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1 Inledning 

Enligt färsk undersökning rör 84 % av 15-åriga pojkar i Finland inte på sig 

tillräckligt. För 15-åriga flickornas del är motsvarande siffra 94 %. Detta baserar 

sig på den senaste LIITU-undersökningen, där rekommendationen var att utöva 

ansträngande eller rask motion dagligen i 60 minuters tid (Kokko & Martin, 2019, 

s. 35). Siffrorna är oroväckande och ändå är detta ett ämne som förhållandevis 

lite tas upp i samhällsdebatten. Om vi inte lyckas fysiskt aktivera den yngre 

generationen av samhällets medborgare, kan samhället stå inför folkhälso- och 

samhällsekonomiska problem. Det handlar ju trots allt om vår allas framtid. 

Dagens barn och ungdomar är de hörnstenar som kommer att bygga upp 

framtiden i vårt samhälle och det förefaller därmed självklart att vi alla har ett 

gemensamt intresse av att den generationen skall vara välmående. 

En åtgärd för att öka skolelevernas fysiska aktivitet är det nationella programmet 

”Skolan i rörelse” som startade som ett pilotprojekt år 2010 (Undervisnings- och 

kulturministeriet, 2018). Skolan i rörelse drivs i ett samarbete av Undervisnings- 

och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och Stiftelsen för främjande av motion 

och folkhälsa LIKES (fi. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö) och har 

som syfte att öka elevernas välmående genom att erbjuda eleverna fysiskt 

aktivare skoldagar och minska på stillasittandet, främja elevernas inlärning samt 

öka elevernas delaktighet (Liikkuva koulu, 2020a). I dagens läge är 91 % av 

grundskolorna i Finland registrerade med i Skolan i rörelse (Moilanen, 

23.3.2020). 

Som bakgrund för min undersökning redogör jag för det pedagogiska intresse 

som finns för att fysiskt aktivera skoleleverna under skoldagen – barnen lär sig 

bättre då. Det finns ett flertal undersökningar (bl.a. Syväoja et al., 2013) som 

kunnat påvisa ett samband mellan regelbunden motion/fysisk aktivitet och bättre 

inlärningsresultat. Självfallet är att det även finns ett ekonomiskt intresse för att 

fysiskt aktivera samhällets yngre medlemmar. Medborgarnas fysiska inaktivitet 

blir dyrt för samhället och jag kommer kort att redogöra även för den ekonomiska 

inverkan befolkningens fysiska inaktivitet har på samhället. 

Skolan i rörelse strävar till att erbjuda elever en mer fysiskt aktiv livsstil genom att 

motivera till aktiva skolresor och under skoldagen använda sig av skolans 
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utrymmen och skolgården på ett fysiskt aktiverande sätt (Moilanen, Kämppi, 

Laine & Blom, 2017). 

I lektionsundervisningen kan man integrera fysisk aktivitet genom olika 

funktionella metoder, där eleverna lär sig genom att samtidigt vara fysiskt aktiva. 

Undervisningen kan vara helt och hållet funktionell eller alternativt kan 

funktionaliteten fungera som en del bland olika undervisningsmetoder. Enligt 

Kämppi, Tammelin, Inkinen och Laine (2017) utnyttjar ungefär hälften av lärarna 

funktionella metoder under de flesta eller alla sina lektioner och ca 60 % av 

lärarna avbryter elevernas stillasittande (t.ex. genom pausgymnastik). 

Som bakgrund presenteras verksamheten kring Skolan i rörelse och 

programmets förfarande och på basen av det kan man konstatera att Skolan i 

rörelse är verksamhet med en elevstyrd syn på lärande. Följaktligen kan man 

föreställa sig att lärarens egen syn på lärande (lärarstyrd – elevstyrd) således kan 

påverka erfarenheterna kring och förverkligandet av fysiskt aktiverande som en 

del av undervisningen. Det (synen på lärande) i sin tur utgör grunden för den 

teoretiska referensram som undersökningen bygger på.  

I olika skolor förverkligas Skolan i rörelse på väldigt olika sätt och endast det att 

man registrerat sig med i programmet är i sig självt ingen garanti för att 

programmet verkligen förverkligas. Emedan klasslärarens möjligheter att påverka 

t.ex. skolresorna eller skolgården är begränsade, kommer denna forskning att 

fokusera på fysiskt aktiverande som en del av lektionsundervisningen. I sin egen 

lektionsundervisning kan den enstaka läraren själv påverka huruvida hen väljer 

att förverkliga Skolan i rörelse och hur det sker. 

Syftet med denna undersökning är därmed att kartlägga hurdana erfarenheter 

klasslärare har av och i vilken utsträckning de förverkligar fysiskt aktiverande som 

en del av sin lektionsundervisning och om de lärarnas egen syn på lärande i sin 

undervisning påverkar dessa uppfattningar och erfarenheter kring fysiskt aktive-

rande som en del av undervisningen. På så sätt kan denna kartläggning bidra 

med förståelse kring hurdana faktorer som påverkar hur en lärare förverkligar 

Skolan i rörelse i sin egen undervisning. 
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I skrivande stund under våren 2020 har den globala coronaviruspandemin ändrat 

på skolornas undervisning så att de varit i distansundervisning just under genom-

förandet av denna undersökning. Därför har det varit befogat att även inkludera 

frågor om lärares erfarenheter kring fysisk aktivitet i undervisning under denna 

exceptionella distansundervisning. 
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2 Bakgrund 

Detta kapitel förser läsaren med förkunskap om vad som ligger i bakgrund för 

Skolan i rörelse. Kapitlet behandlar barns och ungas motionsvanor, hur mycket 

de enligt rekommendationerna borde röra på sig och kapitlet tangerar även kost-

naderna för fysisk inaktivitet i samhället. Underkapitel 2.4 behandlar närmare 

Skolan i rörelse, vilka satsningar gjorts för programmet och vad själva verksam-

heten går ut på. 

Den viktigaste biten av Skolan i rörelse kan ändå anses vara vilket pedagogiskt 

värde programmet har och vad eleverna får ut av det. Framför allt handlar detta 

om att med hjälp av fysisk aktivitet främja elevers lärande. Denna bit behandlas i 

sin tur skilt under forskningens teoretiska referensram i underkapitel 3.2. 

 

2.1 Barns och ungas fysiska aktivitet 

I Finland utför Statens idrottsråd de s.k. LIITU-undersökningarna (LIITU = Lasten 

ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa) vartannat år för att kartlägga våra 

barns och ungas motionsvanor samt deras fysiska aktivitet. Undersökningen har 

gjorts nu tre gånger, under åren 2014, 2016 och senast 2018 (Kokko & Hämylä, 

2015; Kokko & Mehtälä, 2016; Kokko & Martin, 2019). 

Den senaste LIITU-undersökningen är bara en undersökning i följden som kom-

mit till samma slutsats: våra barn och unga rör inte på sig tillräckligt. Enligt den 

senaste undersökningen rör 38 % av 11-15-åringar på sig tillräckligt enligt sin 

egen uppskattning. Som måttstock används då den nationella rekommendat-

ionen av att röra på sig mångsidigt i minst en timmes tid varje dag. (Kokko & 

Martin, 2019.) 

Samma undersökning kom vidare till slutsatser om att endast 5 % av 9-15-åringar 

spenderar mindre tid vid telefon, dator, tv eller motsvarande än rekommendat-

ionen på högst två timmar per dag. En ytterligare oro i samma undersökning var 

att saker som 11-15-åringar upplever som viktiga eller värdefulla i att motion-

era/röra på sig har minskat i jämförelse med samma undersökning som gjordes 

fyra år tidigare. Som konstaterat följer denna senaste LIITU-undersökning (Kokko 
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& Martin, 2019) i precis samma spår som de två tidigare motsvarande LIITU-

undersökningarna två och fyra år tidigare (Kokko & Mehtälä, 2016; Kokko & 

Hämylä, 2015) genom att komma till samma slutsats: våra barn och unga rör på 

sig alltför lite. 

Senaste undersökning indikerar att barns och ungas otillräckliga fysiska aktivitet 

ingalunda gäller endast Finland, utan att det handlar om ett globalt problem. 

Världshälsoorganisationen WHO:s färska undersökning omfattade 1,6 miljoner 

skolbarn i åldern 11-17 år i 146 olika länder under åren 2001-2016. Resultatet 

var att av dessa barn och unga kom 81 % inte upp till WHO:s rekommendation 

av minst en timmes motion per dag, som t.ex. gång eller cyklande (Guthold, Ste-

vens, Riley & Bull, 2019). 

 

2.2 Samhälleliga kostnader för fysisk inaktivitet 

Enligt Statsrådets kanslis utredning från 2018 (Vasankari & Kolu, 2018, s. 3) är 

de årliga kostnaderna för fysisk inaktivitet mellan 3,2 och 7,5 miljarder euro. 

Denna summa består till största delen av förluster av inkomstskatt, produktivitets-

kostnader och direkta kostnader inom vården, men även kostnader för hem- och 

anstaltsvård, kostnader för anstaltsvård av den åldrande befolkningen, utbetalda 

förmåner inom arbetslöshetsskyddet och kostnader för marginalisering påverkar 

helhetsbeloppet. Beräkningen innefattar däremot inte t.ex. kostnader för mindre 

än tio dagars sjukfrånvaro. Förutom alltför låg fysisk aktivitetsnivå och dålig fysisk 

kondition nämns uttryckligen även stillasittande i rapporten. Man kan således 

konstatera att vi medborgare även i ett samhälleligt perspektiv har ett gemensamt 

ekonomiskt intresse för att i ett tidigt livsskede aktivera oss till en fysiskt aktiv 

livsstil. 
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2.3 De nationella motionsrekommendationerna för barn och 
unga 

UKK-institutets (undersöknings- och expertenhet för hälsomotion i Finland) och 

Nuori Suomis (en obunden förening som fungerade under åren 1993-2012 för att 

öka barns och ungas välmående genom motion) nationella rekommendationer 

för fysisk aktivitet för skolålders barn lyder i sin helhet att alla barn i åldern 7-18 

år borde röra på sig i 1-2 timmar per dag på ett mångsidigt och för åldern lämpligt 

sätt. Vidare konstaterar man att över två timmars stillasittande borde undvikas 

och att skärmtiden borde begränsas till högst två timmar per dag. (Undervisnings-

ministeriet, 2008.) 

Samma rekommendationer påminner om att man skall undvika perioder av långt 

stillasittande både i skolan och på fritiden. Social- och hälsovårdsministeriet 

(2015) definierar detta närmare i sina rekommendationer för barn och unga ge-

nom att konstatera att man inte skall sitta stilla mer än en timme åt gången. 

Rekommendationerna för fysisk aktivitet är något som ändras med tiden vart efter 

man får ny information och kunskap via nya forskningsresultat. Från att på 1970-

talet ha betonat uthållighet i rekommendationerna har man sedan medlet av 

1990-talet framskridit mot en betoning av fysisk helhetsaktivitet och begreppet 

hälsomotion. Med fysisk aktivitet avser man all form av verksamhet som leder till 

energiförbrukning och vanligen till rörelse. Med hälsomotion avser man all form 

av motion som, oavsett hur man förverkligar den, är välgörande för hälsan. (Tam-

melin, 2017, s. 54-55.) 

Skolan i rörelse strävar för sin del till att öka den fysiska aktiviteten under skolda-

gen och på så sätt möjliggöra för barn och unga att kunna uppnå dessa rekom-

mendationer, dels genom att minska på stillasittandet under skoldagen, dels ge-

nom att aktivera eleverna när det kommer till skolresor. 
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2.4 Skolan i rörelse 

Skolan i rörelse (fi. Liikkuva koulu) är ett nationellt program som strävar till att 

eleverna skall röra på sig mera under skoldagen. Centrala syften är elevernas 

delaktighet, inlärning och att öka fysiska aktiviteten under skoldagen och lektion-

erna, d.v.s. minska på stillasittandet. Allt detta siktar på att eleverna skall uppleva 

aktivare och trivsammare skoldagar som i sin tur bidrar till elevernas välmående. 

(Liikkuva koulu, 2020a.) 

Skolan i rörelse drivs i ett samarbete av Undervisnings- och kulturministeriet, Ut-

bildningsstyrelsen och Stiftelsen för främjande av motion och folkhälsa LIKES (fi. 

