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Abstract 

 
Det huvudsakliga syftet med detta arbete är att undersöka hur klassrumsmiljön kan bli bättre 

av att barnen utövar fysisk aktivitet under skoldagen. Intervjuer och observationer har 
genomförts för att undersöka detta. Undersökningarna har varit förlagda till en förskoleklass 
på en mellanstor skola i södra Sverige. Klassen består av 20 barn varav 12 är pojkar och 8 är 

flickor. Resultaten visar att om barnen får röra på sig under skoldagen blir de mer 
koncentrerade och klassrumsmiljön blir lugnare. Dessutom tycks miljön och utrymmet 

inomhus påverka barnen positivt då de utövar lek och rörelseövningar.  
Ämnesord: rörelse i klassrumsmiljö, motorik, fysisk aktivitet, förskoleklass 
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1 Inledning med bakgrund och syfte 
Vi är två lärarstuderande som båda har intresse av fysisk aktivitet och därför vill vi undersöka 

vad som händer när man introducerar den fysiska aktiviteten som ett naturligt inslag i barnens 

skoldag. Målet är att hitta en balans mellan stillasittande och rörelseaktivitet för att därigenom 

bibehålla barnens intresse och koncentration under hela skoldagen. 

     Daglig fysisk aktivitet är ett ämne som diskuteras mycket i skolans värld eftersom en del 

barn har en inaktiv livsstil. Den inaktiva livsstilen skapar olika hälsorisker såsom stress och 

övervikt, vilket i sin tur kan påverka barnens välbefinnande och trivsel. 

     Att få möjlighet att röra på sig och aktivera sig fysiskt är viktigt för både kropp och själ. 

En del klasser är stora med många barn och ofta begränsade utrymmen. Ericsson (2000) 

menar att barnantalet i klassen har stor betydelse för klassrumsmiljön. I mindre klasser är det 

lättare för barnen att lyssna och förstå än i större klasser. Färre barn i ett klassrum underlättar 

också den fysiska aktiviteten. Om barnen får en positiv inställning till fysisk aktivitet redan i 

unga år är detta något som kommer att följa dem genom livet. 

     Syftet med detta arbete är att undersöka hur fysisk aktivitet påverkar klassrumsmiljön. Blir 

barnen mer koncentrerade och lugna om de får röra på sig? Med klassrumsmiljö menar vi hur 

innemiljön ser ut, om det finns utrymme där de vistas då de till exempel har lektion, leker 

eller gör rörelseövningar med mera. Klassrumsmiljön handlar också om hur barnen har det i 

sin omgivning, till exempel om det är lugnt, pratigt eller om det råder koncentration. 

    Arbetet inleds med en litteraturgenomgång som ger grunderna till vår undersökning. 

Aktuell och tidigare forskning inom fysisk aktivitet i skolan presenteras också. Vi har också 

valt att ta med handlingsplaner i idrott och hälsa från en skånsk kommun eftersom vi ville se 

om det fanns några moment i dem som man kan använda sig av i den dagliga undervisningen. 

Därefter redovisar vi vår undersökning som vi genomfört med hjälp av observationer och 

intervjuer. Vi avslutar arbetet med en diskussion och en sammanfattning. 

 

1.2 Frågeställningar 
Vår huvudfråga är hur klassrumsmiljön förändras, då barnen får utöva fysisk aktivitet. Med 

klassrumsmiljö menar vi som redan sagts innemiljön, tillgången på utrymme men också den 

sociala omgivningen som påverkar det enskilda barnet och klassen i övrigt. För att komma 

fram till detta har vi ställt två underfrågor som lyder: 

• Hur upplever barnen daglig fysisk aktivitet? 

• Vilka möjligheter finns det till att utöva fysisk aktivitet i klassrummet? 
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2 Litteraturgenomgång 
I vår litteraturgenomgång tas relevant litteratur upp inom områdena fysisk aktivitet, motorik 

och koncentration. Vidare presenteras styrdokumentens formuleringar om den fysiska 

aktivitetens betydelse. 

 

2.1 Fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet definieras som all slags rörelse som ger ökad energiomsättning. Denna 

definition innefattar all medveten och planerad typ av muskelaktivitet, till exempel städning, 

trädgårdsarbete, fysisk belastning i arbetet, hobbyverksamheter, som sportdans, promenad, 

mountainbike, motion och träning. Motion är medveten fysisk aktivitet med viss intensitet. 

Motion ger ökat välbefinnande, det känns skönt och roligt att röra på sig. Den framtida hälsan 

förbättras också vid motion. Träning innebär att man vill öka prestationsförmågan i olika 

typer av fysiska aktiviteter, huvudsakligen inom tävlingsidrotten, men har också givetvis stor 

betydelse ur ett hälsoperspektiv (Ekblom, Nilsson, 2000). 

    Enligt Nationalencyklopedin (http//:www.ne.se) är träning ett mycket stort begrepp och 

omfattar såväl barnets motoriska lek som motions- och elitträning. Träningen kan omfatta 

konditions- styrke- rörlighets- och koordinationsträning samt mental träning. Raustorp (2000) 

menar att fysisk aktivitet frisätter hormoner som ökar välbefinnandet. De flesta känner till att 

känslan av avslappning ökar efter ett ”fyspass”. Bästa tillstånd för inlärning tycks vara en 

slags blandning av muskulär avslappning och mental koncentration.  

 

2.1.2 Positiva effekter av fysisk aktivitet 
Kroppsrörelser har en stor betydelse för vårt välbefinnande och vår hälsa. Följande positiva 

effekter har kunnat bevisas: 

• Fysisk aktivitet är en källa till glädje. Fysiskt välmående främjar koncentrationen och 

därmed inlärningsförmågan. 

• Genom fysisk aktivitet blir uthålligheten bättre och barnets förmåga att skärpa sin 

uppmärksamhet ökar. 

• Fysisk aktivitet ger många situationer att träna socialt umgänge och samarbete. Man 

blir medveten om sig själv och andra både fysiskt och psykiskt. 

• Att barnen har kroppsuppfattning och kroppskontroll är viktiga förutsättningar för 

inlärning av begrepp och färdigheter (Grindberg & Langlo-Jagtöien, 2000). 
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Upplevelser och erfarenheter av en kropp i rörelse betyder mycket för barns självbild. ”Fysisk 

aktivitet är inte bara till för dem som utövar sport utan fysisk aktivitet är något som alla bör 

integrera i sin vardag, i skolan, på arbetet och på fritiden” (Svenska 

Gymnastikläraresällskapet, u.å.). Enligt Grindberg och Langlo-Jagtöien (2000) är det 

förskolans plikt att ge barnen goda möjligheter till fysisk aktivitet, eftersom barn har behov av 

rörelse. Förskolläraren måste därför bli mer uppmärksamma på hur viktig en allsidig 

rörelseerfarenhet är för barnets totala utveckling, det vill säga barnets psykiska, sociala och 

fysiska utveckling.  

    Det finns också forskare som menar att förskola och skola är de allra viktigaste 

mötesplatserna för barns hälsa. Tidigt i livet grundläggs attityder och normer, därför finns det 

möjligheter att stödja och främja en hälsosam livsstil där (Claesdotter, 2004). 

 

2.1.3 Rörelseglädje 
Alla människor, vuxna såväl som barn, mår både själsligt och kroppsligt bra av att röra på sig. 

    Rörelse, fysisk aktivitet och lek gör barn avslappnade och glada (Ritter, 1997). ”Barn i 

rörelse är glada barn! Ett talesätt eller ett påstående med hög grad av sanning?” (Langlo-

Jagtöien, m.fl. 2002, s.24).  Barn behöver vara i rörelse för att lära, leka och hålla sig friska.  

    Forskning har visat att ett av människans grundläggande behov är rörelse. Speciellt barn 

har ett stort rörelsebehov och behöver få det tillgodosett om de ska kunna utvecklas på ett bra 

sätt. Grunden för barns mentala förmågor har visat sig vara rörelseglädje och rörelseförmåga. 

De är förutsättningar för självförtroende, arbetsglädje, inlärning och de ökar dessutom 

minnesförmågan. Rörelse är också avstressande och avkopplande. 

    I vår rörelsefattiga tid, där barn kan sitta tysta och stilla framför teven i timmar, blir 

behovet av rörelse än mer angeläget. Idag har oroande många barn även en ökad tendens till 

benskörhet. Benskörhet hör egentligen ålderdomen till och orsakas av brist på rörelse (Ritter, 

1997). 

    Människan, som är skapad att röra sig, att gå och springa, har hamnat i en rörelsefattig 

miljö. De traditionella lekarna, som barn lekt i hundratals år, till exempel kurragömma, hoppa 

hage, ”tafatt”, stimulerar barns totala utveckling på ett positivt sätt. Dessa gamla lekar har fått 

stå tillbaka för ökat tv-tittande. Barn behöver leka och pröva saker praktiskt för att de ska 

kunna lära sig. Detta är viktigare ju yngre barnen är (Gustafsson & Hugoh, 1987). 

    ”Att röra sig är detsamma som att leva, med rörelsen visar vi att vi verkligen finns till” 

(Malmborg, 2004, s.33). Vi behöver böja, tänja och röra på kroppen. Då vi gör det utvecklar 
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vi våra sinnen och kroppens känslighet. Genom rörelse, syn, känsel och hörsel lär vi känna 

omgivningen. Rörelse utvecklar också tankeförmågan (Malmborg, 2004). 

