rörelsemoment även förekommer under förmiddagspassen. Allra vanligast är det att läraren 
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planerar in rörelsemoment under förmiddagen om lektionspasset är långt. Då varvar de 

stillasittande med rörelse för att hålla igång och för att eleverna inte ska tappa fokus. Under 

eftermiddagarna kan man som Åke berättar arbeta mer med drama, sång, dans, lek och 

avslappning.  

Både Linnea och Christian som tidigare arbetat i förskoleklass nämner att man där hade 

möjlighet att avbryta lektionerna på ett helt annat sätt än vad man kan i grundskolan. Det kan 

bland annat handla om lokalernas utformning. I grundskolan har man vanligtvis inte samma 

utrymme i klassrummet för att utföra exempelvis ”miniröris” utan man får hålla sig till 

gemensamma små rörelseövningar, ofta vid sin plats. 

Mina observationer och intervjuer visar alltså att olika lärare ser på rörelse och barns behov av 

rörelse på olika sätt. Rörelse i alla dess former förekommer i alla klassrum i olika stor 

utsträckning. Vissa lärare anser att det är enkelt att få in rörelse i undervisningen med andra 

anser att eleverna får tillgodose sitt rörelsebehov på rasten. 

 

6.2 Positiva effekter 

Under mina observationer i respektive lärares klassrum tycktes jag kunna se en skillnad på 

elevernas beteende efter att de hade rört på sig, både efter rast och efter ett rörelsemoment i 

klassrummet. Då jag inte känner eleverna så är det säkerligen svårare för mig att se skillnader 

än vad det är för den ordinarie läraren men det jag såg var att eleverna verkade ha större lust 

att arbeta efter att de fått röra på sig. 

Alla de medverkande lärarna är överrens om att rörelsen har positiva effekter på eleverna. I 

likhet med det Gun Sandborgh – Holmdahl och Birgitta Stening hävdar menar även samtliga 

lärare att rörelse under lektionstid bidrar till att eleverna blir av med överskottsenergi vilket 

resulterar i att det blir lättare för eleverna att sitta stilla vid de momenten som kräver det 

(Sandborgh – Holmdahl & Stening 1993: 28,51). 

Många barn har myror i kroppen och behöver röra sig för att kunna koncentrera sig – 

Kamilla. 
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En informant återkom vid flera tillfällen under intervjun till att tala om vikten av att varva 

rörelse med stillasittande för att uppnå en lugn miljö där alla kan finna arbetsro. För att ge 

läsaren exempel på hur det kunde se ut när en lärare avbryter lektionen mitt i för rörelse för att 

sedan återgå till arbetsuppgiften igen presenterar jag här nedan två sekvenser ur en och 

samma observation jag genomförde under undersökningens gång. 

 

Sekvens 1  

Klockan är 9.25, eleverna som nyss arbetat i sin matematikbok har blivit ombedda 

av läraren att lägga ner pennorna på bordet och ställa sig upp vid sin plats. 

Ljudnivån stiger i samma hastighet som eleverna en efter en ställer sig upp och 

skjuter in sin stol. I bullret som uppstår lägger jag märke till en flicka som prydligt 

slår ihop sin bok och lägger pennan på boken. Hon tittar på bordet där 

matematikboken ligger. Hon bestämmer sig för att ändra placeringen utav pennan. 

Den får nu ligga till höger om boken. Sedan ställer hon sig lugnt upp, skjuter 

sakta, och som utav mig uppfattas som, ljudlöst in sin stol under bordet. Medan 

hon står där tyst och väntar tittar hon återigen på bordet, boken och pennan. 

Pennan flyttas från höger sida till att nu få ligga ovanför boken längs med 

bokpärmen. Med en smäll bryts min koncentration på flickan och mina ögon 

söker efter vad det höga ljudet kom ifrån. Det är en pojke som vält sin stol och 

hela klassen skrattar. Läraren ber lugnt pojken plocka upp stolen vilket han också 

gör. Läraren förklarar att de ska leka en liten lek som går ut på att snabbt följa 

lärarens instruktioner. Ljudnivån går upp igen men läraren är snabb att stoppa så 

det eskalerar inte. Alla eleverna står beredda och väntar på att leken ska börja. 

”sitt ner på golvet” säger läraren och alla dyker ner på golvet för att hinna sätta sig 

först. Eleverna hinner knappt sätta sig innan läraren ger ytterligare en ny 

instruktion som resulterar i att alla eleverna flyger upp som skott och ställer sig på 

ett ben. Så håller leken på ett tag och alla skrattar högt. Jag kommer på mig själv 

med att även jag skrattar. Efter att läraren har gett eleverna ett flertal instruktioner 

om hur de ska placera sin kropp ber han de återigen sätta sig på sina platser och 

fortsätta arbeta en liten stund till i matematikboken. 
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Sekvens 2 

Klockan är 13.10. klassen som tidigare blev uppdelad består nu endast utav 12 

elever. Ljudnivån är relativt låg. De arbetar med ämnet SO. Många elever 

samtalar och arbetar parvis. När klassen arbetar som mest intensivt och 

koncentrerat avbryter läraren med att utbrista glatt: Nu ska vi göra något kul! 