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö). Programmet startade först som 

ett pilotprojekt år 2010 (Undervisnings- och kulturministeriet, 2018). I den nya 

läroplanen (Utbildningsstyrelsen, 2015) lyfter man fram förståelsen för vilken vikt 

fysisk aktivitet har för inlärning och man betonar även olika lärmiljöer vars syfte 

är att minska på stillasittandet. 

Skolan i rörelse var ett av regeringen Juha Sipiläs (2015-2019) spetsprojekt och 

enligt regeringens mål skulle programmet utvidgas till riksomfattande så att det 

berör alla barn och unga i grundskoleålder (Statsrådets kansli, 2018). Under nu-

varande Sanna Marins regering är Skolan i rörelse inte längre ett spetsprojekt, 

men ett av nuvarande regeringens mål är att öka fysiska helhetsaktiviteten för 

alla och där ingår utvidgandet av programmet Skolan i rörelse till alla livsskeden 

som ett medel för att uppnå det målet (Liikkuva koulu, 2020a). Kommunikations-

chefen för Skolan i rörelse, Noora Moilanen (22.10.2019), berättar att program-

mets utmaning för tillfället är att i.o.m. att programmet inte längre är ett av rege-

ringens spetsprojekt, får programmet inte längre separat ekonomiskt stöd från 

staten. Moilanen nämner vid samma tillfälle att hon har den uppfattningen att 

Skolan i rörelse förverkligas på väldigt varierande sätt och i olika utsträckning och 

att det vore av intresse att veta huruvida programmet verkligen implementerats i 

skolorna. Denna uppfattning får stöd av Statens idrottsråds (Isoaho & Sum-

manen, 2019) rapport som konkluderar att under spetsprojektperioden har Sko-

lan i rörelse snarare haft karaktären av motions- och välbefinnandeverksamhet 

för skolålders barn, mer än ett tydligt styrt åtgärdsprogram. 
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Enligt de senaste siffrorna är nu 91 % av alla grundskolor i Finland registrerade 

med i Skolan i rörelse (Moilanen, 23.3.2020).  Intresset för Skolan i rörelse har i 

svenskspråkiga skolor varit något lägre än i finskspråkiga skolor (Blom, 

18.1.2019). Dessa fakta har i sin tur dels påverkat fokus för den här undersök-

ningen (lektionsundervisningen/ implementeringen av Skolan i rörelse i svensk-

språkiga skolor). 

Genom tidigare forskning har man kunnat konstatera att det finns ett tydligt pe-

dagogiskt intresse för att öka elevers fysiska aktivitet under skoldagen, vilket när-

mare beskrivs i underkapitel 3.2 för den teoretiska referensramen. Eleverna upp-

lever funktionell inlärning som något positivt. I en undersökning gjord av Skolan i 

rörelse kan man bland elevers kommentarer märka att de upplever att då man 

avviker från rutiner genom att ta pauser i sittandet eller flytta undervisningen ut-

anför klassrummet, kan även ett skolämne som upplevs som tråkigt bli intressant 

(Moilanen et al., 2017, s. 619). 

I en rapport för Utbildningsstyrelsen, konkluderar Kantomaa et al. (2018, s. 5) att 

på basen av forskning kan man konstatera att det finns gott om evidens som talar 

för ett starkt samband mellan fysisk aktivitet under skoldagen och skolframgång, 

men att det ännu behövs mera undersökningar för att bättre förstå orsakssam-

bandet. Framför allt efterlyser man forskning som jämför slumpmässigt valda in-

terventions- och kontrollgrupper för att tillförlitligt kunna bedöma vilken effekt fy-

sisk aktivitet under skoldagen har på lärande. 

Med hjälp av den forskning som inom idrottspedagogik gjorts kring fysisk aktivitet 

och lärande, kan vi få uppgifter om idrott/fysisk aktivitet för pedagogiskt syfte. 

Enligt Jaakkola, Liukkonen och Sääkslahti (2017, s. 14) har idrottspedagogik två 

huvuduppgifter, nämligen att fostra till motion och att fostra med hjälp av motion. 

Att fostra med hjälp av motion är förstås en central tanke i Skolan i rörelse och 

enligt Jaakkola et al. (2017, s. 15) betyder det i praktiken att använda motion som 

ett verktyg i att fostra barn och unga och stöda deras utveckling med hjälp av 

motion. 

I en större helhet handlar Skolan i rörelse om att skapa en fysiskt aktiv verksam-

hetskultur där det ingår fysisk aktivitet längs med hela dagen. En del av det är 

lektionerna och att aktivera eleverna fysiskt under lektionerna för att ta pauser i 
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stillasittandet, men det ingår även annat. Man strävar till att erbjuda eleverna ak-

tivare och trivsammare skoldagar som helhet och konkreta åtgärder för att styra 

hela verksamhetskulturen mot en mer fysiskt aktiv livsstil är t.ex. genom att fun-

dera på 1) skolans utrymmen och skolgården, 2) aktiva skolresor samt 3) rast- 

och hobbyverksamhet. I det stora hela handlar Skolan i rörelse om en ändring av 

skolans verksamhetskultur, där fysisk aktivitet är en naturlig del av varje skoldag. 

(Moilanen et al., 2017.) 

Lärmiljöerna är något som även läroplanen tydligt lyfter fram (Utbildningsstyrel-

sen, 2015). Då man planerar lärmiljöerna i skolan, är en central tanke för Skolan 

i rörelse hur man kan planera dem för att minska på stillasittandet och i stället 

uppmuntra och aktivera eleverna till att röra på sig (Liikkuva koulu, 2020a). 

Skolresorna utgör ett ytterligare delområde för en allmänt aktivare skoldag för 

eleverna. Moilanen et al. (2017, s. 620) hänvisar till tidigare studier över vilka 

faktorer som påverkar då det kommer till hur eleverna väljer att ta sig till och från 

skolan; sådana är t.ex. avståndet mellan hemmet och skolan, barnets och famil-

jens egenskaper och förmågor samt olika faktorer i anknytning till skolan och mil-

jön. Skolan i rörelse strävar till att eleverna skall ta sig till och från skolan med 

hjälp av egen muskelverksamhet, t.ex. genom att gå eller cykla. 

Rasterna utgör en stor del av ett skolår och därför är det ändamålsenligt att en-

gagera och motivera eleverna till fysisk aktivitet under rasterna. För att aktivera 

eleverna fysiskt under rasterna, bör man sträva till att erbjuda mångsidiga möjlig-

heter för eleverna att röra på sig under rasterna. Några exempel på sådana är 

t.ex. möjligheter för bollspel, klätterställningar, andra konstruktioner som möjlig-

gör övning av balanssinnet, olika former av höjdskillnader, gungor och förstås 

försöka använda skolans omgivande natur och landskap på ett ändamålsenligt 

sätt. (Moilanen et al., 2017, s. 618.) 

Vidare lyfter Moilanen et al. (2017, s. 620-621) och Skolan i rörelse fram rollen 

av olika former av klubbverksamhet. 

För alla dessa olika delområden, vars avsikt är att eleverna skall röra på sig mera, 

är elevernas delaktighet en gemensam faktor. Läroplanen lyfter också fram ele-

vernas aktivitet och eget ansvar för sin skolgång (Utbildningsstyrelsen, 2015) och 

således förefaller det naturligt att ett av Skolan i rörelse-programmets mål är att 
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öka elevmedverkan då det kommer till att planera en aktiv vardag för eleverna 

(Moilanen et al., 2017, s. 615). Det gäller såväl planering, genomförande som 

utvärdering av dessa aktiviteter. Elevernas aktivitet i planeringen är ännu låg, 

men den har ökat märkbart under programmets uppföljningsperiod. Eleverna är 

en resurs och deras roll som medverkare för en aktivare skoldag kan ännu ökas 

(Moilanen et al., 2017). 

Under våren 2017 utreddes skolornas personals erfarenheter av Skolan i rörelse 

och 92 % av lärarna upplevde Skolan i rörelse som något nyttigt med tanke på 

trivseln i skolan. Vidare tyckte 83 % av lärarna att Skolan i rörelse-verksamheten 

gynnar arbetsron. (Aira & Kämppi, 2017.) 

I all sin enkelhet strävar Skolan i rörelse alltså att på olika sätt göra skoldagarna 

aktivare för eleverna. Dels för att det ligger ett pedagogiskt intresse i det, dels för 

att öka allmänt välmående då barn och ungdom för tillfället inte rör på sig tillräck-

ligt. Detta visar den senaste LIITU-undersökningen (Kokko & Martin, 2019). Da-

garna efter publikationen av undersökningen i fråga, behandlade Finlands största 

dagstidningar och nyhetssändningar ämnet (t.ex. Helsingin Sanomat, 2019), men 

kort efter det diskuterades ämnet inte längre och det ter sig som att ämnet inte 

sporrar till någon desto aktivare samhällsdebatt. 

 

2.5 Läroplanen som ramverk 

Skolan i rörelse är som nämnt ett nationellt program även om läroplanen inte 

nämner programmet till namn. Däremot går det i läroplanen att urskilja element 

av Skolan i rörelse som nämns som en del av undervisningen. Främst handlar 

det om läroplanens beskrivning om lärmiljöer och arbetssätt. Läroplanen nämner 

att avsikten med välfungerande lärmiljöer är bl.a. att främja delaktighet och ge 

möjlighet till aktivt samarbete (Utbildningsstyrelsen, 2015), vilket i sin tur finns 

bland målen för Skolan i rörelse som beskrivs närmare i underkapitel 3.3. Vidare 

nämner läroplanen att ”lärmiljöerna ska ge möjlighet till kreativa lösningar”, att 

utrymmena bl.a. ska utvecklas så att de är ergonomiska och att skolans utrym-

men ”ska ge möjlighet att stödja den pedagogiska utvecklingen av undervis-

ningen och elevernas aktiva deltagande”. I läroplanen betonas även att skolgår-
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den, naturen och miljön runt omkring skolan skall användas i undervisningen (Ut-

bildningsstyrelsen, 2015, s. 29), vilket i sin tur direkt anknyter till förverkligandet 

av Skolan i rörelse. 

Läroplanen poängterar varierande arbetssätt för att stödja den enskilda elevens 

lärande. Inom arbetssätt nämns uttryckligen ”aktiverande arbetssätt samt rörelse” 

som en del av att göra lärandet mångsidigare och öka motivationen. (Utbildnings-

styrelsen, 2015, s. 30.) 

Läroplanen stöder alltså aktivare skoldagar och omvänt kan allmänt konstateras 

att verksamhetsprinciperna för Skolan i rörelse i sin tur stöder läroplanen (Aira & 

Kämppi, 2017). För att möta nyss nämnda riktlinjer i läroplanen, nämns för Skolan 

i rörelse bl.a. att eleverna skall uppmuntras till att röra på sig och vistas ute, att 

man ska minska på stillasittandet genom pauser och funktionella inlärningsme-

toder och att eleverna skall involveras i planeringen och förverkligandet av akti-

vare skoldagar (Tuloskortti, 2016). 

I denna kontext strävar denna undersökning till att kartlägga hurdana erfaren-

heter klasslärare har av fysiskt aktiverande som en del av sin lektionsundervis-

ning inom den teoretiska referensram som presenteras i följande kapitel. 

I detta kapitel har jag velat ge läsaren en kort helhetsblick över vad Skolan i rö-

relse är, varför programmet existerar och vad som således utgör bakgrunden för 

den här undersökningen. 
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3 Begreppsdefinitioner och teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som lägger grunden för 

denna undersökning. Teorin bygger dels på tidigare forskning om att kombinera 

fysisk aktivitet som en del av undervisningen (och vissa specifika drag för Skolan 

i rörelse som kontext, t.ex. dess målsättningar), dels på lärarnas syn på lärande. 

Allra först presenteras de centrala begrepp som läsaren behöver känna till för att 

kunna förstå användningen av ifrågavarande begrepp i denna undersökning. 

 

3.1 Begreppsdefinitioner 

För att närmare kunna beskriva undersökningens teoretiska bakgrund är det nöd-

vändigt att först definiera vissa av arbetets centrala begrepp för att förstå hur 

dessa begrepp används och vad som avses med ifrågavarande begrepp i detta 

arbete. 