 

2.2 Motorik 
Motorik innefattar alla funktioner och processer som hjälper till att styra och kontrollera våra 

kroppsliga rörelser. Man delar upp motoriken i grov- och finmotorik. Grovmotorik är rörelser 

som i huvudsak sker med hjälp av de stora muskelgrupperna i armar, rygg, ben och mage. 

Finmotorik är precisa rörelser med händerna, i ansiktet och med fötterna (Langlo-Jagtöien, 

m.fl. 2002). 

    Ordet motorik härstammar från det latinska ordet movere, som betyder röra. Motoriken 

handlar dock inte enbart om rörelse utan är även av största vikt för det sociala samspelet, för 

förmågan att kunna hantera stress samt en viktig faktor för känsloutvecklingen, det vill säga 

för att lära känna sig själv. Genom motoriken och rörelsen får vi förutsättningarna för att 

uppleva vår kropp, utföra viljemässiga handlingar, lösa uppgifter, kommunicera, överföra 

kunskap, rikta vår uppmärksamhet mot något och utforska vår omgivning. Hintze och 

Sandberg (2001), visar hur viktig leken är för bland annat barnens motorik. Lek och rörelse 

menar han påverkar barnets totala utveckling. Leken utvecklar till exempel social kompetens, 

empati, motorik, perception och språk. Barnen lär sig även att förstå och bearbeta omvärlden 

genom leken.  

    Enligt Parlenvi (1984) är motorik rörelseförmåga. Motoriken kommer till användning då 

man ska skriva, teckna, prata, titta med mera. För att en rörelse ska kunna utföras utan att 

barnet måste tänka på den, måste rörelsen automatiseras. Det är viktigt att barn får sina 

grundläggande rörelser automatiserade så att de kan delta i alla typer av lek och för att kunna 

lära sig det de ska lära sig i skolan. En rörelse är automatiserad då de obesvärat kan använda 

grundmönstret i olika situationer, i olika miljöer och i olika sammanhang. Att pröva på alla 

rörelser i olika typer av miljöer som klassrummet, gymnastiksalen, skolgården, skog och mark 

är därför mycket viktigt. (Langlo-Jagtöien, m.fl. 2002). 

 

2.3 Koncentration 
Nationalencyklopedin (http://www.ne.se), definierar begreppet koncentration på följande sätt: 

uppmärksamhet som är inriktad och kvarhållen på en bestämd typ av information eller på en 

viss aktivitet. I skolsammanhang kan det vara frågan om att kunna läsa en text uppmärksamt 

och att kunna koncentrera sig på innehållet utan att tankarna flyger iväg, eller att kunna 
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ignorera ljuden runt omkring sig och lyssna på vad läraren säger. Koncentration innebär att 

fokusera på det viktiga och det väsentliga och att bibehålla uppmärksamheten under en viss 

period, exempelvis att eleverna behåller koncentrationen under hela lektionen och under hela 

skoldagen. 

    Enligt Kadesjö (2001) innebär att koncentrera sig att öppna sig för att ta in omvärlden, att 

med sina sinnen registrera intrycken från allt som finns runt omkring. Världen omkring oss 

ger så många intryck att vi inte kan ta in allt. I varje ögonblick måste vi välja ut vissa aspekter 

av omgivningen för att kunna förstå vad vi är med om. Vissa intryck är användbara och 

viktiga för oss att reagera på. Andra intryck är irrelevanta och vi blir splittrade om de får styra 

vårt handlande. Koncentrationsförmåga förutsätter en mental process, där vi värderar och 

sorterar vilka intryck som får tränga in, respektive stängs ute. ”En mogen motorik, en mogen 

perception och ett psyke i balans är förutsättningar för koncentration även hos ett aldrig så 

välmotiverat barn” (Raustorp, 2000, s.14). För att uppnå koncentration som helhet krävs alltså 

att delarna till exempel motoriken, perceptionen och psyket fungerar och utvecklas 

tillsammans. 

 

2.3.1 Barn med koncentrationsproblem 
Det finns olika typer av koncentrationsproblem hos barn. Det finns barn som jämt och 

ständigt är okoncentrerade till sin natur, barn som är okoncentrerade till följd av tillfälliga 

problem eller stressfaktorer i sin omgivning, samt barn som är okoncentrerade i vissa 

situationer men som mycket väl kan vara koncentrerade i andra. 

    Typiska problem för dessa barn är: 

• Uppmärksamhetsstörningar 

• Svårigheter med att finna lämplig aktivitetsnivå 

• Svårigheter med att uppfatta och följa instruktioner och regler. 

De här barnens typiska problem märks ofta tidigt i livet och kan följa dem under hela 

uppväxten. Vissa av ovanstående problem kan finnas hos barn i speciella situationer eller 

utvecklingsfaser. Vilket av ovanstående problem som framträder tydligast varierar mellan 

olika barn och även hos samma barn från en tid till en annan. Personer i barnets omgivning 

behöver inte heller uppfatta barnets svårigheter på samma sätt (Kadesjö, 2001). 

    Enligt Hintze och Sandberg (2001) har barn med koncentrationsproblem oftast dåligt 

självförtroende. Detta beror ofta på att barnet misslyckats så många gånger. Varje gång ett 

nytt misslyckande sker, är det en bekräftelse på att det inte duger. Barnet känner sig stressat, 
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vilket speglar sig i att energiåtgången är väldigt hög eller låg, både vad gäller den fysiska och 

psykiska energin. Barnet har även svårt att skilja på sak och person, och vid kritik eller 

tillrättavisning tas detta personligt. Det är svårt för barnet att förstå att vi tycker om barnet 

trots att vi tillrättavisar det. 

    I dagens samhälle råder det brist på koncentrationsförmåga hos många barn eftersom de får 

ett överflöd av syn- och hörselintryck i det vardagliga livet. Detta i sig leder till oroliga barn 

som dessutom får svårare att lösa olika uppgifter. Därför är rörelseträning utan tidspress eller 

tävlingsinriktad atmosfär oftast bra. Lekar, där det krävs koncentration och uppmärksamhet är 

också bra, för ”när barnet har kontroll över sin uppmärksamhet är det liktydigt med att det kan 

koncentrera sig” (Sandborgh-Holmdahl, 1993, s.28). 

 

2.4 Miljöer för lek 
Vi presenterar här de två viktigaste miljöerna för lek: innemiljö och utemiljö. 
 

2.4.1 Innemiljö 
Grindberg och Langlo-Jagtöien (2000), anser att förskolans innemiljö har begränsningar när 

det gäller fysisk aktivitet som pågår i högt tempo och som innebär stor fysisk expansion, det 

vill säga aktiviteter som kräver stora utrymmen. Det finns dock ofta plats för enkla 

klapplekar, sånglekar och ringdanser. Utrymme för att hänga och gunga och anordningar som 

inbjuder till klättring finns också. Grindberg och Langlo-Jagtöien (2000) anser dessutom att 

det bör finnas möjligheter till att bygga en enkel hinderbana. Man bör dessutom se till att 

bereda plats för fysisk aktivitet när man möblerar klassrummet. Tomma golvytor inspirerar 

barns lust att springa, rulla, hoppa, ligga, sitta, gunga, och så vidare. Klassrummet kan alltså 

ha sina möjligheter. Det är fullt möjligt att göra plats för olika sorter av regellek i 

klassrummet, lekar som ställer krav på balans, koncentration och kroppsmedvetande, till 

exempel ”Kims lek”, ”fruktsallad”, ”trollkarlens hatt” och ”från fryst till samba” (För att 

dessa övningar ska bli begripliga för läsaren finns beskrivningar av dem med som bilaga 1 & 

2). Under skoldagen är det viktigt att barn får använda sin fysiska energi på ett positivt sätt.  

De ska inte sitta stilla under för lång tid. Detta gäller både vid lärande och lek. Fysiskt 

engagemang stimulerar även den intellektuella utvecklingen. Fysisk aktivitet kan användas 

som ett viktigt komplement i arbetet med att lära barn läsa, skriva och räkna (Grindberg & 

Langlo-Jagtöien, 2000).  

 

11 11



2.4.2 Utemiljö 
Skolans utemiljö ska fungera för eleverna både när de har undervisning utomhus och när de 

har rast. Alltså måste krav ställas både på hur skolgården är utformad och på hur de olika 

aktivitetsområdena är placerade i förhållande till varandra. Dessutom kräver en god lekmiljö 

att den pedagogiska personalen förstår barns och ungdomars behov av fysisk aktivitet. 

Skolgården ska ge inspiration till olika slags aktiviteter. Den ska vara inbjudande så att barnen 

kan sätta igång med springlekar, gömme, bollekar, balanslekar och klätter- och hopplekar 

(Langlo-Jagtöien, m.fl. 2002). 