Eleverna tittar förvånat upp men finner sig snabbt. Alla ska stå upp berättar 

läraren. ”Ni kan alla raketen va” frågar läraren och alla eleverna utbrister i kör: 

jaaa! Hela gruppen börjar klappa sina händer i takt med lärarens. Tempot höjs och 

klappandet blir mer och mer intensivt i samma takt som ljudet ökar. Till slut har 

de nått raketens uppskjutningstid och då både klappar de händer, stampar fötter 

och gör tjutande ljud med munnarna innan de sedan hoppar upp i luften med 

armarna högt över huvudet. Efteråt tar det en stund för läraren att få ner alla elever 

på sina platser igen men när de väl sitter så fortsätter de alla med uppgiften utan 

att läraren behövt be dem om det. 

 

 Flertalet av mina informanter talar om att eleverna lättare tar in information om de får röra på 

sig mer, speciellt om man planerar aktiviteter där eleverna får röra på sig samtidigt som de 

inhämtar kunskaper och information. De hävdar att rörelse är ett bra verktyg för att 

kunskapshämtandet ska fungera på bästa sätt. 

Man kan inkludera rörelse i alla ämnen, blanda skolarbete med praktiska och rörliga 

aktiviteter – Christian. 

 

Den intervjuade läraren Linnea och författarna Gun Sandborgh- Holmdahl och Birgitta 

Stening har samma uppfattning om hur man kan arbeta med barns rörelsebehov i 

klassrummet. I boken Inlärning genom rörelse kan vi läsa att barn skapar sig erfarenheter om 

form och rum genom olika rörelseaktiviteter. De menar att lek och rörelse förenklar och 

möjliggör ett lärande (1993:25,51). Även en väl utvecklad motorik främjar lärandet på så sätt 

att motoriska övningar hjälper oss att automatisera vissa rörelser och gör det då möjligt för oss 

att koncentrera oss på själva kunskapen och inte enbart på rörelsen i sig (Sandborgh- 

Holmdahl & Stening 1993:9). Detta tränar Linnea sina elever på genom att låta eleverna 

gestalta olika siffror eller bokstäver. Detta menar hon ger en ökad förståelse hos en del elever 



23 

 

som behöver använda kroppen vid inlärningsmomenten. Linnea hävdar att alla barn lär sig på 

olikas sätt. Därför är det otroligt viktigt att använda rörelse i samband med lärande så man 

som lärare får med de elever som lär sig genom just rörelse. Hon berättar att hon nu har 

många i klassen som lär sig genom att få testa med sig själv. Som att till exempel ”leka 

bokstäver” hjälper dessa elever att förstå hur de ska skrivas och får hjälp av detta. Eftersom vi 

alla lär oss på olika sätt anser Linnea att det är viktigt att försöka få med så många sinnen som 

möjligt när vi arbetar. I likhet med William Glassers teori som vi kan läsa om i Susanne 

Wolmesjös bok Smarta rörelser om hur vi minns det vi lärt oss (Wolmesjö 2002:35) menar 

Linnea att vi skapar fler minnesbilder ju fler sinnen som arbetar. Dessa minnesbilder hjälper 

oss att vid ett senare tillfälle plocka fram kunskapen ur minnet. Detta uppnår Linnea med 

exempelvis hennes övningar där eleverna är ute i skogen och får i uppdrag att hämta femton 

kottar och sätta ihop de till en given siffra. Eller såsom Christian gör då han låter eleverna 

placera sin egen kropp på olika ställen då de övar på lägesord som exempelvis på bordet, 

under bordet, bakom bordet och så vidare. 

Under min intervju med Kamilla började hon diskutera och argumentera fritt med sig själv. 

Hon nämnde den fysiologiska aspekten av det hela. Liksom forskare Torkel Klingberg skriver 

i sin bok Den lärande hjärnan (2011: 160-161) menar hon att rörelse är bra för eleverna för 

att få igång blodcirkulationen och för att syrerikt nytt blod ska nå hjärnan. Även i Torkel 

Klingbergs forskning visar det sig vara bra för exempelvis aritmetiska prestationer att få nytt 

syrerikt blod till hjärnan (Klingberg 2011). Susanne Wolmesjö tar också upp det här i sin bok 

Smarta rörelser. Hon menar att man genom att stimulera och ge hjärnan det den behöver ökar 

man sina inlärningsmöjligheter. Detta gör man enkelt genom att ge tid till rörelse under all 

undervisning (Wolmesjö 2002:24).  

Det är viktigt för att hjärnan förmodligen arbetar bättre med nytt syrerikt blod – Kamilla. 

 

Många elever har svårt att koncentrera sig när de sitter för länge och där av tappar fokus på 

uppgiften. Torkel klingberg har i sin forskning kommit fram till att bristen på koncentration 

och problematik med att komma ihåg instruktioner hör väl ihop med ett nedsatt arbetsminne. 

Många elever har mycket energi och måste få göra sig av med den energin för att kunna 

tillgodose sina behov för inlärning och koncentration. Christian säger sig kunna se att 

eleverna ökar sin kunskapsinlärning och deltar och är mer fokuserade på lektionerna. Han ser 

också att eleverna får bättre tilltro till sin egen förmåga. Med det menar Christian att eleverna 
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försöker mer än vad de ger upp. Precis det kan vi läsa om i Gun Sandborgh- Holmdahl och 

Birgitta Stenings bok där de kortfattat tar upp vad forskare som Kiphard & Huppertz kommit 

fram till. Självförtroendet växer fram genom lek och rörelse och detta ökar förutsättningarna 

för att ett lärande ska kunna fortgå. De menar att med ett gott självförtroende vågar barnet 

försöka, vilket leder till ytterligare kunskapserövring. Misslyckanden kan leda till att eleven 

”stänger av” och inte vågar försöka igen då risken att misslyckas känns allt för verklig 

(1993:11). 