 

3.1.1 Inlärning och syn på lärande 

Med inlärning eller lärande uppfattas allmänt individens förmåga att lära sig nytt, 

att ta emot och lära sig ny kunskap som bidrar till en kapacitetsförändring. Så 

som begreppet lärande används i dagens läge, innebär det även ett mer kon-

struktivistiskt perspektiv än begreppet inlärning. I ett konstruktivistiskt förhåll-

ningssätt anser man att individen själv konstruerar och skapar ny kunskap i väx-

elverkan med omvärlden. Lärande är ändå så pass komplext att det är omöjligt 

att ge en enda definition och vi måste acceptera att det finns olika definitioner för 

det (Säljö, 2015). Detta handlar dels också om de olika syner man kan ha på 

lärande. 

Svenskans syn på lärande kan tolkas endera ur undervisningssynvinkel d.v.s. 

”hur man undervisar”, men det kan även tolkas från inlärningssynvinkel ”hur man 

lär sig”. Ofta betonar svenskans ”syn på lärande” uttryckligen det senare - lä-

rande. Det engelska uttrycket Approaches to teaching betonar däremot undervis-

ning. I detta arbete avses med uttrycket ”syn på lärande” genomgående den eng-

elska motsvarigheten, d.v.s. med en betoning på undervisning och uttrycket utgår 
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i detta arbete uttryckligen ifrån undervisningens synvinkel. Syn på lärande be-

handlas närmare i underkapitel 3.4 och dess underkapitel. 

 

3.1.2 Fysisk aktivitet 

Utgående från allt material som har att göra med Skolan i rörelse kan man allmänt 

anse att fysisk aktivitet i denna undersökning avser all sådan form av rörelse som 

ger ökad energiförbrukning. Tammelin (2017, s. 55) definierar fysisk aktivitet som 

all sådan verksamhet som ger upphov till ökad energiförbrukning och vanligen 

leder till rörelse. För Skolan i rörelse behöver det alla gånger ändå inte ens inne-

bära konkret rörelse, utan all typ av muskelaktivitet, t.ex. att i klassrummet arbeta 

stående framom sittande. Skolan i rörelse-materialet nämner ofta ”minska på stil-

lasittandet” (bl.a. Liikkuva koulu, 2020a) och utgående från det kan man anse att 

fysisk aktivitet i denna kontext avser all sådan aktiverande verksamhet som i sin 

tur bidrar till att minska på stillasittandet. 

Som motsats kan nämnas fysisk inaktivitet, d.v.s. avsaknad av kroppsrörelse och 

den energiförbrukning vi har i vila. 

 

3.1.3 Funktionellt lärande och funktionell undervisning 

Ett funktionellt arbetssätt innebär att processen kräver fysisk aktivitet (Vuorinen, 

1998, s. 179). Sådan verksamhet innefattar således all fysiskt aktiverande under-

visning och allt fysiskt aktiverande lärande. Det kan vara mer ansträngande (t.ex. 

att hoppa svar i matematiken på en hundraruta på golvet) eller mindre ansträng-

ande (t.ex. att röra sig gående i klassen för att hämta följande uppgift eller att helt 

enkelt arbeta stående framom sittande). Att öka den fysiska aktiviteten under 

lektionerna är ofta det allra effektivaste sättet att aktivera de elever som annars 

inte rör på sig mycket. Undervisningen kan vara endera helt och hållet funktionell 

eller så kan funktionaliteten finnas med som en del bland övriga undervisnings-

metoder. Vid användning av funktionella metoder, bör utgångsläget vara att det 

strävar till att främja lärandet (Viikari, Kari & Ahtonen, 2014). Eleverna upplever 

funktionell inlärning som något trevligt och tanken med funktionell undervisning 
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är att utöver det egna klassrummet utnyttja skolans andra utrymmen och skolans 

närmiljö (Moilanen et al., 2017). 

 

3.1.4 Lektionsundervisning 

I allmänt språkbruk använder man klassrumsundervisning för att beskriva den del 

av undervisningen som sker tillsammans med andra elever (oftast i ett klassrum) 

och en (eller flera) lärare som leder undervisningen. I detta arbete används i stäl-

let begreppet lektionsundervisning, vilket inte är ett allmänt befäst begrepp i likhet 

med klassrumsundervisning. Orsaken till valet av detta begrepp är för att klargöra 

att denna form av undervisning som avses i den här undersökningen, ingalunda 

behöver ske fysiskt i ett klassrum. Användning av begreppet klassrumsundervis-

ning har bl.a. i mätinstrumentet undvikits och ersatts med lektionsundervisning. 

Detta val har gjorts för att undvika missförstånd där en forskningsdeltagare even-

tuellt kunde förknippa klassrumsundervisning endast med den undervisning som 

sker fysiskt i ett klassutrymme. Däremot är t.ex. utomhuspedagogik eller funkt-

ionell undervisning i övriga skolans utrymmen tydliga exempel på Skolan i rö-

relse-verksamhet (Liikkuva koulu, 2020b) och därför används i detta arbete lekt-

ionsundervisning för att tydligt inkludera även dessa delar av undervisningen och 

på så sätt utvidga en eventuell uppfattning av klassrumsundervisning. 

I allmänt språk är klassrumsundervisning ett mer etablerat begrepp än lektions-

undervisning, men av ovannämnda orsak har man i den här undersökningen an-

sett att det senare är ett mera ändamålsenligt begrepp för att tydligt inkludera 

olika delar av Skolan i rörelse som sker i sådan undervisning som äger rum fysiskt 

utanför klassrummet. Lektionsundervisning är ändå inte ett främmande begrepp 

och t.ex. Stockholms universitet använder sig av det (Stockholms universitet, 

2020). 
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3.2 Fysisk aktivitet som en del av undervisningen 

Det finns ett flertal undersökningar som tyder på att det finns ett positivt samband 

mellan ökad fysisk aktivitet och inlärning/skolframgång. Jag kommer att presen-

tera några av dem, inklusive en från Finland tillsammans med tre internationella 

från de senaste åren. 

I den mest omfattande och ofta hänvisade undersökningen i Finland av Syväoja 

et al. (2013) undersökte man under våren 2011 totalt 277 elever med en medel-

ålder på 12,2 år i fem olika skolor i Jyväskylä-trakten. Eleverna fyllde i enkäter 

gällande fysisk aktivitet och skärmtid. Utöver detta undersöktes den fysiska akti-

viteten objektivt även med accelerationssensorer. Även om man i de objektiva 

mätningarna inte lyckades hitta samband, kom undersökningen till att den fysiska 

aktivitet som eleverna själv rapporterade hade ett direkt (och skärmtid ett omvänt) 

samband med elevernas skolframgång (som i detta fall mättes genom vitsord på 

betyget). Denna inkonsekvens antog man att hade att göra dels med att det är 

svårt att uppskatta ens fysiska aktivitet överlag samt med det faktum att det finns 

former av fysisk aktivitet som kräver grenspecifika kunskaper och färdigheter för 

just den aktiviteten (t.ex. kräver skateboarding balans och rörlighet), medan akti-

vitet som mäts med accelerationssensorer främst mäter kardiovaskulär aktivitet. 

Av de allra senaste årens undersökningar som forskat kring sambandet mellan 

fysisk aktivitet och skolframgång/inlärning internationellt kan vidare nämnas Have 

et al., 2018 (Danmark), McPherson, MacKay, Kunkel & Duncan, 2018 (Nya Zee-

land) och Resaland et al., 2016 (Norge). 

Have et al. (2018) undersökte 505 barn i tolv danska skolor som delades upp i 

en interventionsgrupp och en kontrollgrupp. Interventionsgruppen hade under ett 

helt läsår 6 st. 45 minuters matematiklektioner per vecka där varje lektion inklu-

derade minst 15 min av fysisk aktivitet utspritt över lektionen. Förändringen i ma-

tematikprestationer mättes genom ett standardiserat 45-minuters matematiktest. 

Undersökningen var kvantitativ och resultatet var att elever i interventionsgrup-

pen förbättrade sina resultat i matematik mera än elever i gruppen som inte ökade 

fysiskt aktivitet under matematiklektionerna. Skillnaden mellan grupperna var 

statistiskt signifikant. 
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McPherson et al. (2018) undersökte 601 barn i åldern 6-11 år i Nya Zeeland. 

Undersökningen var kvantitativ, där barnens fysiska aktivitet både hemma och i 

skolan mättes med olika mätinstrument, varefter en färdig modell användes för 

att testa hur två av variablerna (fysisk aktivitet, kognition och skolframgång) stod 

i förhållande till varandra. Undersökningen kunde påvisa att det finns en direkt 

korrelation mellan fysisk aktivitet och skolframgång som stöds av ett skilt sam-

band mellan fysisk aktivitet och kognition. 

Resaland et al. (2016) undersökte i en kvantitativ forskning 1129 femteklassister 

i 57 lågstadieskolor i Norge. Skolorna indelades i en interventionsgrupp och en 

kontrollgrupp. I 28 ”interventionsskolor” ökade man elevernas fysiska aktivitet ge-

nom olika åtgärder, bl.a. genom att ha 90 min aktiva lektioner per vecka (främst 

utomhus) och genom att införa 5 min av daglig pausgymnastik som en del av 

klassrumsundervisningen. Skolframgången mättes genom norska nationella 

standardiserade test i räknefärdighet, läsning och engelska. Undersökningen un-

derstöder uppfattningen om att det ännu inte finns tillräckligt med undersökning 

för att bevisa att ökad fysisk aktivitet gynnar skolframgången för alla barn. Under-

sökningen indikerar ändå att fysisk aktivitet verkar vara en bra lösning för att sti-

mulera inlärning för de barn vars skolframgång i utgångsläge är svagare. 

Att just dessa undersökningar valts att presenteras i detta underkapitel har att 

göra med att man ville ha med något från Finland, men även undersökning från 

de allra senaste åren. Faktum är ändå att utöver dessa forskningar finns det 

mycket evidens som talar för nyttan av fysisk aktivitet under skoldagen (till 

samma slutsats kommer bl.a. Kantomaa et al., 2018). Undersökningarna lyfter 

tydligt fram nyttan av fysisk aktivitet som en del av undervisningen, hurdan nytta 

det medför, hurdana elever det gynnar allra mest m.m. Däremot finns det skillna-

der i hur starka samband studierna rapporterar och t.ex. huruvida alla elever har 

nytta av fysisk aktivitet som en del av lärande eller om nyttan gäller främst en viss 

grupp av elever. Forskningarna skiljer sig också från varandra i hurdan omgivning 

undersökningen gjorts, vilken ålders elever den riktats till, vad som varit forsk-

ningens egentliga fokus samt med vilken metod forskningen genomförts. Kanto-

maa et al. (2018) lyfter också fram att för definitiva slutsatser kring orsakssam-

banden skulle ännu mera forskning behövas. 
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3.3 Skolan i rörelse som kontext för fysiskt aktiverande under-
visning 

För att Skolan i rörelse skall bli en naturlig del av skoldagen krävs personalens 

engagemang. Framför allt krävs av personalen en positiv attityd gentemot pro-

grammet och en aktiv insats för att göra det till en del av skolans verksamhet. 

Man kan inte räkna med att det endast är t.ex. gymnastikläraren som är en driv-

kraft bakom programmet, utan hela kollegiets engagemang är av stor vikt. Annars 

är risken stor att hur programmet förverkligas, hänger alltför mycket på en per-

sons ork och kunnande. Rektorns roll är förstås betydande i hur hen styr verk-

samhetskulturens riktning. Man rekommenderar att inom kollegiet bilda en ar-

betsgrupp som ansvarar för hur Skolan i rörelse förverkligas just i en viss skola. 

(Moilanen et al., 2017, s. 617) 

Bartholomew et al. (2018) tar upp motsvarande faktum och nämner att lärare ofta 

upplever att de är tvungna att välja mellan att aktivera eleverna fysiskt och mer 

”akademiskt” innehåll i form av klassrumsundervisning. Tanken med aktivt lä-

rande i klassrumssituationer är att kombinera dessa och lärarna kan tänkas vara 

mer mottagliga för att integrera fysisk aktivitet i klassrumsundervisningen om de 

samtidigt upplever att det även gynnar elevernas lärande i övriga skolämnen. 

Enligt läroplanen för gymnastik är läroämnets uppdrag att “påverka elevernas 

välbefinnande genom att stödja den fysiska, sociala och psykiska funktionsför-

mågan och en positiv inställning till den egna kroppen” (Utbildningsstyrelsen, 

2015). Således förefaller det naturligt att detta är något som även kan påverkas 

och stödjas i skolans verksamhet allmänt, inte endast under gymnastikundervis-

ningen. Moilanen et al. (2017, s. 615) menar att såväl skolgymnastiken som en 

verksamhetskultur som värnar om fysisk aktivitet, siktar på att utveckla elevens 

kompetens och att tillägna sig en fysiskt aktiv livsstil. 