    I förskolan har barngrupperna under senare år blivit större och större. Lokaler och barnens 

rörelseyta har tyvärr inte alltid ökat i motsvarande takt. Ingenting finns längre i 

styrdokumenten för förskolan som reglerar hur stor yta som är lagom för ett visst antal barn. I 

en jämförande undersökning vid Institutionen för pedagogik vid Lunds Universitet (Edbladh, 

1997, i Ericsson, 2000) visas att barn som vistas på förskolor med stora gröna ytor och 

kuperad terräng ofta springer, rullar och klättrar i den fria leken. I förskolor med begränsade 

ytor förekommer dessa grovmotoriska rörelser inte alls. Frågan är hur liten rörelseyta barnen 

kan vistas på utan att deras grovmotoriska utveckling hämmas. Det finns regler för hur stor 

yta djur i djurparker behöver, men det finns inga regler eller rekommendationer i läroplaner 

och andra styrdokument när det gäller hur vi förvarar våra barn (Ericsson, 2000). 

 

3 Vad säger styrdokument och kursplan om fysisk aktivitet 
Ur styrdokumenten har väsentliga punkter valts ut som berör undersökningen. 

     I Lpo94 står det: 

 
• Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för 

hela skoldagen. 
• Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna skall tillägna 

sig kunskaper. 
(http://www.skolverket.se) 
 
 

Under ”Mål att uppnå i grundskolan” står det att ”skolan ansvarar för att varje elev efter 

genomgången grundskola har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa 

samt har förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön” 

(http://www.skolverket.se).  
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I Lpfö98 står det följande:  

• Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar 

till lek och aktivitet. 

• Leken är viktig för barns utveckling och lärande. 

• Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande skall 

prägla verksamheten i förskolan. 

• I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, 

kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta 

och lösa problem. 

(http://www.skolverket.se) 

 

I kursplanen för idrott och hälsa (2000) framgår det att ämnet syftar till att utveckla elevernas 

psykiska, fysiska och sociala förmåga samt ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse 

för hälsan. Ett grundläggande syfte med ämnet är också att skapa förutsättningar för alla att 

delta i olika aktiviteter på sina egna villkor, utveckla gemenskap och samarbetsförmåga samt 

förståelse och respekt för andra. Att utveckla allsidiga rörelseaktiviteter och en allsidig 

rörelserepertoar är väsentligt i ämnet. Detta kan lägga grund för en aktiv och hälsofrämjande 

livsstil. En positiv upplevelse av rörelse och rytm är i sin tur en grund för individuella och 

kollektiva övningar och främjar på så sätt den improvisatoriska och estetiska som den 

motoriska förmågan. Detta ger möjligheter att utveckla tanke och känsla, rörelse- och 

idrottsfärdigheter samt att träna kondition, styrka och rörlighet. 

 

Sammanfattningsvis bör man nog anse det som något positivt att det har blivit inskrivet i 

läroplanen att barnen skall bli erbjudna daglig fysisk aktivitet inom ramen för skoldagen. 

Fysisk aktivitet främjar det fysiska och psykiska välbefinnandet, vilket leder till att barnet 

lättare kan koncentrera sig i skolan. 

 

4 Vad görs för att få in rörelse i skolan? 

Under 1990-talet har antalet idrottslektioner och friluftsdagar skurits ner samtidigt som allt 

fler barn är passiva på fritiden (Johansson & Skiöld, 2000). 

    De allra senaste åren har man dock kommit till insikt om att det är viktigt att röra på sig i 

skolan. Den tredje februari 2003 kom en pressrelease från regeringskansliet 
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(Utbildningsdepartementet), vars rubrik löd ”Skolbarn behöver röra på sig”. I denna rapport 

diskuteras fysisk aktivitet och vilka åtgärder som sammantaget ska leda till daglig fysisk 

aktivitet för alla barn. Barn och ungdomar behöver röra sig mer och detta är en uppgift som 

angår hela samhället. Därför har skolan fått en central roll i detta arbete eftersom barn och 

unga tillbringar en så stor del av sin tid i skolan. Skolan är en plats där alla barn kan nås. 

Regeringen vill att rörelse ska bli en naturlig del i skolans vardag. Rörelse ska inte enbart 

förläggas till gymnastiklektionen utan ska integreras i alla ämnen (http://www.pressi.com). 

 

4.1 Rörelse i skolan 
Friskis & Svettis, en ideell förening med cirka 300 000 medlemmar, har presenterat ett 

verktyg för att få in rörelse i skolan. Förra året tog F & S Stockholm fram ett verktyg kallat 

Röris i samarbete med Stockholms stad. Anledningen till framställningen av detta program är 

att elever blivit mer och mer stillasittande, något som alltså leder till olika hälsorisker så som 

övervikt och stress. Dessutom läggs grunden till ett fysiskt aktivt och friskt liv redan i unga år 

om barnen rör på sig regelbundet. Röris är ett ”jympapass”, som kan användas i klassrummet 

när som helst under dagen. Passet är upplagt på ett sådant sätt att man kan ”köra” hela eller 

bara delar av det. ”Jympapasset” tränar både kondition, rörlighet/balans, styrka och 

avspänning. Personal inom skola/fritids har utbildats till att leda Röris och det har fått positiv 

kritik Detta ”jympapass” kan med andra ord ses som en investering i barns hälsa. 

(http://www.Friskissvettis.se/stockholm/). En annan variant för att få in rörelse under 

skoldagen är att ta promenader, leka olika lekar som till exempel ”skeppsbrott”, ”gömma 

nyckel”, ”Simon säger” med flera (Grindberg & Langlo-Jagtöien, 2000).  

 

4.2 Handlingsplaner för idrott och hälsa i en skånsk kommun 
Vi har undersökt handlingsplaner för idrott och hälsa eftersom detta ligger närmast till vårt 

ämne fysisk aktivitet och rörelse. Vi har tagit del av handlingsplaner från en idrottslärare, som 

är verksam i en skånsk kommun. Anledningen till att det blev denna kommun var att 

undersökningen gjordes på en skola där. I samband med undersökningen frågade vi efter 

handlingsplanerna, men på denna skola höll de just på att uppdatera alla handlingsplaner så de 

fanns inte tillgängliga. Därför vände vi oss till en verksam idrottslärare i en skånsk kommun 

som gav oss handlingsplaner. Idrottsläraren visste inte om handlingsplanerna följdes på alla 

skolor men de finns tillgängliga på skolorna. Vad som är intressant är om det finns några 
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moment i handlingsplanen som kan användas i den dagliga undervisningen för att få in rörelse 

under skoldagen. Här följer en sammanställning av dem. 

 
Den viktigaste målsättningen med ämnet idrott och hälsa är att befrämja din hälsa genom att få dig 
fysiskt aktiv och i god kondition. Många idrottsaktiviteter påverkar även ditt psykiska hälsotillstånd 
positivt eftersom de bland annat ger tillfälle till avkoppling och gemenskap med andra människor. 
Kunskaper om hur olika träningsformer ökar din förmåga att själv kunna ta ansvar för din träning när 
du en gång slutar skolan. Under grundskoletiden får du prova många olika idrottsaktiviteter, så att du 
förhoppningsvis hittar någon motionsform du trivs med (Handlingsplaner, 1999). 

 

 Ämnesinnehållet i idrott och hälsa 

Motorisk träning Fysisk träning 
a) koordinationsträning a) konditionsträning 

Lagidrotter b) rytmik b) styrketräning a) lagspel c) danser c) rörlighetsträning b) lekar 

 
 

(Handlingsplaner, 1999) 

I handlingsplanerna står det följande om den motoriska utvecklingen i förskolan:   

Förskolan ansvarar för att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och 
kroppsuppfattning. Barnet ska även få utveckla sin kompetens och självständighet när det gäller 
vardagliga praktiska färdigheter och göromål och sin förståelse för vikten av att värna om sin hälsa 
och välbefinnande. Barnet ska också ges möjlighet att utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga 
att kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter av andra ”språk” och uttrycksformer såsom lek, 
rörelse, dans och drama (Handlingsplaner, 1999). 

 

Idrott 
& 

hälsa

d) basfärdigheter 

Social träning Individuella idrotter 
a) hänsyn a) friidrott 
b) respekt b) lekar 
c) ansvar c) redskap 
d) tolerans 
e) ödmjukhet 
f) samarbete 

Teori 
a) droger, doping 

Specialundervisning b) ergonomi 
c) hälsokunskap 
d) kost-,näringslära 
e) förståelse för egna 

behov Udda idrotter 
ex: ultimate 

d) raketsporter 

      boule Friluftsaktiviteter 
      bowling a) friluftsliv 
      la crosse b) vintersporter 
      rugby c) orientering 
 d) simning 
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    I handlingsplanerna sammanfattas ämnesinnehållet i idrott och hälsa och vad som ska 

prägla de olika årskurserna. 

     Till exempel årskurs 0-2 ska präglas av: 
• basfärdigheter 
• skapa rörelseglädje 
• ”lära känna” övningar 
• lekfullhet 
• rättvisebegreppet är viktigt 
• praktisk ergonomi 
• simning i åk 2 om det är genomförbart  

(Handlingsplaner, 1999) 
 
Efter att ha bearbetat handlingsplanerna har vi sett att det finns moment som man kan använda 

sig av i den dagliga undervisningen, till exempel dans, rytmik, samarbete, hänsyn, friluftsliv 

och lekar. 