De positiva effekterna av rörelse i undervisningen visade sig vara påtagligt stora. Vissa lärare 

använder rörelsen som ett verktyg för att bli av med ”spring i benen” medan andra använder 

rörelse som ett verktyg för lärande. Att inkludera rörelse i lärandet anses vara bra då alla lär 

sig på olika sätt och för att lyckas få med alla elever i undervisningen så behöver man därför 

anpassa undervisningen till allas olika sätt att lära. 

 

6.3 Negativa effekter 

De medverkande lärarna har olika åsikter om vad som är positivt och negativt när vi pratar om 

rörelse i klassrummet. Alla menar att det som jag valt att kalla för spontan rörelse är ett 

oönskat beteende i klassrummet vilket stör såväl lärare som elever. Inte heller den planerade 

rörelsen är önskvärd i alla lägen i klassrummet. Speciellt Åke berättar att ca 40% av hans 

elever har svårt att vara på/vid sin plats hela lektionerna och med rörelseövningar och 

liknande så får han inte "tillbaka dem", det tar för lång tid av lektionen och han upplever det 

som att det ibland inte går alls. Sen finns det de elever som arbetar väldigt bra och som då 

efter att ha blivit uppryckta för en rörelsestund tappar motivationen för att arbeta vidare. Man 

menar också att det, för många elever, är svårt att ha för många avbrott och samlingar under 

en och samma lektion, det blir helt enkelt för många moment som tar tid och för 

koncentrationen ifrån skolarbetet. Kamilla säger att ”det trissar mest upp eleverna och den 

positiva effekten uteblir”. 

Åke berättar att han hos många elever kan se att det finns en stark motivation till att använda 

lärande i kombination med rörelse. Men många av de elever han har idag, klarar inte av att 

vara i lärandet om de samtidigt är i rörelse. Den fysiska aktiviteten tar över. Åke säger att det 

spårar lätt ur, de hoppar på borden, klättrar i fönstren, brottas med varandra och så vidare. 

Kamilla håller med och säger att det då är bättre att ta rast lite tidigare istället. 
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Under en av mina observationer såg jag exempel på just det som Kamilla berättar. Så här 

kunde det se ut: 

Det är förmiddag. I klassrummet sitter eleverna och arbetar. Jag observerar 

klassen som grupp men lägger märke till en flicka som inte verkar intresserad av 

arbetet. Hon sitter på sin stol och svänger med det ena benet som hänger ner utan 

att nudda golvet. I sin hand har hon ett hårstrå som hon hittat på bänken. Hon drar 

hårstrået genom fingrarna gång på gång medan hon fortsätter att svänga med 

benet. Arbetsboken ligger prydligt uppslagen på bänken men flickan ger den 

ingen uppmärksamhet. Vid en annan bänk ser jag två pojkar som diskuterar 

livligt. Från början handlar diskussionen om arbetet och de djur som finns i boken 

för att sedan övergå till att handla om de djur pojkarna har hemma och vilka de 

sett i skogen. Ljudnivån börjar gå upp, fler och fler börjar röra lite oroligt på sig 

och läraren säger, högt ut i klassrummet, ”en liten stund till hörrni”. Läraren tittar 

på mig och tar ett djupt synligt andetag samtidigt som denne himlar lite med 

ögonen. Jag som helst vill vara en fluga på väggen ler lite försiktigt och tittar 

sedan bort för att undkomma ögonkontakten som läraren sökte hos mig. ”vi 

avslutar här” säger läraren. Eleverna plockar snabbt undan sina böcker och pennor 

och försvinner ut ur klassrummet. Kvar sitter jag. Enligt schemat är det sju 

minuter kvar av lektionen. 

I observationsexemplet ovan ser vi alltså hur en av de medverkande lärarna gjorde när denna 

ansåg att klassrumsmiljön blev för ”stissig”. Att avsluta lektionen lite tidigare när 

koncentrationen och arbetsmotivationen tryter var något en del lärare ansåg vara bättre än att 

avbryta för en kortare rörelsepaus mitt i innan koncentrationen var förlorad. 

Johanna menar att det beror på vad man ska göra efter om man har en rörelseaktivitet där 

eleverna är väldigt uppe i varv så kan det vara svårt att få ner alla elever till att sitta stilla och 

lyssna. Det beror till stor del på vilka elever man har. 

Linnea som brinner för det rörelsebaserade arbetssättet menar att om eleverna blir för 

”stissiga” går det bra att avbryta lektionen med ”gör si, gör så” eller någon liknande lek. Hon 

berättar att härmlekar där eleverna inte får gå från sin plats men ändå rör på sig är lättare att 

bryta för att sedan gå tillbaka till dem mer stillasittande aktiviteterna igen.  
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Även negativa effekter av rörelse i klassrummet betonades under min undersökning. I 

intervjuerna med lärarna var det ett par stycken som menade att rörelse kan vara negativt. 

Speciellt då för de elever som har koncentrationssvårigheter. Man menade att rörelse i 

klassrummet blev synonymt med kaos. Det här kaoset som nämndes var inget jag såg under 

mina observationer. Jag frågar mig om det verkligen blir kaos eller om det bara är så att 

läraren själv har svårt att samla gruppen igen? Man måste komma ihåg att arbetet som lärare 

är tufft. Man är oftast ensam med ca 20 elever. På något sätt måste man ha kontroll och det 

kanske är just det lärarna menar med kaos, att tappa en del av kontrollen?  De negativa 

effekterna av att bedriva rörelse i klassrummet kunde jag inte hitta i någon litteratur. 