När det kommer till lektionsundervisningen, är tanken att en skola i rörelse aktivt 

strävar till att planera undervisningen så att stillasittandet skulle minska, inlär-

ningen stöds med aktiva metoder m.m. (Skolan i rörelse, odaterad). Ytterligare 
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exempel för lektionsundervisningen är olika former av utomhuspedagogik, an-

vändning av skolgården och den närliggande miljön m.m. På Skolan i rörelses 

nätsidor finns bl.a. samlad en idébank för lärare att använda sig av för att planera 

sin undervisning på ett aktivt sätt (Liikkuva koulu, 2020b). 

Det övergripande syftet med Skolan i rörelse är att genom aktivare och trivsam-

mare skoldagar bidra till att eleverna skall vara allmänt välmående. I materialet 

för Skolan i rörelse kan man tydligt urskilja tre mål genom vilka det är meningen 

att kunna uppnå detta: 

 1) Öka elevernas fysiska aktivitet – mindre sittande 

 2) Främja elevernas lärande 

 3) Öka elevernas delaktighet 

   (Liikkuva koulu, 2020a; Skolan i rörelse, odaterad) 

 

3.4 Syn på lärande 

Keith Trigwell och Michael Prosser har forskat aktivt i syn på lärande (en. Appro-

aches to teaching). De har även utvecklat ett instrument för att mäta huruvida 

lärare tänker mera lärarstyrt eller elevstyrt i sin undervisning. Ifrågavarande in-

strument kommer också att fungera som underlag för denna undersöknings in-

strument och beskrivs närmare i underkapitel 5.3. Därför lägger Trigwells och 

Prossers tidigare forskning den teoretiska grunden för denna forskning. Även om 

Trigwells och Prossers egna forskningar koncentrerar sig på universitetslärare 

och -elever, ligger fokus på lärarnas syn på lärande och kan således ändamåls-

enligt anpassas till den här forskningen och lärare på annan skolnivå – utgångs-

punkterna för olika syn på lärande kommer man så vi så inte undan. 

Enligt Prosser och Trigwell (2014) kan man urskilja på två olika kvalitativa sätt att 

se på lärande, d.v.s. den lärarstyrda synen och elevstyrda synen. Den lärarstyrda 

synen på lärande beskrivs även som ”överföring av information” (en. information 

transmission) medan den elevstyrda synen beskrivs som en ”begreppslig föränd-

ring” (en. conceptual change). Vidare lyfter Prosser och Trigwell (1999) fram att 

lärares syn på lärande är associerat med deras uppfattning om undervisningen 
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och att majoriteten av forskare skiljer mellan dessa två syner på lärande (i under-

visning). 

Utgående från dessa syner på lärande som närmare presenteras i följande un-

derkapitel, kan man konstatera att verksamheten för Skolan i rörelse som en del 

av lektionsundervisningen innehåller många element som präglas av en elevstyrd 

syn på lärande. Således kan man tänka sig att lärarens egen syn på lärande kan 

spela en roll i hur hen tänker kring möjliggörandet av fysisk aktivitet som en del 

av lektionsundervisningen och det i sin tur har gett upphov till den valda teoretiska 

referensramen för denna undersökning. 

 

3.4.1 Förhållandet mellan lärarstyrd och elevstyrd syn på lärande 

Den övergripande skillnaden mellan dessa två syner är att medan man i den lä-

rarstyrda undervisningen strävar till att överföra information till eleverna, fokuse-

rar det elevstyrda sättet att se på lärande på att förändra och utveckla elevernas 

förståelse (Prosser & Trigwell, 2014). 

Lärare har ändå sällan eller aldrig en helt och hållet lärarstyrd eller en helt och 

hållet elevstyrd syn på lärande i sin undervisning, utan emellan ytterligheterna 

finns förstås en hel bred skara av olika grader av elevstyrda och lärarstyrda ele-

ment och därav uppstår variation av olika syner på lärande. Trigwell, Prosser och 

Taylor (1994) kunde urskilja mellan fem olika förhållningssätt om syn på lärande, 

där den ena ytterligheten representeras av en helt lärarstyrd syn på lärande och 

den andra ytterligheten av en helt elevstyrd syn på lärande. Denna samma kate-

gorisering har Trigwell & Prosser sedan dess använt i ett flertal av sina forsk-

ningar (bl.a. Prosser & Trigwell, 2014; Trigwell & Prosser, 2004; Trigwell, Prosser 

& Waterhouse, 1999). 

  



 

 20 

Förhållningssätt A: En lärarstyrd strategi med avsikt att överföra inform-
ation till eleverna. 
Typiskt för detta förhållningssätt är att i denna överföring av in-
formation ligger fokus på fakta och förmåga/kompetens, men inte i 
att förstå förhållandet mellan dessa. 

Förhållningssätt B: En lärarstyrd strategi med avsikt att eleverna lär sig 
ämnesområdets centrala begrepp. 
Läraren strävar också till att eleverna skall förstå förhållandet mel-
lan begreppen, men läraren antar att eleven förstår det endast ge-
nom att läraren gör eleven medveten om det. 

Förhållningssätt C: En strategi baserat på lärare-elev-interaktion med 
avsikt att eleverna lär sig ämnesområdets centrala begrepp. 
I likhet med förhållningssätt A och B bygger eleverna inte själva 
upp sin egen kunskap, men till skillnad från dem är eleven ändå 
aktivt engagerad i lärandeprocessen (undervisning-inlärning). 

Förhållningssätt D: En elevstyrd strategi som siktar på att eleverna ut-
vecklar sin uppfattning. 
I detta förhållningssätt anses denna strategi nödvändig för att ele-
ven skall kunna bygga upp sin egen kunskap och för att kunna för-
ändra sin uppfattning. 

Förhållningssätt E: En elevstyrd strategi som siktar på att eleverna för-
ändrar sin uppfattning. 
I likhet med förhållningssätt D anser man att eleverna själv bygger 
upp sin kunskap och lärarens fokus ligger då på vad eleven gör i 
olika lärandesituationer. Läraren förstår att hen inte kan överföra 
sin egen världssyn eller uppfattning till eleverna, utan att eleverna 
måste bygga upp sin egen uppfattning. 

(Trigwell et al., 1994, s. 78-82) 

 

Av dessa olika förhållningssätt/syn på lärande, kan A och B anses vara lärar-

styrda, förhållningssätt C baserar sig på en interaktion och växelverkan läraren 

och eleven emellan, medan D och E kan anses vara elevstyrda syner på lärande 

(Trigwell & Prosser, 2004). Även om denna kategorisering som sådan inte direkt 

är ändamålsenlig för den här forskningen, är den ändå väsentlig och relevant i 

avseendet att förstå de olika synerna på lärande, samt att det finns olika mellan-

ting mellan helt lärarstyrt och helt elevstyrt lärande. 

Det är även viktigt att förstå att en kategorisering av detta slag är hierarkisk. Enligt 

de nyss presenterade olika förhållningssätten innebär det i praktiken att en helt 

och hållet lärarstyrd syn på lärande inte innehåller inslag av de övriga kategori-

erna eller element som är typiska för en elevstyrd syn på lärande. En helt och 

hållet elevstyrd syn på lärande kan däremot mycket väl innehålla även inslag av 
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en lärarstyrd syn på lärande och alla mellankategorier. Förhållningssätt B inne-

håller inslag även av A och förhållningssätt E innehåller inslag av samtliga av de 

övriga kategorierna. Förhållningssätt A innehåller däremot inget av kategorierna 

B-E (Trigwell & Prosser, 2004). I följande underkapitel beskrivs typiska drag för 

båda dessa ytterligheter för att tydliggöra skillnaden mellan dessa olika syner och 

bättre kunna förstå de mellanformer som existerar mellan båda ytterligheterna. 

I utgångsläge anser man att vissa syner på lärande är mer fullständiga eller ge-

nomgripande än andra och därav också har mer önskade resultat av inlärning. 

Detta och ovannämnda hierarki förtydligas ytterligare i en konklusion av Bowden 

(1988) om att lärare som införlivat både utvecklande av elevers förståelse och 

överförande av information som en del av sin undervisning, har en mer fullständig 

syn på lärande än lärare som endast använder sig av överföring av information. 

Denna uppfattning får ytterligare stöd av Trigwell, Prosser och Ginns (2005, s. 

352), som konstaterar att elementen av överföring av information för en lärarstyrd 

syn på lärande finns inkluderade i en elevstyrd syn på lärande, men inte tvärtom 

och av den orsak anses den elevstyrda som en mer komplett syn på lärande. 

Forskning (Trigwell et al., 1999) visar också att lärarens syn på lärande påverkar 

hur eleverna själva upplever sin inlärning. Då läraren fokuserar på att överföra 

kunskap, upplever eleverna mer sannolikt endast en ytlig form av inlärning. Då 

utgångspunkten för lärarens undervisning däremot har sitt ursprung i eleverna 

och förändring av elevernas uppfattning, upplever eleverna också en mer djup 

inlärning. 

 

3.4.2 Lärarstyrd syn på lärande 

Då läraren har en lärarstyrd syn på lärande, kan undervisningen som sagt bäst 

beskrivas som ”överföring av information” (Prosser & Trigwell, 2014). Utgångs-

punkten för undervisningen blir således att eleverna skall ta del av den informat-

ion som läraren besitter eller som kan erhållas från läroboken och denna inform-

ation ”överförs” då till eleverna. 

Andra typiska element för en sådan helt lärarstyrd undervisning är att betoningen 

för denna överföring av information ligger i att överföra olika fakta och färdigheter. 
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Elevernas tidigare kunskaper och förhandsinformation om ett ämne eller tema 

anses inte vara viktigt, vilket präglas av att eleverna själva inte behöver vara sär-

skilt aktiva. Tanken är att eleverna lär sig genom att ta del av det överförda materi-

alet (Trigwell & Prosser, 2004). Dessa lärare koncentrerar sig på själva innehållet 

som skall undervisas och vikten för upplägget av undervisningen ligger då i att 

organisera och planera ämnesinnehållet på ett sådant sätt att det skulle vara lätt 

för eleverna att förstå (Trigwell, 2012). Undervisningen bygger på en envägskom-

munikation och typiskt är även att läroboken har en central roll och styr innehållet 

i undervisningen (Stendrup, 2001). 

 

3.4.3 Elevstyrd syn på lärande 

Utöver att överföra information, handlar en elevstyrd syn på lärande i undervis-

ningen om en strävan till att förändra elevernas förståelse om ett visst ämne/tema 

(Prosser & Trigwell, 2014). Ett mål för undervisningen är att förändra elevens 

uppfattning kring det som behandlas. I en elevstyrd syn på lärande, genomsyras 

undervisningen av att läraren integrerat en elevstyrd strategi för att hjälpa ele-

verna att förändra sin förståelse och uppfattning om givet fenomen (Trigwell & 

Prosser, 2004). 

I en elevstyrd syn anser man att eleverna själva skall konstruera sin kunskap och 

av vikt blir då för läraren att fokusera på vad eleverna gör i situationen undervis-

ning-lärande. En elevstyrd strategi anses i en sådan syn på lärande vara nödvän-

dig för att det är eleverna själva som återskapar sin kunskap för att forma en egen 

världssyn eller uppfattning. Läraren förstår att hen inte kan föra över sin egen 

världssyn eller uppfattning till eleverna, utan karakteristiskt är att eleverna, med 

lärarens hjälp, bygger upp sina egna uppfattningar (Trigwell & Prosser, 2004). 