 

5 Tidigare forskning om fysisk aktivitet i skolan  
En hel del forskning har redan bedrivits vad gäller fysisk aktivitet och barns hälsa och 

inlärning. Ett projekt som har blivit vida känt är Bunkefloprojektet. Det är ett stort 

samverkansprojekt mellan olika vetenskapliga institutioner, skolan och idrottsrörelsen. Detta 

projekt startade hösten 1999 och är igång än idag. De elever som började i årskurs ett och två 

detta år fick en timmes fysisk aktivitet varje dag inom ramen för skoldagen. Syftet med 

projektet är att främja barnens hälsa och levnadssätt för en bättre livsstil. Aktiviteterna 

varierar från spontan lek till promenader. En av de viktigaste byggstenarna i projektet är att 

barnen ska uppleva rörelseglädje och känna att rörelse är något positivt. I projektet arbetar 

man även förebyggande mot mobbning med drama, elevdemokrati, avslappning och 

kostaktiviteter. Anledningen till att projektet startade var den alarmerande ökningen av 

frakturer på grund av benskörhet och inaktiv livsstil. En del barn sitter ofta still, tittar på tv 

och sitter framför data- och tv-spel. Denna trend vill projektet försöka ändra på. 

(http://www.bunkeflomodellen.com). 

    Ortopediska kliniken på Universitetssjukhuset i Malmö studerar om barnens benmassa 

påverkas positivt av den fysiska aktiviteten. Forskningsresultaten visar att pojkar och flickor 

som har daglig skolidrott får ett starkare skelett och antagligen löper mindre risk att drabbas 

av framtida frakturer Resultaten visar dessutom att flickor och pojkar som tränar får en ökad 

benmassa. Dessutom får flickor större skelett i både höftparti och längdrygg (Linden, C. m.fl. 

2004). Man studerar även andra saker hos barnen, såsom fettmassa, kondition, kolesterol och 

insulinnivå, med mera. Hur barn med koncentrationssvårigheter påverkas av fysisk aktivitet är 
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andra frågeställningar man arbetat med. Målet är att skolan ska bli en hälsofrämjande 

mötesplats. I skolan har man en chans att fånga alla elevers intresse för fysisk aktivitet. Under 

projektets gång genomförs studier för att se om projektet leder någon vart. Nu, fem år senare 

har det visat sig att det finns många positiva effekter av att röra på sig. Detta projekt har 

påverkat och motiverat andra skolor i Sverige att lägga mer tid på fysiska aktiviteter och 

rörelse (Föreläsning Per Gärdsell, 041021). 

    Ingegerd Ericsson är idrotts- och specialpedagog och doktorand vid pedagogiska 

institutionen vid Malmö högskola. Hon har skrivit artiklar vad gäller barn, motorik, 

koncentration och inlärning. I dessa artiklar tar hon upp vad hon har kommit fram till i sina 

undersökningar, till exempel att barn som har motoriska svårigheter har svårt att koncentrera 

sig (Ericsson, 2000, 1988, 1985). Hon är delaktig i Bunkefloprojektet där hon har genomfört 

undersökningar som har lett fram till en interventionsstudie, som är en ingripande 

undersökning i skolåren 1-3.  Syftet med denna studie är att undersöka om man genom 

motorisk träning och utökad idrottsundervisning i skolan kan påverka elevers 

koncentrationsförmåga, motorik och skolprestationer.  Resultatet av studien visar att träning 

av barns motorik i skolan kan ha betydelse för skolprestationerna. Hon anser att barn med 

koncentrationssvårigheter och andra svårigheter till följd av motoriska brister borde få extra 

motoriskt träning i skolan för att åtgärda dem.  Upptäcker man dessa brister hos ett barn på ett 

tidigt stadium och sätter in åtgärder, underlättar man för barnets fortsatta utveckling. 

Resultatet skulle kunna tyda på att barnets koncentration förbättras i takt med att motoriken 

förbättras. Medveten rörelsestimulans och träning kan ge ökat självförtroende, bättre grov- 

och finmotorisk förmåga samt bättre koncentration och uthållighet. Detta bidrar till en 

gynnsam inlärningssituation. 

    Skolan är en mötesplats där man kan nå alla barn och föräldrar. Där finns möjligheter att få 

kunskap om kroppsrörelsens betydelse för en hälsosam livsstil. Ökad fysisk aktivitet och 

motorisk träning har förbättrat barnens motorik. Motoriken hos barn är påverkbar och det har 

betydelse vilken undervisning barnen får i skolan. En positiv inställning hos barn och 

föräldrar kan stimulera barnen till att vara mer fysiskt aktiva på raster och på sin fritid, vilket i 

sin tur kan påverka deras motoriska utveckling positivt (Ericsson, 2003). 
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6 Empirisk del 
Nedan följer en presentation av vår undersökning i en förskoleklass i en skånsk kommun.  

 

6.1 Metod 
Undersökningen genomfördes med hjälp av observationer och intervjuer. Innan vi 

genomförde intervjuerna och observationerna skickades ett brev (se bilaga 3) till barnens 

föräldrar där de fick godkänna att deras barn fick delta i undersökningen. Genom 

observationer gavs en bra inblick i hur det fungerar i klassrummet. Observationerna har sedan 

kompletterats genom intervjuer med både förskollärarna i klassen och en del elever. 

    Detta var ett bra sätt att samla in information eftersom observationerna gav en inblick i hur 

klassrumsmiljön såg ut och intervjuerna kunde utreda hur barn och förskollärare upplevde 

klassrumsmiljön och fysisk aktivitet. Intervjuerna och observationerna kompletterar varandra 

eftersom man med hjälp av dem både ser vad som sker och hör vad som sägs. 

    Det finns fördelar och nackdelar med alla metoder. Fördelar med intervjuer är att de är 

personliga, man får insikter och hög svarsfrekvens. En nackdel är intervjueffekten, vilket 

innebär att den som blir intervjuad kan bli påverkad av intervjuaren, men också att orden inte 

alltid stämmer överens med handlingen. Fördelar med observationer är att man får insikter 

och kan se samband. Nackdelar är att alla människor ”ser” olika saker beroende på 

erfarenheter med mera och att tillförlitligheten kan påverkas då människorna eventuellt inte 

agerar på samma sätt vid observationen som annars (Denscombe, 2000).   

 

6.2 Undersökningsgrupp 
Undersökningarna förlades till en förskoleklass på en mellanstor skola i södra Sverige. 

Klassen består av 20 elever, 12 pojkar och 8 flickor och har många rum till sitt förfogande. 

Dessa rum är alla trivsamt inredda, med soffor och kuddar och vacker utsmyckning på väggar 

och fönster. Då observationerna genomfördes var alla elever närvarande och båda 

förskollärarna.  

    Vi intervjuade två förskollärare som arbetar i klassen och åtta av barnen. Anledningen till 

att just dessa åtta barn av de tjugo intervjuades var att förskollärarna i klassen valde ut dem 

för att de ansågs minst blyga, hade lätt för att prata och hade kommit olika långt i sin 

motoriska utveckling. Detta medförde att vi fick möta olika kategorier av barn det vill säga 

barn med väl utvecklad och mindre utvecklad motorik. 
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6.3 Undersökningens genomförande 
Vi har valt att beskriva genomförandet av observationerna och intervjuerna under olika 

rubriker. 

 

6.3.1 Observationer 
Klassen observerades vid sju olika tillfällen. Vi gjorde enkla observationer där vi antecknade 

allt som hände och skedde under en viss tidsperiod i ett observationsprotokoll (se bilaga 4). 

Därefter skrev vi ned våra reflektioner kring det vi hade sett. Observationerna gjordes vid 

samlingarna eftersom det var där som merparten av klassens lektioner skedde. Då vi 

observerade satt vi tillsammans med barnen, antingen i en ring på golvet eller på en stol lite 

längre bort. Vi observerade om barnen kunde koncentrera sig på uppgifterna som 

förskollärarna hade gett dem, om det var pratigt eller lugnt, hur samarbetet fungerade mellan 

barnen och om det var mycket rörelse i rummet. Vi valde dessa faktorer eftersom vi ansåg att 

när barn suttit still för länge blir de okoncentrerade och oroliga. Utövade barnen någon form 

av fysisk aktivitet med jämna mellanrum under dagen kunde detta motverka dålig 

koncentration och oro. 

 

6.3.2 Intervjuer 
Innan vi började med intervjuerna bekantade vi oss med barnen för att vi skulle få en 

avslappnad relation. Under intervjun ställde vi våra frågor (se bilaga 5) och spelade in barnens 

svar med hjälp av två bandspelare. En av oss antecknade samtidigt som säkerhetsåtgärd. Våra 

intervjufrågor redigerade vi något, för att förtydliga dem för barnen. När vi till exempel 

ställde frågan ”Hur tycker du att det är på lektionerna?” gjorde vi om frågan till ”Hur tycker 

du att det är när ni sitter i samlingen eller i köket och jobbar?” detta gjorde vi för att underlätta 

för barnen så att de förstod vad vi menade och kunde anknyta till sin vardag. Miljön under 

intervjuerna var lugn eftersom vi satt i ett litet personalrum med stängda dörrar. När vi 

intervjuade förskollärarna satt vi i samma rum och gick tillväga på samma sätt. Naturligtvis 

behövde frågorna vid dessa intervjuer inte redigeras. 