Intressant blir det eftersom flera utav mina medverkande lärare tar upp detta som ett problem.  

 

6.4 Koncentrationsförmågan före och efter rörelse 

Att träna på att sitta still och vara koncentrerad är av största vikt men viktigt att komma ihåg 

blir då att barn inte är kapabla till det i längre stunder. Detta bör man ha kunskaper om så att 

man inte ställer orimliga krav på eleverna. I likhet med vad Ingegerd Ericsson kommit fram 

till i sin avhandling(2003) tycker alla de intervjuade lärarna sig kunna se stora skillnader i just 

koncentrationen före och efter ett rörelsepass. I studien som Ingegerd Ericsson presenterat 

visar det sig att elever som erbjuds mycket fysisk aktivitet och motorikövningar har bättre 

koncentrationsförmåga (Ericsson 2003). Lärarna i min undersökning menar att 

koncentrationen beror mycket på vad det är för dag och hur den enskilda eleven mår. Alla 

elever visar detta på olika sätt. Lärarna berättar att tydliga tecken på att koncentrationen tryter 

kan vara att de tappar fokus, pratar om annat som inte rör skolarbetet, kräver uppmärksamhet 

på ”fel” sätt, pillar med annat, ritar i matteboken istället för att lösa tal och vissa vandrar 

planlöst runt i klassrummet. När man väl lärt känna eleverna så ser man väldigt enkelt om det 

börjar lida mot koncentrationens slut eller om det finns lite till att ge.  

För att hålla elevernas koncentration uppe så behöver de lite rörelse emellanåt – Johanna. 

 

 Linnea säger att hon brukar avsluta lektioner med rörelse för att eleverna sedan ska få lugna 

ner sig under rasten. Efter att de fått röra på sig märker man stor skillnad i 
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koncentrationsförmåga. Man märker att de varit ute och vilat hjärnan lite. Flera av lärarna 

talar om att eleverna efter ett rörelsepass har lättare för att bli motiverade och att de får bättre 

koncentrationsförmåga. Detta beror förstås igen på vem eleven är och vilka svårigheter 

han/hon har. Linnea förklarar att hon har en överrenskommelse med några elever, att de 

enskilt kan gå ut i hallen och hoppa eller gå runt i fem minuter för att bli av med energi. När 

denna elev kommer tillbaka ökar motivationen och hen kan sitta och arbeta koncentrerat i 

flera minuter. De elever som inte har några koncentrationssvårigheter klarar att sitta betydligt 

längre stunder än så. 

Johanna påpekar att man måste se till att man lägger rörelsen vid rätt tillfälle så att man lätt 

kan skifta moment. Det är viktigt att man får en bra balans mellan rörelse och den övriga 

undervisningen. Man får inte glömma att se till vilka elever man har, ofta finns det en eller 

flera elever som inte klarar av förändringar i schemat även om de behöver röra på sig.  

För många moment och övergångar vid ett lektionstillfälle kan bidra till att elever med 

koncentrationssvårigheter kan få det ännu svårare att koncentrera sig - Johanna.  

 

Min undersökning visade alltså att lärarna ser en skillnad på eleverna före och efter att de har 

fått röra på sig. Koncentration och arbetsmotivationen ökar och eleverna har lättare för att 

sitta stilla och arbeta. Men även här betonas att alla är olika. Hur gör man då för att tillgodose 

alla elevers olika rörelsebehov i en individanpassad skola för alla? Hur ska man räcka till? 

 

6.5 Den flexibla läraren 

Min undersökning går inte riktigt hand i hand med vad författaren till boken Didaktik och 

kognition beskriver. I boken beskriver Per Fibaek Laursen om hur den erfarne läraren planerar 

och genomför sina lektionsmoment. Han menar att den med mycket erfarenhet inte behöver 

koncentrera sig lika mycket på vad som ska sägas och hur de ska göra som den oerfarne 

läraren behöver. Vidare skriver han att den erfarne läraren har större möjligheter att vara 

flexibel i sitt tänkande och i sin undervisning (2005:145). Mina informanter menar att detta 

inte stämmer fullt ut. De talar om förmågan att vara flexibel i sin lärarroll som något som 

hänger samman med lärarens personlighet och hur gruppkonstellationen i klassen ser ut just 

nu. De menar att flexibilitet är en förmåga man har som person och den kanske kan tränas upp 
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genom åren, men det måste finnas en grund att börja från. Flexibilitet kan både vara positivt 

och negativt menar en utav mina informanter. Att man som lärare är för flexibel i sin 

undervisning kan störa flera av dem, då många elever behöver vara förberedda på de flesta 

moment i stora drag. 

Samtliga lärare i min undersökning anser sig själva vara flexibla oberoende av hur lång tid de 

varit yrkespraktiserande. Dock måste nya lärare hitta sitt egna sätt att göra sakerna på. Linnea 

håller med författaren Per Fibaek Laursen (2005) om att erfarenhet genererar en större 

flexibilitet men att man tillägnar sig olika erfarenheter olika snabbt. Erfarenhet av yrket och 

utav din egen klass gör det lättare att vara flexibel då du känner dina elever och vet vad de 

klarar av och när deras gräns är nådd. Kamilla säger att det viktigaste är att följa magkänslan. 