Lärare med en elevstyrd syn på lärande strävar till att använda sig av elevernas 

existerande uppfattningar och utveckla dessa genom förändrad kunskap. Läran-

det ses här som ett sätt att främja elevernas kunskap och inlärning genom att 

erbjuda dem nya verktyg för att själv konstruera nya uppfattningar om fenomen 

(Prosser & Trigwell, 1999). 
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3.4.4 Syn på lärande i gymnastikundervisningen 

I likhet med den tidigare presenterade kategoriseringen av olika grader av lärar-

styrd och/eller elevstyrd syn på lärande (Prosser & Trigwell, 2014; Trigwell & 

Prosser, 2004; Trigwell et al., 1999; Trigwell et al., 1994) har Mosston och 

Ashworth (2008) utarbetat en motsvarande kategorisering specifikt för gym-

nastikundervisning. Denna kategorisering har elva olika kategorier (undervis-

ningsstilarna A-K) och i likhet med kategoriseringen av Trigwell och Prosser, pla-

cerar sig dessa elva undervisningsstilar på ett kontinuum från en helt lärarstyrd 

modell (A) stegvis mot en mer och mer elevstyrd undervisningsstil, där den andra 

ytterligheten (K) representeras av en helt elevstyrd modell (Mosston & Ashworth, 

2008). 

Liukkonen & Jaakkola (2017) lyfter fram det faktum, att lärarens auktoritet har en 

stor inverkan på elevernas motivation för gymnastiken. Genom att handla demo-

kratiskt och även involvera eleverna i beslutsfattandet för t.ex. regler och plane-

ring av gymnastikundervisningen kan läraren kontrollerat dels flytta ansvaret över 

till eleverna. Då läraren inte bestämmer över all verksamhet inom gymnastiken, 

ökar elevernas känsla av autonomi och gynnar således den inre motivationen för 

motion (Liukkonen & Jaakkola, 2017). Därmed framstår det uppenbart, att ele-

verna förmodligen upplever mera nytta och glädje av en elevstyrd undervisning. 

Denna tanke får även understöd av Kirk (2005) som konstaterar att en helt lärar-

styrd undervisning där läraren gör alla beslut, kan orsaka att en del elever får 

negativa upplevelser av gymnastikundervisningen. Framom läraren, borde ele-

verna gradvis få mera ansvar över inlärningen genom att engageras i autentiska 

och meningsfulla inlärningsuppgifter (Dyson, Griffin & Hastie, 2004). En elevstyrd 

syn på lärande i gymnastikundervisningen kan medföra även annan pedagogisk 

nytta, t.ex. ökat kritiskt tänkande, men även då nämns uttryckligen att en förut-

sättning för detta är att lektionerna måste ske elevstyrt för att skapa en atmosfär 

som kan stimulera till ökat kritiskt tänkande (McBride, 2004). 

Avslutningsvis för detta kapitel kan konstateras att Trigwells och Prossers teori 

för syn på lärande även utsatts för en del kritik. En del av kritiken handlar om vad 

från början gett upphov till en klassificering av denna art, som Trigwell et al. första 
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gången introducerade 1994. Meyer och Eley (2006) hänvisar till denna ursprung-

liga forskning (Trigwell et al., 1994) och konstaterar att för dess metod nämns 

från början att man varit ute efter att upptäcka olika kvalitativa kategorier för att 

beskriva fenomenet. Senare i samma forskning, menar Meyer och Eley (2006), 

nämns ändå att man fokuserat på tre på förhand bestämda kategorier där syn på 

lärande utgör en av dessa. Kritiken här handlar om att i fall forskare går ut för att 

”upptäcka” på förhand bestämda kategorier, kan det inte anses överraskande att 

sådana kategorier då även påträffas. 

Ytterligare kritik fokuserar på huruvida de tidigare presenterade fem förhållnings-

sätten till syn på lärande är adekvata för att beskriva hela den variation som skif-

tande syn på lärande kan innebära. Kritik får även att Trigwell och Prosser up-

penbarligen använt sig av så gott som endast lärare i fysik och kemi då denna 

teori tagit form (Meyer & Eley, 2006). Upplägget för den ursprungliga Trigwells et 

al. (1994) kategorisering är till utformningen och uppbyggnaden ändå väldigt lik 

den av Mosston och Ashworth (2008) som utarbetats specifikt för gymnastikun-

dervisningen. Bägge modellerna utgår ifrån en indelning där man gradvis går från 

en mer lärarstyrd syn på lärande till en alltmer elevstyrd syn på lärande. Således 

är det motiverat att inför denna undersökning utgå ifrån att kategoriseringen av 

Prosser och Trigwell (2014; Trigwell & Prosser, 2004; Trigwell et al., 1999; 

Trigwell et al., 1994) är tillämpbar även i kontexten av lärande under fysisk akti-

vitet, inte enbart de akademiskt orienterade läsämnena. 

Utgående från litteraturen, framstår denna teori för syn på lärande i dagens läge 

som en etablerad teori inom vetenskapen. Den framstår också som ändamålsen-

lig för denna forskning. Utgående ifrån dessa olika syner på lärande presenterade 

i detta kapitel, kan man även konstatera att Skolan i rörelse-verksamheten i 

högsta grad kan anses vara elevstyrd verksamhet. Man kan således utgå från att 

lärarens syn på lärande eventuellt kan påverka lärarens egen inställning till och 

upplevelser kring Skolan i rörelse. Denna undersökning i sin tur strävar till att 

närmare kartlägga detta, vilket därmed gett upphov till den valda teoretiska refe-

rensramen. 
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4 Forskningsuppgift och forskningsfrågor 

Undersökningens forskningsuppgift är att kartlägga klasslärares upplevelser och 

erfarenheter av fysiskt aktiverande som en del av sin lektionsundervisning. I sin 

egen undervisning kan läraren styra upplägget också vad kommer till förverkli-

gandet av Skolan i rörelse. Av den orsak fokuserar denna undersökning uttryck-

ligen på lektionsundervisningen. 

Syftet är att erbjuda en ökad förståelse över hur lärarna upplever förverkligandet 

av fysiskt aktiverande i lektionsundervisningen och hurdana faktorer som kan på-

verka dessa upplevelser. Avgörande för dessa upplevelser och erfarenheter kan 

således tänkas vara t.ex. huruvida läraren upplever att hen själv har nytta av 

Skolan i rörelse som en del av lektionsundervisningen eller om det mera upplevs 

som en börda. Av intresse är också i vilken utsträckning lärarna över huvud taget 

förverkligar fysiskt aktiverande i sin lektionsundervisning.  

 

Följaktligen är forskningsfrågorna följande: 

1. Hurdana erfarenheter har klasslärare av fysiskt aktiverande som en del 

av sin lektionsundervisning? 

1.1 Föreligger det skillnader i olika åldrar? 

1.2 Föreligger det skillnader i olika årskurser? 

2. På vilket sätt är klasslärares syn på lärande relaterat till deras erfaren-

heter och förverkligande av fysiskt aktiverande undervisning? 

3. Hurdana faktorer upplever lärarna att främjar förverkligandet av, eller 

hämmar dem från att förverkliga fysiskt aktiverande i sin lektionsunder-

visning? 

4. Upplever klasslärare att de kan förverkliga fysiskt aktiverande under-

visning under pågående distansundervisning p.g.a. coronaviruset? 
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5 Metod 

Forskningen är en kvantitativ studie och den är till naturen framför allt en statistisk 

deskriptiv analys. En deskriptiv analys beskriver insamlat data statistiskt och strä-

var till att sammanfatta det på ett ändamålsenligt sätt i numerisk form (Num-

menmaa, 2009). Sammanfattningen sker t.ex. med hjälp av figurer/grafer. Ge-

nom deskriptiv analys kan man inom ett visst sampel konstatera frekvenser, för-

delning och indelning i klasser/kategorier. 

Bryman (2011) nämner att man hellre än surveydesign borde tala om den mer 

allmänna termen tvärsnittsdesign, eftersom surveydesign så ofta likställs med 

endast enkäter (och strukturerade intervjuer). Denna forsknings datainsamlings-

metod är en enkät, men enkäten innehåller även öppna frågor och således måste 

även andra analysmetoder inkluderas utöver statistisk sifferanalys. Tvärsnittsde-

sign kan innehålla även andra metoder, t.ex. innehållsanalys (Bryman, 2011) och 

detta är fallet för den här forskningen, vilket beskrivs närmare i underkapitel 5.5.2. 

En tvärsnittsdesign innebär att man under en viss tidpunkt samlar data från flera 

olika fall och på så sätt kommer till en uppsättning av data som är kvantifierbar. 

Typiskt för tvärsnittsdesign är även s.k. sambandsmönster, vilket innebär att ge-

nom en sådan design kan man endast studera relationer mellan variabler. (Bry-

man, 2011.) 

 

5.1 Datainsamling 

Denna undersökning genomförs i huvudsak som en kvantitativ studie och för da-

tainsamling konstruerades en enkät. Då man vill ta reda på en respondents åsik-

ter är det ändamålsenligt att fråga hen om dessa åsikter. För insamling av denna 

data kan man endera använda sig av intervju eller samla in data genom ett för 

ändamålet lämpligt mätinstrument, en enkät. Fördelen med en enkät är att man 

på snabbare tid kan nå ut till ett större potentiellt sampel, medan nackdelen blir 

att man inte kan ställa följdfrågor vilket i sin tur kunde underlätta tolkningen och 

bättre förstå respondentens åsikt (Bryman, 2011). 
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I denna undersökning var forskaren uttryckligen intresserad av flera klasslärares 

upplevelser för att kartlägga deras erfarenheter om Skolan i rörelse i ett något 

bredare spektrum och därför valdes en enkät som datainsamlingsmetod framom 

intervjuer. Enkäten konstruerades på Helsingfors universitets elektroniska enkät-

service och skickades därefter ut till lärare i åk 1-6 i fem på förhand över-

enskomna svenskspråkiga skolor i huvudstadsregionen. Av praktiska skäl (forsk-

ningstillstånd) var samtliga fem skolor inom samma kommun. Valet för att inklu-

dera endast svenskspråkiga skolor i undersökningen gjordes av den orsak att 

intresset för Skolan i rörelse på allmän nivå varit lägre i svenskspråkiga skolor 

(Blom, 18.1.2019). 

Forskaren hade i förväg kommit överens om tillvägagångssättet med rektorerna 

eller biträdande rektorerna i ifrågavarande skolor, varefter forskaren skickade en-

käten (bilaga 1) tillsammans med ett informationsbrev (bilaga 2) till dessa rekto-

rer/biträdande rektorer som i sin tur vidarebefordrade samma innehåll till skolans 

lärare per e-post. Enkäten finns bifogad som bilaga 1 och hur den konstruerades 

beskrivs i detalj i underkapitel 5.3. 

Enkäten samt informationsbrevet skickades ut till skolorna den 20 april 2020. En 

påminnelse om enkäten skickades ut två veckor senare den 4 maj 2020 och sam-

tidigt förlängdes svarstiden med tre dagar fram till den 8 maj 2020, varefter en-

käten stängdes. Enligt uppgifter från skolornas rektorer skickades enkäten ut till 

sammanlagt 84 klasslärare i de fem skolorna, varav 27 besvarade enkäten, vilket 

gav en svarsprocent på 32,1 %. 

 

5.2 Beskrivning av samplet 

Hela samplet bestod av N = 27 klasslärare från samtliga årskurser i lågstadiet. 

De fördelade sig i de olika årskurserna så att 3 (11,1 %) undervisade i åk 1, 3 

(11,1 %) undervisade i åk 2, 3 (11,1 %) undervisade i åk 3, 9 (33,3 %) undervi-

sade i åk 4, 2 (7,4 %) undervisade i åk 5, 6 (22,2 %) undervisade i åk 6 och 1 

lärare (3,4 %) undervisade i någon form av sammansatt klass. 
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Av dessa lärare var n = 24 (89 %) kvinnor och n = 3 (11 %) män. P.g.a. den 

ojämna könsfördelningen och lågt antal deltagande män gjordes under resultat-

analysen ingen jämförelse könen emellan. 

Medelåldern för deltagarna var M = 42,9 år (s = 10,76), med en median på Md = 

40 år och deltagarnas ålder varierade mellan 27 och 66 år. Klasslärarnas arbet-

serfarenhet var i medeltal M = 14,6 år (s = 11,34), med en median på Md 10 år 

och arbetserfarenheten varierade så att de lärare med kortaste arbetserfaren-

heten var inne på sitt första år som lärare, medan läraren med den längsta arbet-

serfarenheten hade arbetat 42 år. 

Utöver att samplet var förhållandevis litet, visade det sig också att fördelningen 

mellan olika åldrar bland forskningsdeltagarna var sned (figur 1), Skewness = 

0.401 (s = 0.45), Kurtosis = - 0.874 (s = 0.87) och även det uteslöt användning 

av parametriska test. 

 

 

Figur 1. Forskningsdeltagarnas indelning i grupper enligt ålder. 
 