    Vi lyssnade igenom banden. Då visade det sig att en intervju med ett barn inte hade kommit 

med på bandet. Detta gjorde att vi valde att bortse från det här barnet eftersom anteckningarna 

inte gav oss tillräcklig information. 
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6.4 Undersökningens bearbetning 
Bearbetningen av resultaten gjordes på följande sätt: 

 

6.4.1 Observationer 
Efter varje genomförd observation har vi skrivit våra egna reflektioner. När alla observationer 

var genomförda sammanställde vi dem under de fyra olika kategorier vi observerade. Vi är 

medvetna om att vår närvaro kan ha påverkat hur barnen uppträdde när vi observerade dem. 

Barnen kan till exempel ha blivit nervösa, uppspelta och blyga vilket i sin tur kan ha påverkat 

deras vanliga beteende. Vi har dock tagit hänsyn till dessa eventuella avvikelser i barnens 

beteende i våra analyser. 

 

6.4.2 Intervjuer 
Vi har försökt att finna det centrala i barnens och förskollärarnas svar. Vi har sökt efter 

likheter och olikheter i svaren och har härmed funnit barnens och förskollärarnas 

uppfattningar om hur rörelse och fysisk aktivitet påverkar klassrumsmiljön. 

    Det var inte så lätt att få svar av barnen. De var inte vana vid att bli intervjuade. Det var 

mycket ”ja” och ”nej”-svar men vi försökte få barnen att utveckla sina svar. Vi är medvetna 

om att vissa faktorer spelar roll, till exempel att barnen inte visste att de skulle bli intervjuade 

förrän vi kom. Vissa barn verkade lite nervösa eftersom vi använde oss av bandspelare. Vi satt 

i ett rum som barnen inte brukar vistas i och dessutom kände barnen inte oss personligen, 

vilket kan ha gjort dem blyga.   

 

6.5 Redovisning av resultat 
Resultatdelen har vi valt att lägga upp på det sättet att först presenteras resultatet från 

observationerna därefter resultaten från intervjuerna med barnen och förskollärarna. 

Avslutningsvis görs en analys av observationerna och intervjuerna. 

 

6.5.1 Observationer 
Observationerna belyser om det är mycket rörelse i klassrummet, om barnen samarbetar bra, 

om barnen kan koncentrera sig och om det pratas mycket barnen emellan. Detta redovisas i en 

löpande text som systematiserats efter observerat fenomen. 
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    Aktiviteterna som barnen var sysselsatta med då observationerna gjordes var varierande. 

De aktiviteter som förekom var samarbetsövningar, sång, massage, dramaövningar, matte, 

svenska, ”Röris” och högläsning med mera. 

    Barnen tyckte om att röra på sig och ville gärna göra det ofta. När förskollärarna hade olika 

rörelseövningar blev barnen uppspelta på ett positivt sätt. Vilket innebar att de blev glada och 

upprymda, men att de ändå kunde samla sig snabbt igen för att fortsätta med sina 

arbetsuppgifter. Efter rörelseövningarna arbetade barnen med sina uppgifter med ett lugn i 

kroppen. Några barn hade lättare för att sitta still än andra. Ett par barn hade svårt för att sitta 

bredvid varandra då de gärna retades. Rörelse förekom inte enbart då det var rörelseövningar 

utan förskollärarna hade lagt upp sin undervisning på ett sådant sätt att där fanns aktiviteter då 

barnen fick röra på sig. Ett exempel kan vara då barnen övade prepositioner och 

rumsuppfattning. Då fick barnen röra sig i klassrummet och ställa sig på olika positioner som 

förskollärarna sa, men barnen fick även ställa sig på valfria positioner och därefter berätta var 

de befann sig i rummet. 

    Det har varit en del planerade samarbetsövningar och en del spontana övningar under tiden 

som vi har observerat. Ofta blev barnen indelade i grupper, där de sedan skulle lösa olika 

uppgifter tillsammans. En uppgift som barnen hade var till exempel att de i grupper där det 

ingick cirka fyra barn i varje skulle bilda olika bokstäver med hjälp av sina kroppar. Här var 

stor skillnad från grupp till grupp. Merparten av grupperna blev snabbt färdiga, medan ett par 

grupper hade svårt för att enas och komma igång med uppgiften. Här fick förskollärarna gå in 

och hjälpa barnen. Ett exempel på en spontan samarbetsövning var när tre pojkar satt och 

lekte med klossar. Tillsammans byggde de upp ett helt samhälle där alla de delaktiga pojkarna 

kom med förslag och idéer, som de sedan försökte att genomföra. Pojkarna var väldigt stolta 

över det som de hade byggt. Överlag fungerade samarbetet bland barnen bra. De genomförde 

sina uppgifter och alla barnen i gruppen var delaktiga. Det gick olika bra och olika snabbt att 

lösa uppgifterna beroende på vilka barn som samarbetade. 

    Ibland var barnen väldigt koncentrerade på det som skulle göras medan de ibland var helt 

okoncentrerade. Speciellt en pojke hade koncentrationsproblem. Denna pojke var under 

utredning. Den här utredningen var inte färdig när vår undersökning gjordes. Ibland var det 

stökigt runt denna pojke, vilket medförde att barnen runt omkring honom också blev 

okoncentrerade. Det som påverkade barnen var uppgiften de hade och övriga aktiviteter under 

dagen. En dag skulle till exempel deras faddrar komma på besök. Det var första gången. 

Barnen var väldigt uppspelta och hade svårt att koncentrera sig på annat innan deras faddrar 

kom. När barnen var okoncentrerade blev det stökigare i klassrummet. Ett exempel då barnen 
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var oerhört koncentrerade var då förskollärarna spelade upp en saga som ett litet teaterstycke. 

Barnen var helt uppslukade av det som hände i sagan.  

    Det var en hel del prat, men många gånger handlade det om det som skedde på lektionen. 

Men det förekom även en del annat prat. Vissa elever hade svårt för att sitta bredvid varandra, 

då de gärna pratade en hel del. Dock är det inte alla barn som pratar. En flicka var oerhört 

tystlåten och pratade i princip bara då hon var tvungen. Detta var en flicka som förskollärarna 

försökte att lyfta fram för att stärka flickans självkänsla bland annat genom att få henne att 

prata mer. En del aktiviteter inbjuder till att det blir mer pratigt än andra aktiviteter.  

    Vi valde att bortse från förskollärarnas beteende och har enbart observerat barnens 

beteende. Detta eftersom det var barnen som vi ville lägga vår tyngdpunkt på. 

 

Slutsatser man kan dra av detta resultat är att det krävs mycket arbete av förskollärarna för att 

få den okoncentrerade pojken koncentrerad. Dessutom krävs det en varierad undervisning 

med ett naturligt inslag av rörelse för att bibehålla pojkens koncentration. Detta är inte enbart 

till hjälp för denna pojke utan även för alla de andra barnen. Genom att få pojken mer 

koncentrerad blir det även lugnare i klassen eftersom pojkens beteende påverkar 

klassrumsmiljön i hög grad.  En annan slutsats är att det är bra att ha olika samarbetsövningar. 

Genom att variera barnkonstellationerna vid dessa samarbetsövningar får olika barn prova att 

samarbeta. Barn, som kanske inte skulle göra något tillsammans i vanliga fall kanske 

upptäcker att de trots allt har något gemensamt. Dessutom kan barnen lyfta fram och stärka 

varandra. 

6.5.2  Intervjuer med barnen 
Samtliga intervjuade barn tyckte att det var roligt att gå till skolan. Alla barn tyckte vidare att 

klassrumsmiljön var bra, det vill säga att de tyckte att det var lugnt i klassrummet. Ett barn 

tyckte att det pratades för mycket i klassen.  

    På frågan om barnen rörde sig någon gång under skoldagen svarade en flicka ”ja, nästan 

hela tiden”. Andra svar vi fick var till exempel att de rörde sig på rasten, på lektionerna, på 

”fria leken” och på gymnastiken. På rasten brukade barnen cykla, spela fotboll, bandy och 

leka. Inomhus brukade de ha morgongymnastik, dans, regellekar, Röris, sång- och klapplekar. 

En pojke berättade om morgongymnastiken: ”då rör vi på armar, händer, fötter och rumpa”. 

Efter att barnen hade utfört någon form av rörelse tyckte samtliga barn att det kändes bra och 

roligt. En flicka svarade dessutom att hon kände sig nervös när hon skulle ha dansuppvisning. 

Några barn kände sig trötta, andra kände sig pigga efter att de hade rört på sig. På sin fritid 
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utförde alla intervjuade barn någon slags aktivitet till exempel dans, fotboll eller konståkning. 

En pojke gick på gymnastik och på frågan hur han kände sig efteråt svarade han så här:  
Ja men jag blir väldigt trött på gympan när jag skulle kasta upp bollen när jag skulle säga amen då då 
så jag var jättetrött då var jag. Mmm sen i alla fall la jag mig på gympagolvet ja och var så himla trött 
på det men jag ville ha paus och dricka vatten så fick vi göra. 

 

Samtliga barn tyckte att det var härligt att röra på sig även om de kunde känna sig mycket 

trötta efteråt. 

 

6.5.3  Intervjuer med förskollärarna 
Förskollärarna tyckte att det var bra att de har flera lokaler att använda sig av.  Lokalerna har 

stora golvytor och högt i tak, vilket förskollärarna tyckte var positivt. De kan därför dela upp 

barnen i olika konstellationer. Förskollärarna anser att detta medför en lugnare miljö inomhus, 

när barnen arbetar med olika uppgifter till exempel i deras arbetsböcker eller när de har fri 

eller styrd lek. 