Hon anser att man märker hur gruppen fungerar och att man då bör göra det man tror är bäst, 

”det är gott nog”. 

Christian som är den utav de fem medverkande lärarna som arbetat längst inom skolväsendet 

säger att det kan vara en fördel om man arbetat som lärare ett tag men inte alltid. Han har 

även erfarenhet av att många nyutexaminerade lärare har lättare att vara flexibla eftersom de 

inte har några längre erfarenheter och att de oftast testar nya metoder. Linnea, som är relativt 

ny som lärare säger att hon försöker att skifta från teori till rörelse, men att det är svårt att 

komma tillbaka till att arbeta koncentrerat. Hon tror även att det beror på vilka behov eleverna 

har.  

Man vet ju att det är bra för alla att röra på sig och så men det är inte alltid så enkelt att 

komma tillbaka till det andra arbetet då. Alla är ju så olika och det märks så tydligt på just 

det när man ska skifta tillbaka liksom – Linnea. 

 

Hon berättar om att hon har möjligheten att undervisa i två klasser och att hon ser att det är 

stor skillnad när det gäller att skifta från teori och rörelse. Den andra klassen klarar det medan 

hennes klass inte klarar det. Därför gäller det att vara flexibel och observant redan när 

eleverna kommer in i klassrummet. Linnea säger att hon kan ha planerat att ha matematik och 

räkna i matematikboken, men att det har hänt något på rasten och då kör hon livskunskap 

istället.  
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Att skifta moment är svårt för många elever och visst händer det att lärare tappar elevernas 

fokus men då är det viktigt att man har strategier för att fånga upp eleverna igen. Att vara 

flexibel som lärare kan visa sig på olika sätt. Genom att vara flexibel i sitt tänkande kring 

undervisning och klassrum kan man nå längre. Enligt boken Lek, idrott hälsa (del 2) är skog 

och mark ett ovärderligt verktyg i det pedagogiska arbetet (Nordlund, Rolander & Larsson 

2004:45). Gun Sandborgh- Holmdahl & Birgitta Stening skriver i sin bok Inlärning genom 

rörelse om att vi människor är födda till rörelse. De menar att vi lärare, och andra vuxna för 

den delen måste skapa möjligheter för barnen att röra på sig ofta. För att ett barn ska klara av 

att sitta stilla så måste hen lite motsägelsefullt få röra på sig (Sandborgh- Holmdahl & Stening 

1993:28). Här ser jag en bra koppling med det en av de intervjuade lärarna berättade för mig. 

Kamilla berättade om att de tidigare har haft ”utedag” varje fredag då de varit med hela 

klassen ute i naturen. Skog och mark är enligt författarna till boken Inlärning genom rörelse 

en utmärkt plats för att träna på grovmotoriken. Genom att vistas och röra sig fritt i naturen 

tränas vår kroppsuppfattning, koncentrationsförmågan, begreppsbildning och kanske framför 

allt vår balans (Sandborgh- Holmdahl & Stening 1993:93). Balansen behöver vi för att kunna 

kontrollera vår kropp och för att kunna sitta stilla i klassrummet. Lite motsägelsefullt kan det 

tyckas då att man i Kamillas skola beslutat att ta bort dessa ”utedagar” när man samtidigt 

kräver stillasittande elever i klassrummet. Dock bör nämnas att det inte är Kamillas val att ta 

bort ”utedagarna” utan skolan som beslutat att de inte längre kan begära att alla elever tar med 

sig matsäck varje fredag. 

 

Det är alltså viktigt att vara flexibel som lärare. Om ett lektionsmoment inte får den utgången 

man hade tänkt sig så måste man ha förmågan att tänka om. Men man behöver också vara 

flexibel i att vara flexibel. Man måste kunna avväga när det fungerar för gruppen att byta 

moment. En del elever klarar av ett momentskifte bättre än andra och det här måste läraren ta 

hänsyn till. Undersökningen visade mig något intressant. Samtliga lärare såg sig själva som 

flexibla, samtidigt som många av de menade att man lär sig det med tiden. De medverkande 

lärarna har arbetat som lärare i olika många år men den som arbetat längst menade att i många 

fall har de ”nya” lärarna lättare för att vara flexibla i sitt tänkande än vad de som arbetat 

många år har. Slutsatsen jag kan dra av det är att de ”nya” lärarna hoppas bli mer flexibla med 

tiden men de ”gamla” lärarna menar att det är lättast när man är ny. Är det så svårt att vara 

flexibel så att man liksom vill/behöver skjuta undan det?  
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6.6 Läroplanen om rörelse och lärande 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 är något alla lärare idag 

har skyldighet att arbeta utefter. I den gällande läroplanen, Lgr11 står det tydligt att skolan ska 

främja det livslånga lärandet (Lgr11). Vidare kan man läsa om bland annat lekens och den 

fysiska aktivitetens betydelse. 

-  Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga 

skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper – Lgr11.  

 

-  Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela 

skoldagen - Lgr11. 

 
 

Hur man sedan väljer att uppfylla det är en tolkningsfråga för varje skola eller lärare att se till. 

Ämnet idrott och hälsa har ett centralt innehåll som tar upp det viktigaste i undervisningen. 