För eventuella skillnader i olika åldrar har man därför sökt efter korrelationer samt 

indelat forskningsdeltagarna i tre till frekvensen möjligast jämna grupper enligt 

följande (tabell 1). 
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Tabell 1. Indelning i tre kategorier enligt ålder. 
 
Ålder Frekvens (N = 27) 

Under 37 år 11 

37 – 48 år 7 

49 år eller äldre 9 

 

Utöver ålder analyserades även eventuella skillnader mellan olika årskurser. Ef-

tersom det inte fanns någon förhandsuppfattning om var det eventuellt kunde 

finnas skillnader årskurserna emellan, testades under resultatanalysen olika in-

delningar i årskurser, dels i två grupper (åk 1-3 och åk 4-6) och dels i tre grupper 

(åk 1-2, åk 3-4 och åk 5-6). 

 

5.3 Konstruerande och upplägg av mätinstrumentet (enkäten) 

Utgående från den teoretiska referensram som tidigare presenterades i kapitel 3, 

konstruerades en enkät för att möta denna undersökningens syfte och kunna få 

svar på dess forskningsfrågor. Enkäten innehöll totalt 38 punkter bestående av 

främst slutna flervalspåståenden med femgradig Likertskala (30 st.), men även 4 

st. öppna frågor. 

Enkäten indelades i tre olika segment enligt följande: 

1) bakgrundsfrågor (punkterna 1-4), 

2) påståenden om syn på lärande (punkterna 5-20) som baserade sig på 

det färdiga instrumentet Approaches to Teaching Inventory (ATI) av 

Prosser & Trigwell (1999; Trigwell & Prosser, 2004) och 

3) påståenden och frågor om Skolan i rörelse (punkterna 21-38). 

 

Vehkalahti (2014, s. 20) lyfter fram vikten av att planera enkäten väl. Hela under-

sökningen är i stort beroende av enkäten och det är avgörande huruvida forska-

ren lyckas fråga frågor/formulera påståenden som är ändamålsenliga och rätta 
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rent innehållsmässigt, men de skall även vara sådana att de är statistiskt me-

ningsfulla. I enkätens andra segment har utgångspunkten varit ett färdigt och re-

dan etablerat mätinstrument, men i forskarens egna påståenden och frågor om 

Skolan i rörelse har man strävat till att planera dessa på bästa möjliga sätt genom 

att t.ex. motsvara samma svarsalternativ som den redan existerande ATI. 

Vehkalahti (2014) lyfter även fram att det är allt svårare att få svar på frågefor-

mulär och med den åtanke fanns det en strävan att konstruera enkäten så att den 

skulle innehålla det väsentliga, men ändå inte vara alltför tidskrävande att be-

svara, vilket i sin tur poängteras av Bryman (2011, s. 228). Eftersträvan var att 

enkäten i huvudsak skulle utgöras av slutna flervalsfrågor med kompletterande 

öppna frågor. Även om man ofta anser att kvantitativa metoder strävar till att ge 

en allmän uppfattning om ett fenomen, medan kvalitativa strävar till att komma åt 

detaljer, kan även kvantitativa metoder användas för att komma åt mer detaljerad 

information. I samma undersökning kan man dra nytta av bägge metoderna (Ve-

hkalahti, 2014, s. 13) och tanken med denna enkäts öppna frågor är att erbjuda 

en mer noggrann uppfattning om det som frågas efter. Som en ytterligare fördel 

med öppna frågor lyfter Bryman (2011, s. 244) fram det faktum att man på så sätt 

kan erbjuda respondenten att svara med sina egna ord framom forskarens ord-

val, vilket alltid är fallet med slutna frågor. Med tanke på att denna undersökning 

framför allt är ute efter klasslärares erfarenheter, ansågs det viktigt och ända-

målsenligt att därför även inkludera öppna frågor där forskningsdeltagarna kunde 

formulera sig själv med egna ord. 

Enkätens första segment (punkterna 1-4) gick ut på bakgrundsfrågor om kön, 

ålder, arbetserfarenhet (i år) samt vilken årskurs man undervisar i. Åldern fråga-

des i form av födelseår, eftersom det anses vara det pålitligaste sättet att fråga 

efter ålder (Vehkalahti, 2014, s. 25). Frågan om storlek på skolan (elevantal) slo-

pades av den anledning att forskaren kände till att de deltagande skolorna till-

hörde ungefär samma storleksklass inom åk 1-6 och det därför inte skulle ge 

upphov till att jämföra olika skolstorlekar sinsemellan. Däremot kunde de övriga 

bakgrundsfaktorernas inverkan inte med säkerhet uteslutas och därför bestäm-

des att inkludera samtliga i enkäten, för att sedan i analysskedet avgöra huruvida 

de verkligen är av betydelse eller ej. 



 

 31 

Enkätens andra segment (punkterna 5-20) är översatt av det färdiga engelsk-

språkiga instrument Approaches to Teaching Inventory (ATI) av Prosser & 

Trigwell (1999; Trigwell & Prosser, 2004). Instrumentet har genomgått olika ana-

lyser för att säkerställa dess reliabilitet och validitet och på basen av dessa kan 

ATI anses vara ett tillförlitligt instrument för att mäta variationer i huruvida lärares 

syn på lärande är mera lärarstyrd eller elevstyrd (Trigwell & Prosser, 2004, s. 

421). ATI utformades ursprungligen 1999, men har senare vidareutvecklats ge-

nom att formulera om vissa påståenden för att bättre motsvara flexibla lärmiljöer 

och framför allt det faktum att all undervisning inte alltid sker i klassrummet (bl.a. 

Trigwell & Prosser, 2004). I den senare versionen har sju av påståendena revi-

derats och det är den här senare versionen (bilaga 3) som använts som grund 

för översättningen till svenska. Exempel för sådana revideringar i ATI är t.ex. att 

engelskans ”We take time out in classes…” (med syftning på klassen som ut-

rymme) senare ändrats till ”I set aside some teaching time…” (med syftning på 

att reservera en del av undervisningstiden) i samma påstående (ATI, påstående 

nr 6). Syftet har då varit att den reviderade versionen bättre skall motsvara t.ex. 

undervisning på nätet eller andra flexibla lärmiljöer (Prosser & Trigwell, 2006, s. 

415). Därmed har det varit uppenbart att den reviderade versionen av ATI bättre 

lämpar sig för den här forskningen, eftersom lektionsundervisning i enlighet med 

Skolan i rörelse uttryckligen kan ske även annanstans än i klassrummet. 

Det ursprungliga instrumentet utvecklades för att undersöka lärares syn på lä-

rande i en viss kontext (Trigwell & Prosser 2006, s. 416) och av den anledning 

har forskaren tagit nödvändiga friheter vid översättningen för att bättre motsvara 

den nu avsedda lektionsundervisningen i allmänhet. Exempel på sådana änd-

ringar vid översättningen är t.ex. att engelskans ”In this subject…” (med syftning 

på att visst ämne som läraren undervisar) i denna forsknings datainsamlingsin-

strument översatts till ”I min undervisning…” för att på så sätt syfta på klasslära-

rens undervisning överlag, inte endast ett specifikt ämne (exemplet taget från 

ATI, påstående nr 12). Samma gäller genomgående hela det segmentet av en-

käten, då alla engelskans ”subject” med specifik bemärkelse för ett visst ämne 

översatts/ändrats till ”undervisning” för att beröra klasslärarens all lektionsunder-

visning. Andra nödvändiga ändringar i översättningen har t.ex. haft att göra med 

att anpassa påståendena så att ordvalen och -användningen i dem bättre lämpar 
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sig för det finländska grundskoleväsendet (t.ex. användning av begreppet be-

dömningskriterier) framom högskolesammanhang, vilket ATI ursprungligen ut-

vecklats för. Det engelskspråkiga instrumentet ATI finns som bilaga 3 för att lä-

saren kan utvärdera översättningens kvalitet. 

Upplägget av de 16 påståendena i ATI är att av dem mäter 8 av påståendena 

den elevstyrda synen på lärande (i enkätanalysen kallad en. Conceptual 

change/student-focused (CCSF) approach) och de övriga 8 påståendena följakt-

ligen den lärarstyrda synen på lärande (i enkätanalysen kallad en. Information 

transmission/teacher-focused (ITTF) approach). Vidare är upplägget sådant, att 

avsikten är att i bägge kategorierna skall fyra av påståendena mäta avsikt/inställ-

ning (en. Intention item) och fyra strategi/förverkligande (en. Strategy item). 

(Prosser & Trigwell, 1999.) 

De olika svarsalternativen för detta segment av enkäten översattes till: 

  Helt av annan åsikt (1) 
  Delvis av annan åsikt (2) 

Förhåller mig neutralt (3) 
  Delvis av samma åsikt (4) 
  Helt av samma åsikt (5) 

Enkätens tredje och sista segment (punkterna 21-38) handlade specifikt om Sko-

lan i rörelse. Påståendena formulerades utgående från olika material för Skolan 

i rörelse samt de mål som anges för Skolan i rörelse och beskrevs närmare i 

underkapitel 3.3. För att undersöka upplevelserna kring fysiskt aktiverande som 

en del av undervisningen under pågående distansundervisning, konstruerades 

avslutningsvis enkätens sista påståenden, punkterna 37 och 38. 

Påståendena för detta segment formulerades så att de olika svarsalternativen 

kunde följa precis samma verbala formulering som för föregående segment över 

syn på lärande (ATI) för att helheten på så sätt skulle fungera ändamålsenligt vid 

analysering av data. 

Innan användning testades enkäten i en testgrupp och på basen av responsen 

från detta, gjordes ännu sista nödvändiga justeringar och enkäten tog sin slutliga 

form. 
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5.4 Beskrivning av variablerna (enkäten) inför resultatanalysen 

I.o.m. att påståendena som mäter lärarens syn på lärande (ATI) var 16 till antalet 

(bilaga 1, sid 2/3), var det ändamålsenligt att kombinera ihop lämpliga variabler 

enligt i föregående kapitel nämnda åtta påståenden som mäter den elevstyrda 

synen på lärande och ytterligare åtta som mäter den lärarstyrda synen på lä-

rande. I.o.m. att samplet var måttligt litet, kunde ingen användbar information er-

hållas genom faktoranalys. I stället användes den existerande faktoranalys som 

Prosser & Trigwell (1999) utarbetat för ursprungliga användningen av ATI. 

Samma faktoranalys har undersökts senare (Prosser & Trigwell, 2006) och då 

kunde man konstatera att samma faktoranalys är konsistent med utformningen 

av det ursprungliga instrumentet. Således kunde man inför denna forskning för-

säkra sig om att ATI som instrument är reliabelt och att samma existerande fak-

toranalys kunde tillämpas för att bilda summavariabler för denna forskning. Sum-

mavariabler har bildats genom att kombinera ihop följande variabler där siffrorna 

är påståenden i ordningsföljd för ATI (bilaga 2, sid 2/3 och bilaga 3): 

 
Elevstyrd syn på lärande, en. Conceptual change/student-focused (CCSF) appro-

ach: 
  Påståenden om avsikt (en. Intention Item): 5, 8, 15 och 16 
  Påståenden om förverkligande (en. Strategy item): 3, 6, 9 och 14 

Lärarstyrd syn på lärande, en. Information transmission/teacher-focused (ITTF) 
approach: 

  Påståenden om avsikt (en. Intention Item): 2, 4, 11 och 13 
  Påståenden om förverkligande: (en. Strategy Item): 1, 7, 10 och 12 

(Prosser & Trigwell, 1999; Prosser & Trigwell, 2006) 

 

I denna forskning var reliabiliteten för summavariablerna för ”Elevstyrd syn på 

lärande” α = .683 och för ”Lärarstyrd syn på lärande” α = .712. Även om 

Cronbachs alfa för summavariabeln för elevstyrd syn på lärande inte översteg 

.70, gjordes bedömningen att det är ändamålsenligt att inkludera samtliga vari-

abler. Dels är ATI ett allmänt använt instrument, som redan påvisats tillförlitligt 

och robust, dels var värdet för alfa så pass nära kritiska gränsen på .70 att det 

inte hade varit ändamålsenligt att höja på det endast lite med bekostnad av att 

utelämna något av påståendena som mätte elevstyrd syn på lärande. 
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Variationsvidden för summavariablernas kodning är 1-5 med 1 som indikerar låg 

nivå av den mätta egenskapen och 5 indikerar hög nivå. 