    Förskollärarna tyckte att klassrumsmiljön blev lugnare då barnen fått röra på sig än då de 

suttit stilla en längre stund. En av förskollärarna sa: 

 
Man kan inte begära från början att de ska sitta stilla hur länge som helst. En stund, men inte alldeles 
för länge. Sedan kan man också vända på det. Det är också en konst när barn är ”spralliga” och är 
igång att få ner dem och få det lugnt.  
 

Detta har gjort att förskollärarna avbryter sina arbetspass med barnen med rörelseövningar då 

de märker att barnen börjar bli okoncentrerade. En av förskollärarna sa att det inte alltid 

räcker med ett rörelsepass på 5-10 minuter för att få barnen koncentrerade. Hon menade att 

barnen vid vissa tillfällen hade behövt mer tid att utöva rörelseövningar. Hon konstaterade att 

den härliga tröttheten när man känner sig nöjd i sin kropp kan man märka efter ett riktigt 

gymnastikpass. En av förskollärarna gav följande exempel: 

 
Jag kan ta ett väldigt tydligt exempel, som vi tänkte på i måndags, jag och min kollega. För då hade 
det regnat hela helgen. Vi utgick ifrån att det var ganska många barn som hade suttit inne hela helgen 
och det var en fruktansvärt stimmig måndagssamling i förhållande till hur det brukar vara. Jag tror att 
det var ett tydligt tecken på att de inte har fått röra på sig under helgen. Helt klart påverkar detta. 
 

    ”Jämfört med andra förskoleklasser gympar vi en gång i veckan och det är föräldrar och 

barn väldigt positiva till att vi har den förmånen” sa en av förskollärarna.  Föräldrarna är 

medvetna om hur viktigt det är med rörelse och läser själva mycket om fysisk aktivitet. Båda 

förskollärarna var överens om att lek inte bara är lek utan även ett läromoment där rörelse 

bland annat ingår.  
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    Båda förskollärarna ansåg att de var fysiskt aktiva på sin fritid. De går på Friskis & Svettis 

och en av dem är ute och springer ibland. Därutöver promenerar de och cyklar till sina arbeten 

nästan varje dag. 

    En av förskollärarna avslutade intervjun med att säga:  

 
Något vi behöver bättra oss på är att vi mer går iväg på utflykter eller promenader. Det gör vi lite 
grann beroende på vädret. Barnen rör sig mycket ute ändå på rasten. Det behöver inte vara att vi har 
en styrd lek. De kan själva cykla, spela boll och utöva spontan lek. De rör sig mycket eftersom de har 
mycket utevistelse på skolgården. 
 

6.6 Analys av intervjuer och observationer 
Undersökningen var förlagd till en förskoleklass på en skola i en skånsk kommun. Den 

genomfördes med hjälp av observationer och intervjuer. I observationerna observerades om 

barnen var koncentrerade, hur samarbetet mellan barnen fungerade, om det var mycket rörelse 

i klassrummet och om det var pratigt eller lugnt. Observationerna kompletterades sedan med 

intervjuer för att få information om förskollärarnas och barnens uppfattningar om hur rörelse 

och fysisk aktivitet påverkar klassrumsmiljön.  

 

Undersökningen visade att barnen har en positiv inställning till skolan. Det kan bero på att 

klassrumsmiljön och klimatet bland barnen är bra; det vill säga att barnen samarbetar och det 

är tyst och lugnt i klassrummet då de arbetar med olika uppgifter. Förskollärarna tycker att 

barnen arbetar bra på lektionerna eftersom de arbetar med sina uppgifter under lugn och ro 

och är koncentrerade på sina arbetsuppgifter. När det blir stökigt, oroligt och barnen har suttit 

still för länge avbryter förskollärarna med rörelseövningar, för att återfå koncentrationen hos 

barnen. Detta framkom i intervjun, men också under observationer av barnen. Det räcker inte 

alltid med 5-10 minuters rörelseövningar då barnen kan ha svårt för att sluta upp med 

rörelserna eftersom de behöver mer tid att röra sig. Längre gymnastikpass behövs för att 

barnen ska känna sig härligt trötta i sina kroppar, vilket leder till att de blir lugna. 

Förskollärarna har lagt in rörelse i sin undervisning eftersom de anser att det är bra om barnen 

får röra på sig med jämna mellanrum. Genom att man inte enbart har rörelse som en egen 

aktivitet blir det mer naturligt i barnens skoldag att röra på sig och rörelsen blir integrerad i 

övriga ämnen. Barnen blir också pigga av att röra sig, och orkar koncentrera sig under 

skoldagen. Detta visar sig genom att barnen genomför sina arbetsuppgifter med ny energi.   
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Ibland delar förskollärarna upp barnen i olika konstellationer i de olika rummen, vilket också 

bidrar till en lugnare miljö för barn och personal. Små utrymmen med många barn bidrar till 

att inomhusmiljön blir sämre det vill säga ljudnivån blir högre och barnen har mindre plats att 

röra sig på. Barnen rör sig mycket under skoldagen både vad det gäller styrd och fri lek 

inomhus och på rast. På rasten spelade barnen fotboll, bandy, gungade, lekte och cyklade med 

mera. Barnen är fysiskt aktiva både under skoldagen och på sin fritid. Detta beror på att 

föräldrarna och förskollärarna är medvetna om hur viktigt det är att röra på sig. Förskollärarna 

är själva fysiskt aktiva i skolan och på fritiden. Intresset för fysisk aktivitet och rörelse är stort 

hos dem, vilket säkert påverkar deras sätt att arbeta med barnen. De har en förståelse för att 

barn är i behov av regelbunden rörelse för att orka koncentrera sig under hela skoldagen. 

Detta har de i åtanke då de planerar sin undervisning. De försöker att genomföra en 

undervisning, som har en balans mellan stillasittande och rörelse. De är samtidigt inte rädda 

för att avbryta sina planerade aktiviteter för rörelseövningar om de känner att det behövs. 

Förskollärarnas attityd och arbetssätt påverkar miljön på många olika sätt. De har tänkt 

igenom möbleringen av sina rum, som de har till sitt förfogande genom att de har möblerat så 

att de har stora golvytor, som de kan använda till lek och rörelseövningar. De har vacker 

utsmyckning på väggar och fönster för att få en behaglig och trivsam miljö där barnen vistas. 

Ett varierat arbetssätt och en trivsam miljö påverkar hur aktiva och koncentrerade barnen är 

under skoldagen. Finns viljan och ett genuint intresse för rörelse och fysisk aktivitet lyckas 

man få in det som ett naturligt inslag i barnens skoldag. Det behöver inte vara så komplicerat 

att få in rörelse och fysisk aktivitet i den dagliga verksamheten. Det kanske räcker med vilja 

och intresse för att få det att fungera. 

 

Det som framkom i observationerna styrker det som barnen och förskollärarna antyder. Har 

barnen fått röra på sig är det lugnare i klassrummet. Det är inte bara avsaknaden av rörelse 

som gör barnen okoncentrerade utan även andra orsaker, till exempel att dagen ser annorlunda 

ut eller om det är något speciellt som händer, som besök, fest med mera. Vid vissa tillfällen 

förekom det prat barnen emellan på lektionstid då de arbetade med olika uppgifter. Då 

handlade det oftast om den uppgift som barnen arbetade med. 

 

Slutsatser som man kan dra är att rörelse och fysisk aktivitet har en positiv inverkan på 

klassrumsmiljön, det vill säga barnen blir lugnare och mer koncentrerade. Positiv påverkan 

från omgivningen leder till att barnen får en naturlig syn på rörelse och fysisk aktivitet. 
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Resultaten i denna begränsade undersökning blev positiva. Detta kan bero på att 

förskollärarna var intresserade och inlästa på fysisk aktivitet och dessutom hade gått en del 

utbildningar om detta. Om personalen inte hade haft intresse och kunskap om fysisk aktivitet 

hade antagligen utfallet av undersökningen blivit annorlunda. Dock kan man inte dra några 

generella slutsatser av denna begränsade undersökning. 
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7 Diskussion 
Vi genomförde vår undersökning med hjälp av observationer och intervjuer. Resultaten som 

vi fick ut av undersökningen överrensstämmer med vårt syfte den litteratur vi läst och vi 

tycker att vi har fått svar på våra frågeställningar. Grindberg och Langlo-Jagtöien (2000) 

menar att fysisk aktivitet är en källa till glädje, vilket vi också upplevde då vi intervjuade 

barnen eftersom alla barnen tyckte att det var roligt att röra på sig. De hävdar också att barnen 

genom fysisk aktivitet blir mer uthålliga och får lättare att skärpa sin uppmärksamhet. 

Förskollärarnas uppfattning om att barnen blev mer koncentrerade och lugna då de hade utfört 

fysisk aktivitet och rörelse stämmer överens med vad Grindberg och Langlo-Jagtöien hävdar. 

Resultaten i denna begränsade undersökning visar att daglig fysisk aktivitet har en positiv 

effekt på hur barnen fungerar det vill säga hur deras beteende är i klassrummet, om barnen är 

koncentrerade, om det är lugnt eller om det är mycket rörelse.  