Här finns exempelvis grovmotoriska grundformer såsom springa, hoppa, klättra med. Även 

lek och dans nämns. Alla de lärare som medverkat i min undersökning arbetar givetvis utefter 

läroplanen och alla är de övertygade om att just deras sätt att arbeta är en bra metod för det 

livslånga lärandet. Intressant blev det då för mig att se att de alla har samma mål, samma 

strävan men vilt skilda metoder. Och det är rent omöjligt för mig i min relativt smala 

undersökning att säga vilket arbetssätt som kommer nå längst. Det jag däremot kan säga är att 

ämnet idrott och hälsa, på goda grunder, har flyttat in i klassrummen på ett eller annat sätt. 
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7 Sammanfattning 

I det tidigare avsnittet redovisade jag både vad intervjuerna och observationerna visade men 

även vad litteratur och mina egna tolkningar sa. För att tydliggöra vad undersökningen gav för 

svar på frågeställningarna kommer jag i detta avsnitt att redovisa de på ett mer tydligt och 

konkret sätt. 

 

- Hur mycket och vilken typ av rörelse ägnar sig eleverna åt en vanlig dag i skolan? 

Jag observerade att det förekommer mycket rörelse hos eleverna under en skoldag. De 

medverkande lärarna berättar att eleverna under rasterna ägnar sig åt att spela olika bollspel, 

leka lekar där man ska jaga någon, hoppa hage, klättra med mera. Den fria rörelsen utövas 

såväl på rasterna som i klassrummen. Mina observationer i de olika klassrummen visade att 

det finns gott om både spontan rörelse och planerad rörelse. Den planerade rörelsen 

förekommer dock i olika utsträckning i de olika klassrummen. Vilken lärare som valt att 

arbeta mer på ett rörelsebaserat sätt blev tydligt då rörelsen gavs mer utrymme och mer tid i 

dessa klassrum. Det rörelsebaserade arbetssättet kunde innehålla exempelvis 

motorikövningar, dans, kroppskännedom, lägesord med hela kroppen med mera. Det beror på 

läraren och på dagens schema hur mycket rörelse som bedrivs men i de flesta fall har man 

någon typ av rörelse varje dag och ofta flera gånger per dag. Lärarna menar också att klassen, 

gruppkonstellationen, har stor betydelse för hur mycket och vilken typ av rörelseaktiviteter 

man har. Eftersom vi alla är olika så måste även arbetsmetoderna vara olika. En del lärare 

planerar in längre pass där rörelsen har en central roll medan andra väljer att endast avsluta 

ett lektionsmoment med en kortare rörelselek eller liknande. 

 

- Vad sker hos eleverna i samband med rörelse i klassrummet? 

Mina observationer och kanske framför allt intervjuerna med mina informanter har visat mig 

att det beror alldeles på vad man menar med rörelse i klassrummet. De lärare som inkluderar 

rörelse i undervisningen menar att detta hjälper eleverna att fortsätta koncentrera sig en stund 

till. Att vissa elever faktiskt behöver lära genom rörelse betonas. Andra lärare anser att 

rörelsebaserad undervisning i klassrummet endast trissar upp eleverna vilket läraren menar är 

problematiskt då det krävs arbetsro för alla individer. Detta skapar oro i klassrummet och det 
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upplevs av lärarna som att många elever då har svårt att komma ner i arbetstempo igen. Jag 

observerade att de flesta lärarna som planerade in rörelse i klassrummet valde att lägga 

rörelsemomenten i samband med rast det vill säga lektionens eller momentets slut. Endast vid 

enstaka tillfällen såg jag att man avbröt en lektion mitt i för att röra lite på sig. 

 

- Tror lärarna sig se någon koppling mellan rörelse och elevernas förmåga att koncentrera 

sig?  

Ja. Man har uppmärksammat att en del elever tappar fokus och ork när de suttit still en längre 

stund. De behöver få röra på kroppen och få en paus i det intensiva arbetet som 

koncentrationen innebär. Alla lärarna är överens om att eleverna har bättre 

koncentrationsförmåga om de får röra på sig emellanåt Efter att eleverna har rört på sig, vare 

sig det är under en ”5 minuters skaka på kroppen stund” eller en längre rast så anser alla 

lärarna att eleverna känns lugnare och då har lättare för att sitta still en stund till. En informant 

betonar att den positiva effekten av rörelsen uppnår man endast om eleven själv behövde röra 

på sig just då man avbröt för ett rörelsemoment.  

 

- Hur ser lärare på sambandet mellan rörelse och lärande? 

Alla de observerade och intervjuade lärarna i min studie är överens om att rörelse är viktigt 

för lärandet men det skiljer sig åt hur och när denna rörelse bör ske. Även synen på hur 

mycket rörelse det krävs för att stilla behovet går isär mellan de olika lärarna. En lärare menar 

att det bör räcka med den rörelsemöjligheten som rasterna utgör, en annan menar precis 

tvärtom och hävdar att barn behöver röra på sig så mycket som möjligt och att det då blir 

lärarens utmaning att lyckas implementera detta i undervisningen. Alla de intervjuade lärarna 

är dock överens om att deras elever inte behöver mer rörelse än de får idag.  
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8. Diskussion och slutsatser 

 Inom hermeneutiken som min undersökning utgår ifrån talas det om ”den hermeneutiska 

cirkeln” eller spiralen som kanske är ett mer passande ordval. Med detta menar man att den 

kunskap vi skaffar oss, och tolkar, förändras vart eftersom vi ser, upplever och tolkar nya ting, 

vilket gör att vi tolkar om primärkunskapen. Vi går från en tolkad helhet till en annan genom 

att ”plocka upp” nya delar (Thomassen 2007:101). Under min undersökning har jag gått från 

den ena hypotesen till den andra och slutresultatet visade sig inte riktigt vara som jag trott. Jag 

vill hävda att jag som forskare har vandrat genom den omtalade hermeneutiska cirkeln under 

arbetets gång. 