Eftersom påståendena om Skolan i rörelse i bakgrunden saknade en teoretisk 

konstruktion (jämfört med segmentet för syn på lärande), var dessa påståenden 

alltså baserade på diverse material för Skolan i rörelse och programmets mål-

sättningar. Med ett relativt litet sampel kunde ingen struktur sökas genom fak-

toranalys och därför behandlas dessa påståenden som enskilda variabler (univa-

riat analys) och deras korrelationer till varandra och andra variabler undersöktes 

närmare (bivariat analys). Medelvärden för dessa jämfördes förutom för tidigare 

beskrivna undergrupper (ålder och årskurs) även för hela samplet i de fall som 

två påståenden handlade om samma målsättning för Skolan i rörelse. Då jämför-

des medelvärdet för hur lärarna upplevde möjligheten att uppnå ett visst mål på 

allmänplan jämfört med upplevelsen för samma målsättning i den egna undervis-

ningen. 

 

5.5 Analysmetoder 

I detta underkapitel beskrivs närmare vilka metoder som använts för att analysera 

data och därmed komma till forskningens resultat. Som redan nämnt är under-

sökningen en kvantitativ forskning, men för tolkning av svar på enkätens öppna 

frågor användes även kvalitativa metoder. Dessa utgör ändå endast en liten del 

av hela undersökningens data. 

 

5.5.1 Statistiska metoder 

Data är beskrivet med medelvärden, medianer, standardavvikelser, frekvenser 

och procenttal. 

P.g.a. samplets storlek och fördelning användes genomgående icke-paramet-

riska test för analys av resultaten. För att undersöka eventuella skillnader mellan 

grupper på nominalskala användes Mann-Whitneys U-test då grupperna var två 

till antalet och Kruskal Wallis –metoden då grupperna var flera än två (i denna 

undersökning dock inte flera än tre) till antalet. För att undersöka korrelationen 
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mellan två variabler på ordinalskala eller korrelationen då den ena variabeln var 

ordinal och den andra på kvotskala, användes Spearmans rangkorrelation. Even-

tuella korrelationer har undersökts närmare med sambandsdiagram för att förstå 

korrelationerna bättre. För jämförelse mellan olika medelvärden användes Wil-

coxon signed ranks test, vilket ansågs vara ett lämpligt test för detta ändamål 

eftersom de som svarat på de påståenden vars medelvärden jämförs är samma 

forskningsdeltagare och således utgör ett beroende sampel. I praktiken handlar 

detta om jämförelse av medelvärden för påståenden om en viss målsättning på 

allmänt plan jämfört med samma målsättning i den egna undervisningen samt om 

jämförelse mellan lärarstyrd syn på lärande jämfört med elevstyrd syn på lärande. 

Användningen av Wilcoxon signed ranks test behandlas närmare under forsk-

ningens tillförlitlighet (kapitel 7). 

Variablerna för syn på lärande reducerades med hjälp av tidigare forskning (Pros-

ser & Trigwell 1999; Prosser & Trigwell 2006) till två summavariabler. Summava-

riablernas reliabilitet testades med Cronbachs alfa. Detta beskrevs i detalj i före-

gående underkapitel 5.4. 

Statistisk signifikans konstaterades då p < .05 och statistikprogrammet SPSS-25 

användes för beräkning av resultaten. 

 

5.5.2 Kvalitativa metoder 

I detta underkapitel samt i motsvarande underkapitel 6.3 under resultatanalysen 

avses med begreppet faktor olika element i form av t.ex. redskap eller resurser 

(eller avsaknad av dem) som lärarna upplever att kan främja eller hämma för-

verkligandet av Skolan i rörelse. Begreppet faktor i detta sammanhang bör alltså 

inte förväxlas med användning av samma ord i kontext för faktoranalys. 

Kvalitativa analysmetoder tillämpades för de tre öppna frågorna som fanns till för 

att kunna besvara den tredje forskningsfrågan kring främjande och hämmande 

faktorer av förverkligandet av Skolan i rörelse under lektionsundervisningen. Yt-

terligare syfte för dessa frågor var att erbjuda forskaren en djupare förståelse för 

hur respondenterna tänker och vilka faktorer eventuellt kan påverka deras erfa-

renheter av Skolan i rörelse. 
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För analys av dessa öppna svar har innehållsanalys tillämpats. Genom innehålls-

analys samlar man data från text genom att systematiskt kvantifiera innehållet 

utifrån kategorier (Bryman, 2011). Tuomi och Sarajärvi (2009) beskriver att det 

handlar om att kvantitativt beskriva textens innehåll. I denna forskning har det i 

praktiken handlat om att forskaren först utgått ifrån själva frågorna i enkäten, 

d.v.s. att indela svaren i huvudkategorier enligt hämmande faktorer, främjande 

faktorer och behov av stöd. Därefter har forskaren skilt för dessa huvudkategorier 

gått igenom samtliga öppna svar och bland dem strävat till att identifiera olika 

underkategorier (t.ex. tid, resurser, verksamhetskultur m.m.) som kommer upp i 

dem. Därefter har forskaren strävat till att kvantifiera svaren enligt dessa under-

kategorier, för att på så sätt kunna förstå hurdana faktorer lärarna upplever att 

främjar eller hämmar förverkligandet av Skolan i rörelse som en del av lektions-

undervisningen. Trots att själva analysmetoden (innehållsanalys) är en kvalitativ 

metod, tillåter den också att observera hur ofta en kategori förekommer i ett visst 

material genom att räkna frekvenser. Själva analysmetoden har i detta arbets-

skede alltså varit kvalitativ, men för att förstå resultatet kvantifierades svaren en-

ligt kategorier. Forskaren har m.a.o. valt att i detta arbetsskede använda sig av 

både kvalitativa och kvantitativa metoder och detta ansågs vara lämpligt och 

ändamålsenligt för att tolka öppna svar i en undersökning som i huvudsak ändå 

är kvantitativ. 

För att identifiera dessa underkategorier har forskaren inte använt sig av en exi-

sterande teori, utan i stället närmat sig dessa öppna svar med en induktiv ansats. 

Detta motiveras med att dessa öppna frågor är de enda i undersökningen där 

forskningsdeltagarna haft möjlighet att formulera sig med egna ord och genom 

en induktiv ansats har forskaren då strävat till att dessa öppna frågor på ett ända-

målsenligt sätt skulle uppfylla sitt syfte för denna undersökning, d.v.s. att ”höra 

lärarnas röst” och därmed erbjuda merförståelse för undersökningens övriga data 

och det undersökta fenomenet kring erfarenheter av Skolan i rörelse. Å andra 

sidan kan konstateras att variationen av kategorier i de öppna svaren inte var 

särskilt stor och efter att ha grundligt bekantat sig med diverse material för Skolan 

i rörelse hade forskaren även en förhandsuppfattning om hurdana kategorier man 

eventuellt kunde förvänta sig bland forskningsdeltagarnas svar. Sådana katego-

rier var t.ex. tid eller någon form av resurser. 
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Huvudvikten i denna forskning har ändå legat i de kvantitativa metoderna och 

statistisk analys, medan denna innehållsanalys endast utgjort ett komplement till 

de kvantitativa metoderna och strävat till att ytterligare belysa den tredje forsk-

ningsfrågan kring främjande och hämmande faktorer för förverkligandet av Sko-

lan i rörelse i lektionsundervisningen. 

 

5.6 Etiska aspekter 

Bland etiska principer att ta i beaktande inom forskning, lyfter Bryman (2011, s. 

131-132) särskilt fram informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskra-

vet och nyttjandekravet. Då det kommer till informationskravet har forskaren i en-

kätens bifogade informationsbrev informerat deltagarna närmare om undersök-

ningens gång. Såväl i det informationsbrevet, i rekryteringsbrevet till rektorerna 

och skilt ännu i själva enkäten har det poängterats att deltagandet i undersök-

ningen är frivilligt och samtyckeskravet kan således anses vara uppfyllt. I enkäten 

informerades deltagarna även om att genom att skicka in sina svar, ger deltaga-

ren sitt medgivande för att delta i undersökningen. Alla uppgifter kommer att be-

handlas med största möjliga konfidentialitet och endast forskaren själv och vid 

behov handledare kommer att ta del av de (konfidentialitetskravet). Materialet 

kommer att förstöras sex månader efter att pro gradu -avhandlingen är godkänd 

av Helsingfors universitet. I enlighet med nyttjandekravet kommer de insamlade 

uppgifterna endast att användas för forskningsändamålet. 

Enligt forskningsetiska principer skall en deltagare i en undersökning även kunna 

annullera sitt samtycke till att delta i undersökning när som helst om hen så öns-

kar (Forskningsetiska delegationen, 2019, s. 29). I både informationsbrevet och 

enkäten har forskaren delat sina kontaktuppgifter och uppmanat deltagare att vid 

behov vara i kontakt med forskaren. Utöver födelseår och kön samlades inga 

andra mer specifika personuppgifter in för undersökningen. Därmed försäkras 

fullständig anonymitet för deltagarna. 

Materialet samlades in via Helsingfors universitets elektroniska enkätservice 

(https://elomake.helsinki.fi) och lagras där efter att en forskningsdeltagare fyllt i 

enkäten. Efter att enkäten stängdes, laddades materialet ner i .sav-format för 

SPSS-statistikprogrammet, varefter det sparas på forskarens enheter som är 
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skyddade med lösenord. All data både från universitetets server och forskarens 

enheter förstörs sex månader efter att Helsingfors universitet godkänt avhand-

lingen. 

Kommunen där undersökningen genomförs, kräver att forskaren å kommunens 

vägnar är beviljad undersökningstillstånd. Forskaren har enligt anvisning anhållit 

om nödvändigt forskningstillstånd, vilket beviljats den 7 april 2020. 

Inför resultatanalysen bör ännu, ur etisk aspekt, ett särdrag nämnas för den här 

forskningen: vissa av korrelationerna skulle har kunnat illustreras tydligt genom 

sambandsdiagram för ifrågavarande korrelationer, men av etiska skäl kunde 

dessa figurer inte bifogas. I.o.m. att forskningsdeltagarna själva vet vilken kom-

mun (och eventuellt även vilka skolor) undersökningen genomförts i och då 

samplet var förhållandevis litet, hade ett sambandsdiagram förorsakat en risk för 

att enstaka personer kunde kännas igen, då en viss ålder kunde kopplas ihop 

med ett visst svar. I sådana fall har forskaren valt att beskriva sambandsdiagram-

met med ord och om möjligt med medelvärden, för att på så sätt säkerställa att 

ingen enskild forskningsdeltagare kunde kännas igen. 

Inför diskussionen (kapitel 8) intervjuades en person inom ifrågavarande kom-

muns undervisningsorgan. Detta telefonsamtal kommer att hänvisas till i diskuss-

ionen, men för att kommunen inte skall framgå ur sammanhanget, kommer per-

sonens namn inte att användas. 
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6 Forskningsresultat och tolkning av resultaten 

I detta kapitel presenteras forskningsresultaten. Kapitlet är indelat i underrubriker 

enligt forskningsfrågorna, d.v.s. övergripande teman för underkapitlen är erfaren-

heter av fysiskt aktiverande undervisning (underkapitel 6.1), fysiskt aktiverande 

undervisning i förhållande till lärarnas syn på lärande (underkapitel 6.2), främ-

jande och hämmande faktorer för förverkligandet av fysiskt aktiverande undervis-

ning (underkapitel 6.3) och pågående distansundervisning p.g.a. coronaviruset 

(underkapitel 6.4). 

Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning över de centrala forskningsresul-

taten (underkapitel 6.5). 

 

6.1 Erfarenheter av fysiskt aktiverande som en del av lektions-
undervisningen 

Överlag kan konstateras att lärarna som deltog i denna forskning både förverkli-

gar Skolan i rörelse i sin lektionsundervisning och att de i det stora hela upplever 

att de har nytta av det. Vad gäller målsättningar och hur programmet är ämnat att 

gynna eleverna, upplever lärarna till största delen även att målsättningarna för 

Skolan i rörelse är möjliga att uppnå både på allmän plan och i den egna under-

visningen. Vissa undantag med signifikanta korrelationer kunde dock observeras 

och de beskrivs närmare i detta kapitel. 

Det förekom inga skillnader i de olika årskurserna. Däremot fanns det en antyd-

ning om att lärarens ålder kan korrelera med det allmänna målet för att med hjälp 

av Skolan i rörelse öka elevernas delaktighet. 