 

Förskollärarna tyckte att det var viktigt att avbryta arbetspassen med olika rörelseövningar 

under dagen för att bibehålla barnens koncentration och lugnet i klassrummet. Förskollärarna 

är själva fysiskt aktiva på sin fritid och inser vikten av att röra på sig. Detta är något som vi 

tror påverkar att de i sin tur är aktiva med barnen. Langlo-Jagtöien med flera (2002) påpekar 

hur viktigt det är att den pedagogiska personalen förstår barns behov av fysisk aktivitet. Vi 

anser att förskollärarna har förstått hur viktigt det är att barnen får röra på sig. De är inte rädda 

för att avbryta ett lektionspass med rörelseövningar då barnen börjar bli oroliga och har svårt 

för att sitta still. Vi tror att det krävs en viss styrka hos förskolläraren för att våga göra ett 

avbrott i lektionen för att sedan samla ihop gruppen igen och fortsätta. Många pedagoger kan 

vara rädda för att tappa kontrollen. Positiv påverkan från omgivningen medför att barnen får 

en uppfattning av fysisk aktivitet som en självklarhet i deras vardag. Resultaten vi fick i vår 

begränsade undersökning stärker det som framkommit i litteraturgenomgången. Enligt vår 

egen bedömning blir klassrumsmiljön bättre av fysisk aktivitet. 

 

Fysisk aktivitet är ett ofta diskuterat ämne och vi hoppas på att de här diskussionerna kanske 

kan leda till att fysisk aktivitet inom en snar framtid blir ett obligatoriskt inslag under 

skoldagen. Regeringen (Utbildningsdepartementet) har insett att skolbarn behöver röra på sig 

under dagen och har börjat prioritera daglig fysisk aktivitet i skolan. Kanske detta är ett första 

steg på vägen mot mer fysisk aktivitet och rörelse i skolan. Fysisk aktivitet och rörelse ska 

inte bara förläggas till idrottslektionerna utan integreras i alla ämnen. Detta är något vi 

förespråkar. Vi har läst litteratur och undersökt hur fysisk aktivitet påverkar barn och vilka 
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positiva effekter det ger. Vi valde att ta med handlingsplaner för idrott och hälsa eftersom vi 

anser att innehållet i handlingsplanerna ligger närmast fysisk aktivitet och rörelse som vi har 

bearbetat i den här uppsatsen. Där finns många moment i handlingsplanerna, som kan 

användas i den dagliga undervisningen, som till exempel motorisk träning och social träning. 

I en skrift från Svenska Gymnastiklärarförbundet (u.å.) framgår det att fysisk aktivitet inte 

bara är till för dem som utövar sport utan något som alla bör integrera i sin vardag, till 

exempel i skolan.  I styrdokumenten kan man bland annat läsa om att skolan skall sträva efter 

att erbjuda barnen daglig fysisk aktivitet, att leken är viktig för barnens utveckling, att miljön 

ska vara trygg och inbjuda till aktivitet. Det som står i styrdokumenten ska ligga till grund för 

all undervisning därför har vi valt att ta med styrdokumenten. 

 

De förskollärarna vi intervjuade påpekade att de hade många olika rum att vistas i under 

dagen och att de ibland kunde dela upp barnen i mindre grupper. Detta medför en lugnare 

miljö inomhus när de arbetade med olika uppgifter. De stora utrymmena bidrar till att barnen 

har större yta för lek och rörelse. Grindberg och Langlo-Jagtöien (2000) poängterar hur viktig 

innemiljön är för barnens behov av rörelse. Det är alltså viktigt att det finns utrymme för 

enkla lekar och rörelseövningar. Gruppstorleken har också betydelse för hur barnen lyssnar 

och tar in information. I mindre klasser har barnen lättare för detta än många av barnen i de 

större klasserna (Ericsson, 2000).  

 

Vi har valt att i vår litteraturdel skriva om barn med koncentrationsproblem eftersom vi vill 

visa på hur viktigt det är att vara medveten om hur tillfälliga koncentrationssvårigheter kan 

yttra sig hos barn. Litteraturen visar på att fysisk aktivitet är viktigt för barns 

koncentrationsförmåga. Huvudsyftet med vår undersökning var inte att ta upp barn med 

koncentrationsproblem. Däremot har vi genom observationerna uppmärksammat en pojke 

som hade koncentrationsproblem. Pojken var under utredning, men utredningen var inte klar 

då observationerna gjordes. Denna pojke påverkade klassrumsmiljön väldigt mycket genom 

att klassrumsmiljön blev stökigare, därför valde vi att ta med honom i vår undersökning. 

Pojkens beteende påminner om det som vi har läst om i litteraturen om 

koncentrationsproblem. Däremot kunde pojken behålla sin koncentration genom att 

förskollärarna hade en varierad undervisning. Okoncentrerade barn kan påverka 

klassrumsmiljön så att det blir stökigare. Genom att uppmärksamma de okoncentrerade 

barnen kan man hjälpa både barnen och alla andra i dess omgivning. Vår uppgift i skolan är 

att hjälpa barnen inte stjälpa dem. Barn i dagens samhälle har brist på koncentrationsförmåga 
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eftersom de får ett överflöd av syn- och hörselintryck i det dagliga livet. Detta leder i sig till 

oroliga barn som dessutom får svårare att lösa olika uppgifter. Därför är det bra att ha olika 

rörelseövningar utan tävlingsinriktad atmosfär. Lekar där det krävs koncentration och 

uppmärksamhet är bra (Sandborgh, Holmdahl, 1993). Andra faktorer påverkar också hur det 

är i klassrummet så som hur dagen ser ut i övrigt, om det händer något utöver det vanliga, om 

något har hänt och hur förskollärarens personlighet är. En negativ effekt av att avbryta med 

till exempel en rörelseövning på 5-10 minuter är att barnen ibland blir mer stimmiga av 

övningen eftersom de skulle behöva mer tid för rörelse, anser de förskollärarna som 

intervjuades i denna undersökning. En annan negativ faktor kan vara att förskollärarna anser 

att de inte har tid med att avbryta lektionen eller att de tycker att det är jobbigt. 

 

Allt tyder på att barnen tycker om att röra på sig och vara mycket fysiskt aktiva under 

skoldagen. De tycker att det känns bra och roligt att röra på sig. På rasten är barnen i ”full 

gång” med olika aktiviteter som till exempel cykla, spela fotboll, bandy och leka. Det 

stämmer in med det som Langlo-Jagtöien med flera (2002) framhåller att utomhusmiljön ska 

vara inbjudande och ge inspiration till olika slags aktiviteter. Dessutom kräver en god 

lekmiljö att den pedagogiska personalen förstår barn och ungdomars behov av fysisk aktivitet. 

Förskollärarna tycker att barnen är fysiskt aktiva både inom- och utomhus vilket är positivt. 

Något som vi har lagt märke till är att barnen i vår undersökning inte ser på rörelse och fysisk 

aktivitet på samma sätt som vi gör. När vi nämnde fysisk aktivitet och rörelse för barnen 

tänkte de på rasten och idrottslektionen. Eller är det bara så att förskollärarna är duktiga på att 

väva in rörelse och fysisk aktivitet som något naturligt under skoldagen? 

 

Det har gjorts mycket forskning som berör fysisk aktivitet, bland annat om inlärning, 

koncentration, motorik och skolprestationer. Detta tycker vi är intressant och vi hoppas att den 

här forskningen kommer att fortsätta. Allt för att hjälpa barnen till en trygg och harmonisk 

inlärningsmiljö. Vår förhoppning är att alla barn ska bemötas utifrån sina erfarenheter och 

sina förutsättningar för att kunna utvecklas fysiskt, psykiskt och socialt. 

 

Så här i efterhand känner vi att vi hade kunnat gjort vår undersökning på andra sätt. Vi hade 

till exempel kunnat göra undersökningen under en längre tid om tid funnits. Då hade vi 

kunnat sammanställa ett eget program med olika lekar och rörelseövningar, som 

förskollärarna kunde använt sig av. Dessa kunde vi sedan ha utvärderat tillsammans med 

förskollärarna för att se om det hade gett ett bra resultat. 
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8 Yrkesrelevans 
Vi har skrivit detta arbete i förhoppning om att kunna använda oss av dessa kunskaper i vårt 

kommande yrke som pedagoger. När vi har genomfört vår undersökning har vi fått bra och 

konkreta tips till hur man kan använda lek och rörelse i skolans vardag på ett spontant sätt.  

    I Lpfö98 står det bland annat under mål: 

 
Förskolan skall sträva efter att varje barn  

• utvecklar sin identitet och känner sig trygg i den, 
• utvecklar sin motorik, koordination samt ta ansvar för gemensamma regler 

(http://www.skolverket.se) 
 

Detta hoppas vi uppnå genom att få in mer rörelse under barnens skoldag. 
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9 Sammanfattning 
Det har forskats mycket kring fysisk aktivitet, motorik, koncentration och skolprestationer. 

Resultaten från denna forskning visar på att fysisk aktivitet främjar barnens utveckling och 

inlärning.  

    Det här arbetet tar upp och bearbetar hur daglig fysisk aktivitet påverkar barnen i deras 

klassrumsmiljö och om det finns utrymme för rörelse i barnens omgivning både inne och ute. 