I min undersökning har jag undersökt hur fem lärare arbetar med rörelse i sitt klassrum. Jag 

har visat, genom tidigare forskning och författares teorier, att barn är beroende av rörelse för 

att må bra och för att öka sina inlärningsmöjligheter. Därför anser jag att mitt bidrag till det 

stora vetenskapliga pusslet blev att påvisa att vi idag inte arbetar på det mest optimala sättet. 

Därmed inte sagt att vi inte försöker. Vi vet att barnen behöver röra på sig men vi ger dem 

inte tillräckligt utrymme för att kunna göra det. Med min studie hoppas jag kunna vara med 

och påverka hur skolor och lärare väljer att planera sin undervisning för att ”främja det 

livslånga lärandet” som står skrivet i den rådande läroplanen, Lgr11. 

 

8.1 Resultat- och litteraturdiskussion 

Efter att jag har observerat och intervjuat mina informanter så kan jag se att det skiljer sig 

väldigt mellan olika lärare när det kommer till synen på rörelsebehovet hos barn. Jag 

förvånades utav att det idag med all den kända forskningen på området ändå finns de lärare 

som inte vill ha rörelse i klassrummet. Vad detta beror på kan jag endast spekulera i och om 

jag ska ge mig på en chansning så kan jag tro att det har att göra med vad för lärstil du som 

lärare har. Även tålamod, acceptans och arbetsmetoder spelar in. Vissa lärare vill ha liv och 

rörelse i klassrummet då de anser att eleverna då arbetar aktivt med ny kunskap, andra menar 

att detta skapar oro i klassrummet och fungerar mer som ett störningsmoment. Däremot är alla 

de medverkande lärarna överens om att barn har ett stort rörelsebehov och detta måste 

tillgodoses på ett eller annat sätt vare sig det är i klassrummet eller ute på rast. 

Två av de fem medverkande lärarna hävdade bestämt att deras elever får gott om 

rörelsemöjligheter under rasterna och att de därför inte behöver röra sig så mycket under 
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lektionstid. De rabblade upp den ena aktiviteten efter den andra som eleverna själva 

sysselsätter sig med under rasterna. Detta material valde jag att inte ta med i undersökningen 

då det är rörelsen i undervisningen i klassrummet jag valt att lägga fokus på. Med det sagt vill 

jag ändå kommentera och reflektera lite över den inställningen. Som jag tidigare i uppsatsen 

nämnt menar Gun Sandborgh – Holmdahl och Birgitta Stening i sin bok Inlärning genom 

rörelse att barn behöver röra på sig så mycket som bara möjligt för att överhuvudtaget kunna 

sitta stilla (1993:29). Vi vet också att barn lär sig genom lek och att människan är född till att 

röra sig. Varför klänger vi oss då fast vid att ha tysta, lugna och stillasittande elever i dagens 

klassrum? I en delstudie till Bunkefloprojektet som jag presenterade under tidigare forskning 

ser vi tydliga kopplingar mellan motorik, koncentration, skolprestation och fysisk 

aktivitet/rörelse. Elever som fått betydligt mer tid till fysisk aktivitet i form av lekar, 

bollsporter med mera visar på bättre skolprestationer (Ericsson 2003). Det ligger väldigt nära 

till hands att ställa sig frågandes till varför lärare inte arbetar mer rörelsebaserat när vi har 

konkret forskning som visar de positiva effekterna utav det. Handlar det om lärarens intresse? 

Eller kanske om lärarens (bristande) kunskaper om just rörelsebehovet hos barn? Behöver 

lärarutbildningen kanske betona det här mer? Jag lämnar de frågorna obesvarade för var läsare 

själv att fundera över. 

En annan intressant tanke som dök upp under undersökningens gång är att litteratur och 

tidigare forskning visar tydligt att barn har lättare att koncentrera sig om de får röra på sig 

emellanåt. Trots detta väljer vissa utav de medverkande lärarna i min undersökning att lägga 

en eventuell rörelse i slutet av lektionerna. Detta gör man, enligt lärarna själva, för att det inte 

ska bli för stissigt i klassrummet. Man menar att eleverna inte kan sitta stilla en längre stund 

och att de behöver röra på sig. Det jag finner intressant i detta är att samtidigt som man säger 

att barn behöver röra på sig ofta för att kunna sitta stilla och koncentrera sig så säger man 

även att det blir för kaotiskt om man för in rörelse i undervisningen. Författarna till boken 

Lek, idrott, hälsa menar, som jag tidigare nämnde, menar att det räcker med en 5minuters 

paus för att barn ska kunna koncentrera sig igen (Nordlund,Rolander & Larsson1998:41). Jag 

vågar mig på att hävda att de menade 5 minuters paus mitt i lektionen, inte mitt emellan 

lektion och rast. All rörelse är positiv men genom att förpassa rörelsen till lektionsslutet så 

tappar man förmodligen de positiva effekterna vad det gäller koncentrationsförmåga. 