Vi har använt oss av observationer och intervjuer för att inhämta information till vårt arbete. 

Vi har genom vår begränsade undersökning kommit fram till att fysisk aktivitet påverkar 

barnen positivt. De blir mer koncentrerade, lugna och harmoniska. 

    Motorisk träning är en av grundstenarna för att barnen ska fungera bättre i klassrummet, få 

bättre självkänsla och bibehålla sin koncentration. Är barnen okoncentrerade kan det medföra 

att det blir stökigt och oroligt i gruppen. Miljön i barnens omgivning och hur ofta de får 

tillfälle att röra på sig är av stor betydelse för stämningen, i gruppen. Det är viktigt med stora 

utrymmen och många rum där barnen kan leka i olika grupper. Även utomhusmiljön är 

betydelsefull eftersom barnen vistas mycket på skolgården.  

    I detta arbete finns även handlingsplaner för idrott och hälsa samt styrdokumenten med. 

Detta för att se vad skolan skall sträva efter att uppnå, men även för att se om det finns 

moment i handlingsplanerna för idrott och hälsa som man kan använda i den dagliga 

undervisningen i en förskoleklass. Vi utgår från att om man ger barnen en positiv inställning 

till fysisk aktivitet och rörelse, och får dem att upptäcka detta redan i unga år, kan det bli en 

självklarhet för dem även i framtiden. Människor i barnens omgivning är viktiga, eftersom de 

påverkar barnens attityder och värderingar kring fysisk aktivitet och rörelse.   

    Både kropp och själ mår bra av att man rör på sig, vilket ökar välbefinnandet och man blir 

mer harmonisk och mottaglig för inlärning.  

. 
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   Bilaga 1

Kims lek 

Denna lek har fått sitt namn efter Rudyard Kiplings roman ”Kim”. Romanen gavs ut år 1901 

och utspelas i Indien under andra hälften av 1800-talet. Huvudpersonen Kim har engelska 

föräldrar, men de dör när han är liten och han växer upp bland indier. När Kim är halvvuxen 

tar den engelska armén hand om honom. Eftersom han kan indiska språk och sedvänjor bättre 

än någon annan engelsman tränar armén honom till spion. 

    En av de många övningar Kim måste göra för att träna upp sitt minne går till så att han får 

titta på en bricka där det ligger en mängd ädelstenar. Kim iakttar dem och försöker lägga dem 

på minnet. Hans lärare Mr Lurgan räknar till tio och täcker sedan över brickan med en duk. 

Nu skall Kim räkna upp alla stenar han kommer ihåg. 

    I vår variant av leken är hela gruppen Kim. Sätt er i en ring på golvet eller på stolar. 

Ledaren är Mr Lurgan, och han lägger ut ett tiotal föremål på golvet, mitt i ringen. Gruppen 

får titta på dem i 30 sekunder och blundar sedan. Mr Lurgan plockar bort några av sakerna. 

Gruppen får titta igen och skall tillsammans komma fram till vilka saker som är borta. 

    När ni fortsätter leken kan ni turas om att vara Mr Lurgan. Vill ni öka svårighetsgraden kan 

Mr Lurgan även lägga dit nya föremål. Ni kan också variera leken så att Mr Lurgan flyttar om 

några av föremålen och att gruppen sedan försöker komma ihåg var varje sak låg. (Hägglund, 

Fredin, 2001, s.49) 

 

Fruktsallad 

Utse en Utropare. Resten av gruppen sitter i en ring på stolar. Utroparen bestämmer sig för 

tre-fyra frukter, går runt i ringen och säger namnet på en frukt till var och en, även till sig 

själv. Det måste finnas minst tre personer som fått samma frukt. 

    Sedan ställer sig Utroparen mitt i ringen och ropar till exempel ”Äpplen!” Alla äpplen rusar 

då upp och försöker hitta en ny stol att sitta på. Utroparen försöker också ta en stol. Den som 

blir utan stol blir ny Utropare. 

    Om Utroparen ropar ”Fruktsallad!” rusar alla frukter upp och byter plats med varandra. 

    Ni kan öka spänningen genom att den förste Utroparen börjar med att viska de olika 

frukternas namn. Då vet de kommande Utroparna inte vilka olika frukter som finns utan måste 

pröva sig fram. (Hägglund, Fredin, 2001, s. 21) 

 

 

 

 

 



   Bilaga 2

Trollkarlens hatt 

Utse en Trollkarl. De övriga utgör Trollkarlens hatt och sitter tätt, tätt ihop i en cirkel. 

Trollkarlen säger ”Simsalabim! Nu förtrollar jag er till grisar!” 

    Då förvandlas hela hatten till grisar. Alla rör sig som grisar, låter som grisar och vimlar 

över hela rummet. 

    När Trollkarlen säger ”Simsalabum!” förvandlas alla till hatt igen och sätter sig trångt i 

cirkeln. 

    Efter några förvandlingar skiftar ni Trollkarl. (Hägglund, Fredin, 2001, s.24) 

 

Från fryst till samba 

Ni står alla utspridda över golvet, var för sig, med armarna i kors över bröstet och med benen 

ihop. 

    Ledaren sätter på rytmisk, medryckande musik, gärna samba eller någon annan 

latinamerikansk dansmusik. 

    Ledaren säger: 

- Ni får inte röra er. Stå alldeles stilla. 

    Efter en stund: 

- Nu får ni röra en arm i takt med musiken, men håll den övriga kroppen stilla. 

    Senare: 

- Nu får ni röra den andra armen också. 

    Senare: 

- Nu får ni röra på huvudet. Rör fortfarande på armarna. 

    Senare: 

- Nu får ni röra hela överkroppen och höfterna samtidigt med armarna och 

huvudet, men benen måste stå stilla. 

    Senare: 

- Nu får ni också röra ett ben. 

    Senare: 

- Rör också det andra benet. Rör hela kroppen i takt med musiken. Fötterna får 

inte längre stå stilla utan måste flytta sig runt i rummet. Följ musiken! 

(Hägglund, Fredin, 2001, s.25) 

 
 
 
 

 



   Bilaga 3

Till förälder/målsman för 
 
Elev:____________________________________________________ 
 
 
Vi är lärarstudenter från Högskolan Kristianstad som ska skriva ett examensarbete om hur 
fysisk aktivitet påverkar klassrumsmiljön. 
 
Vi kommer att på olika sätt försöka iaktta och dokumentera verksamheten. Vi kommer bl. a 
att intervjua eleverna. Detta material kommer att finnas med i vårt arbete, dock ej med 
personuppgifter och skola. Vi kommer även att göra observationer i klassrummet med hjälp 
av videokamera. Filmen kommer att finnas med som underlag i vår undersökning. Filmen är 
enbart till för vårt eget bruk och kommer inte att visas för någon annan. 
 
Filmerna och intervjuerna är vårt personliga ansvar och kommer att förstöras efter 
utbildningens slut. Om Ni inte vill att Ert barn ska delta i vår undersökning ska vi naturligtvis 
ta hänsyn till detta. Ni får också gärna vända Er till oss med frågor och funderingar. Våra 
telefonnummer hittar Ni här nedanför. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Ann-Sofi Dehman & Maria Lindqvist 
 
 
Ann-Sofi     Maria 
xxxx-xxxxx     xxx-xxxxxx 
xxxx-xxxxxx     xxx-xxxxxxx 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
 
Tillåter Ni att Ert barn finns med vid videoinspelning? JA NEJ 
 
 
Tillåter Ni att Ert barn blir intervjuat?   JA NEJ 
 
 
 
Datum:_____________ Elevens namn:__________________________________________ 
 
 
Förälder/målsmans underskrift:__________________________________________________ 

 
Återlämnas snarast! 

 

 



   Bilaga 4

Observationsprotokoll 
 
Datum:  Tid:  Aktivitet: 
 
Anteckningar   Egna reflektioner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   Bilaga 5

Intervjufrågor till barnen: 
 

1 Hur tycker du att det är på lektionerna? 
B) Tycker du att det är lugnt, stökigt, pratigt eller tyst? 
2. Tycker du att det ska bli kul att gå till skolan när du vaknar på morgonen? 
3. Brukar du röra på dig under skoldagen, om i så fall när? 
4. Utövar du någon sport på fritiden? 
5. Hur tycker du att det känns då du har rört på dig? 

 
 
Intervjufrågor till de vuxna: 
 

1. Hur skulle du vilja beskriva klassrumsmiljön? 
2. Utövar du själv någon fysisk aktivitet på din fritid? 
3. Vilken skillnad har ni märkt på barnen sedan ni började med daglig fysisk aktivitet? 
4. Har ni märkt någon skillnad på klassrumsmiljön före och efter ni började med daglig 

fysisk aktivitet? 
5. Hur har reaktionerna varit från barnen/föräldrarna? 

 
 
I vår inledning till intervjuerna kommer vi att ta upp och förklara vad vi menar med 
klassrumsmiljö. 
Till dessa frågor kommer det att komma olika följdfrågor, beroende på vad barnen/de vuxna 
svarar. 
 
 
Det vi har tänkt titta på, då vi observerar är: 
 

• Är det mycket rörelse i klassrummet? 
• Samarbetar barnen bra? 
• Kan barnen koncentrera sig? 
• Pratas det mycket eleverna emellan? 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