Det finns mycket litteratur om just rörelse. Rörelse i klassrummet fann jag inte några ofantliga 

mängder av men då jag kunde kombinera olika böckers innehåll anser jag att jag ändå fått tag 

i rätt sorts litteratur för min studie. All litteratur och tidigare forskning om ämnet rörelse, 
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fysisk aktivitet, hälsa och så vidare är överrens om att effekterna är positiva.  Att finna 

litteratur eller forskning som visar några negativa effekter av rörelse var för mig omöjligt. 

Dock fanns det en bok om idrott som även tog upp de negativa sidorna av samma mynt 

exempelvis förslitningsskador mm. Dessa negativa sidor är dock inte relevanta för min 

undersökning då jag inte tittar på idrottsutövandet i sig utan mer om rörelsebehovet i 

klassrummet. Jag tror inte att det någonsin har förekommit förslitningsskador i utövandet av 

rörelser i ett klassrum och därför nämner jag inte det i min undersökning. Men då flertalet av 

mina informanter nämner de negativa aspekterna med att föra in rörelse i klassrummet menar 

jag att behovet av litteratur finns. Att bara skriva om de positiva effekterna och medvetet 

utesluta de negativa sidorna blir för mig som att dölja hur verkligheten ser ut. Detta ger mig 

som forskare och dig som läsare en skev bild utav hur det faktiskt ser ut i våra skolor idag. 

 

 

8.4 Fortsatt forskning 

Min undersökning har jag genomfört i grundskolans första tre skolpliktiga år. Intressant vore 

det att även undersöka hur det ser ut i de högre åldrarna vad det gäller rörelse i klassrummet. 

Hur motiverar man exempelvis tonåringar till att röra på sig mer? Hur ser rörelsebehovet ut i 

den åldern? 

Då min utbildning har en interkulturell profil och jag har ett stort intresse för människors 

olikheter så skulle det även vara intressant om forskning på samma område gjordes med fokus 

på begreppen genus, klass, etnicitet. Finns det några skillnader i hur barn rör sig och är aktiva 

när det gäller social miljö, vilket kön man tillhör eller vilket land man ursprungligen kommer 

ifrån? 

Idag är det många barn som får diagnosen ADHD. H:et i bokstavskombinationen står för 

hyperaktivitet och därför hade det varit intressant att undersöka hur lärare gör för att 

tillgodose dessa elevers (större) rörelsebehov i klassrummet. 
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Intervju (121029), informant Linnea 

Intervju (121031), informant Åke 

 Observation (121017), informant Kamilla  

 Observation (121018), informant Christian 

 Observation (121022), informant Kamilla  

Observation (121023) , informant Johanna 

 Observation (121024) , informant Johanna 

 Observation (121025), informant Linnea 

Observation (121031), informant Åke 

 

 

.  
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Bilaga 1  

Hejsan! 

Jag heter Anna Åberg och studerar på Södertörns Högskola. Jag går nu min sjunde och sista 

termin på lärarprogrammet med interkulturell profil och ska nu skriva mitt examensarbete . 

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka barns rörelse i klassrummet och hur lärare ser 

på sambandet mellan rörelse och lärande. Undersökningen kommer bestå utav två metoder: 

observation och intervju. 

I observationsmomentet kommer jag eftersträva att vara ”icke deltagande”, mer som en ”fluga 

på väggen”. Jag kommer ha anteckningsblock och penna med mig vilka jag använder flitigt då 

jag i min observation vill skapa mig en helhet där alla sinnen talar för sig. 

I intervjumomentet önskar jag att du avsätter tid så att vi inte behöver jäkta. Intervjuer kan 

och bör få ta tid så att man lämnar utrymme för tankar, formuleringar och det spontana 

samtalet. 

Jag skulle bli väldigt glad om just du vill medverka i min studie genom att låta mig observera 

i ditt klassrum och sedan svara på några intervjufrågor.  

Jag kommer givetvis arbeta efter de forskningsetiska principerna: 

1, Din medverkan är frivillig 

2, Samtliga medverkande är helt anonyma 

3, All information jag får kommer endast användas i denna studie 

4, Du kan när som helst välja att avbryta din medverkan 

 

Tack på förhand/ Anna Åberg 

Lärarstudent vid Södertörns Högskola i Huddinge. 
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Vid eventuella frågor är du mer än välkommen att höra av dig till mig på; 

E-mail: anja1661@hotmail.com 

Tfn: 0768518339 

Bilaga 2 

Intervjuguide. 

1, Hur gammal är du? 

2, Hur länge har du varit yrkessam som lärare?  

3, Hur länge har du arbetat på den här skolan? 

4, Vad har du för utbildning? 

5, Tycker du att det är viktigt att eleverna får röra på sig under lektionstid? Utveckla! 

6, Hur mycket rörelse bedrivs i ditt klassrum? 

7, Planerar du in rörelse i dina lektioner, varför eller varför inte? 

8, Hur ser du på sambandet mellan rörelse och lärande? 

9, Hur uppfattar du att eleverna hanterar koncentration, motivation och arbetsro före och efter 

dem rört på sig? 

10, Är du flexibel när det kommer till att eleverna inte orkar koncentrera sig längre? Kan du 

skifta moment utan att ”tappa” eleverna? Tror du att det är lättare att vara flexibel om man har 

mer erfarenhet av yrket? 

11, Har du några tips på hur man kan inkludera rörelse i det vardagliga arbetet i klassrummet? 

12, Har du något mer du vill tillägga som du tror kan vara relevant för mig som blivande 

lärare eller för min undersökning? 
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