På följande sida sammanställt svar på samtliga påståenden om Skolan i rörelse 

(figur 2). 
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Figur 2. Fördelning av svar på samtliga påståenden om Skolan i rörelse. 
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I följande underkapitel kommer jag skilt att framföra resultaten för de allmänna 

påståendena om Skolan i rörelse samt för de som handlade om de olika målsätt-

ningarna för Skolan i rörelse. 

 

6.1.1 Allmänna erfarenheter av Skolan i rörelse 

I detta underkapitel presenteras data för enkätens fem första påståenden i seg-

mentet för Skolan i rörelse. Dessa påståenden var allmänna påståenden om Sko-

lan i rörelse. Statistiken presenteras i sådan form att den erbjuder läsaren möjlig-

het att få en insikt i lärarnas erfarenheter av Skolan i rörelse. 

I följande sammanställt de väsentliga värdena för dessa påståenden (tabell 2). 

Tabell 2. Variationsbredd, medelvärde och spridning för de allmänna påståendena om 
Skolan i rörelse. 
 
Påstående Min. Max. M s 

Skolan i rörelse är en viktig del av min undervis-
ning (n = 26) 

1 5 3.38 0.98 

Jag förverkligar Skolan i rörelse regelbundet un-
der min lektionsundervisning (n = 27) 

1 5 3.37 1.21 

Jag känner att jag har tillräckligt med kunskap för 
att förverkliga Skolan i rörelse som en del av min 
lektionsundervisning (n = 26) 

1 5 3.58 1.21 

Jag upplever att jag har nytta av Skolan i rörelse 
som en del av min undervisning (n = 27) 

1 5 3.67 1.04 

Jag upplever Skolan i rörelse som en extra be-
lastning i min undervisning (n = 27) 

1 5 2.04 1.19 

 

Det första påståendet gällde hur viktigt lärare upplevde Skolan i rörelse i sin 

undervisning. Svaren fördelade sig enligt följande (figur 3). 
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Figur 3. Fördelning av svar för påståendet "Skolan i rörelse är en viktig del av min under-
visning". 
 
Medelvärdet för det första påståendet var M = 3.38 (s = 0.98). Av figuren kan man 

se att hälften av lärarna var helt eller delvis av samma åsikt med påståendet och 

upplevde således Skolan i rörelse som en viktig del av sin undervisning, men 

även en stor del förhöll sig neutralt till påståendet. 

 

 
Figur 4. Fördelning av svar för påståendet "Jag förverkligar Skolan i rörelse regelbundet 
under min lektionsundervisning". 
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Medelvärdet för det andra påståendet var M = 3.37 (s = 1.21) och i detta sampel 

ser det ut att de allra flesta klasslärare regelbundet förverkligar Skolan i rörelse 

under sina lektioner. Å andra sidan svarade en dryg fjärdedel av lärarna att de är 

av delvis eller helt annan åsikt och således kunde tolkas att den andelen lärare 

inte förverkligar Skolan i rörelse regelbundet i sin lektionsundervisning. 

 

 
Figur 5. Fördelning av svar för påståendet "Jag känner att jag har tillräckligt med kunskap 
för att förverkliga Skolan i rörelse som en del av min lektionsundervisning". 
 
Påståendet ovan var det som verkade dela lärarnas åsikter allra mest. Medelvär-

det var M = 3.58 (s = 1.21). Jämfört med övriga påståenden var det ändå endast 

ett fåtal lärare som förhöll sig neutralt till detta påstående, medan de allra flesta 

lärare upplevde att de endera skulle behöva mera kunskap eller redan besitter 

tillräcklig kunskap för att förverkliga Skolan i rörelse i sin lektionsundervisning. 
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Figur 6. Fördelning av svar för påståendet "Jag upplever att jag har nytta av Skolan i 
rörelse som en del av min undervisning". 
 
För det fjärde påståendet ovan var medelvärdet M = 3.67 (s = 1.04). 

Det kan ännu nämnas att av de tidigare påståendena korrelerar det första (Skolan 

i rörelse en viktig del av undervisningen), det andra (förverkligande av Skolan i 

rörelse under lektionsundervisningen) och det ovan nämnda fjärde (upplevd nyt-

tan av Skolan i rörelse) alla med varandra. Mellan det första och andra påståen-

det föreligger att samband r = .54, p < .005, mellan det första och fjärde påståen-

det r = .66, p < .001 och mellan det andra och fjärde påståendet r = .59, p < .001. 

Därmed kan man konstatera att de lärare som i högre grad upplevde Skolan i 

rörelse som en viktig del av undervisningen och förverkligade programmet aktivt 

under lektionsundervisningen, även upplevde större nytta av programmet.  
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Figur 7. Fördelning av svar för påståendet "Jag upplever Skolan i rörelse som en extra 
belastning i min undervisning". 
 
De allra flesta lärarna upplevde inte Skolan i rörelse som en extra belastning eller 

förhöll sig neutralt till påståendet. Endast drygt 10 % av lärarna upplevde Skolan 

i rörelse som en extra belastning i någon grad. Medelvärdet för påståendet var M 

= 2.04 (s = 1.19). 

Ifrågavarande påstående korrelerade negativt till föregående påstående om nyt-

tan av Skolan i rörelse. Påståendet korrelerade negativt även till båda påståen-

dena om huruvida lärarna upplever att Skolan i rörelse främjar elevernas inlärning 

(både allmänt och i den egna lektionsundervisningen). Korrelationerna för detta 

femte påstående beskrivs närmare i följande tabell (tabell 3). 

  



 

 46 

Tabell 3. Korrelationer för påståendet "Jag upplever Skolan i rörelse som en extra be-
lastning i min undervisning". 
 
Påstående r Sig. 

Jag upplever att jag har nytta av Skolan i rörelse som en del 
av min undervisning 

- .43 p < .05 

Jag anser allmänt att Skolan i rörelse under lektionsundervis-
ning fungerar för att främja elevers lärande 

- .55 p < .005 

Jag upplever i min egen lektionsundervisning att målet för att 
”främja elevernas inlärning” är möjligt att uppnå med hjälp av 
Skolan i rörelse 

- .40 p < .05 

 

Den negativa korrelationen till de ovan nämnda påståendena innebär att de lä-

rare som upplevde Skolan i rörelse som någon form av extra belastning i sitt 

arbete, tenderar att även uppleva att de har mindre eller ingen nytta av Skolan i 

rörelse i sin undervisning och dessa lärare hade även en mindre upplevelse av 

att Skolan i rörelse kunde främja elevernas lärande.  

Samma påstående korrelerade även till syn på lärande, vilket beskrivs närmare 

under resultaten för den andra forskningsfrågan i underkapitel 6.2. 

För dessa allmänna påståenden om Skolan i rörelse kunde inga skillnader hittas 

mellan de olika årskurserna eller i forskningsdeltagarnas ålder, U = ns, H(2) = ns. 

 

6.1.2 Målsättningarna för Skolan i rörelse 

Med undantag av ett påstående gällande målsättningarna för Skolan i rörelse, 

var ingen av lärarna helt av annan åsikt om att de givna målsättningarna skulle 

vara möjligt att uppnå såväl på allmän plan som i den egna undervisningen. 

De centrala värdena för påståenden om målsättningarna för Skolan i rörelse, var 

följande (tabell 4): 
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Tabell 4. Variationsbredd, medelvärde och spridning för påståendena om målsättning-
arna för Skolan i rörelse. 
 
Påstående Min. Max. M s 

Jag anser allmänt att Skolan i rörelse under lekt-
ionsundervisning fungerar för att öka elevernas 
fysiska aktivitet (n = 27) 

2 5 4.00 0.73 

Jag upplever i min egen lektionsundervisning att 
målet för att ”öka elevernas fysiska aktivitet (och 
minska på stillasittandet)” är möjligt att uppnå 
med hjälp av Skolan i rörelse (n = 27) 

2 5 4.00 0.96 

Jag anser allmänt att Skolan i rörelse under lekt-
ionsundervisning fungerar för att främja elevernas 
lärande (n = 27) 

2 5 4.22 0.75 

Jag upplever i min egen lektionsundervisning att 
målet för att ”främja elevernas inlärning” är möjligt 
att uppnå med hjälp av Skolan i rörelse (n = 26) 

2 5 3.73 0.78 

Jag anser allmänt att Skolan i rörelse under lekt-
ionsundervisning fungerar för att öka elevernas 
delaktighet (n = 27) 

1 5 3.67 1.04 

Jag upplever i min egen lektionsundervisning att 
målet för ”att öka elevernas delaktighet” är möjligt 
att uppnå med hjälp av Skolan i rörelse (n = 27) 

2 5 3.63 0.88 

 

I följande en närmare beskrivning om hur lärarnas svar fördelat sig för varje på-

stående. Samtidigt har även medelvärdena för samma målsättning allmänt jäm-

förts med medelvärdet för samma målsättning i den egna undervisningen. 

 



 

 48 

 

Figur 8. Fördelning av svar för påståendet "Jag anser allmänt att Skolan i rörelse under 
lektionsundervisning fungerar för att öka elevernas fysiska aktivitet". 
 
Medelvärdet för påståendet ovan var M = 4.00 (s = 0.73). Man kan således kon-

statera att den allmänna uppfattningen bland dessa lärare är att Skolan i rörelse 

fungerar för att öka elevernas fysiska aktivitet. 

 

 

Figur 9. Fördelning av svar för påståendet "Jag upplever i min egen lektionsundervisning 
att målet för att "öka elevernas fysiska aktivitet (och minska på stillasittandet)" är möjligt 
att uppnå med hjälp av Skolan i rörelse". 
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På motsvarande sätt fanns det bland dessa lärare en stark uppfattning om att det 

i den egna lektionsundervisningen går att öka på elevernas fysiska aktivitet med 

hjälp av Skolan i rörelse, då medelvärdet för påståendet i fråga även här låg på 

M = 4.00 (s = 0.96). Mellan de två påståendena om målsättningen för huruvida 

Skolan i rörelse fungerar för att öka elevernas fysiska aktivitet fanns ett statistiskt 

signifikant samband r = .64, p < .001. 

De två följande påståendena handlade om målsättningen för att främja elevernas 

lärande. De lärare som upplevde detta mål som svårare att uppnå med hjälp av 

Skolan i rörelse var också benägna att i högre grad uppleva Skolan i rörelse som 

en extra belastning i sin undervisning, vilket beskrevs närmare i underkapitel 

6.1.1. 

 

 

Figur 10. Fördelning av svar för påståendet "Jag anser allmänt att Skolan i rörelse under 
lektionsundervisning fungerar för att främja elevernas lärande". 
 
Detta var det enstaka påståendet kring målsättningarna för Skolan i rörelse med 

det allra högsta medelvärdet på M = 4.22 (s = 0.75). Det finns bland dessa lärare 

alltså en stark uppfattning om att Skolan i rörelse på allmän nivå fungerar för att 

främja elevernas lärande. 
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Figur 11. Fördelning av svar för påståendet "Jag upplever i min egen lektionsundervis-
ning att målet för att "främja elevernas inlärning" är möjligt att uppnå med hjälp av Skolan 
i rörelse. 
 
Medelvärdet för påståendet om samma målsättning i den egna undervisningen 

var ändå betydligt lägre, M = 3.73 (s = 0.78). Det fanns ett statistiskt signifikant 

samband mellan påståendena om främjandet av elevernas inlärning i lektionsun-

dervisningen r = .70, p < .001, men för denna målsättning fanns en större skillnad 

mellan påståendenas medelvärden. Skillnaden i dessa medelvärden var statist-

iskt signifikant Z = 3.357, p < .001. Allmänt har dessa lärare alltså ett starkt för-

troende till att Skolan i rörelse under lektionsundervisningen fungerar för att 

främja elevernas lärande, men i den egna undervisningen var samma uppfattning 

inte längre lika stark. De allra flesta lärarna upplevde dock även i den egna lekt-

ionsundervisningen att Skolan i rörelse fungerar för att främja elevernas lärande. 

De följande påståendena behandlade Skolan i rörelses tredje målsättning om att 

öka elevernas delaktighet. Här kunde urskiljas en korrelation till lärarens ålder, 

vilket beskrivs närmare under följande figur. 
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Figur 12. Fördelning av svar för påståendet "Jag anser allmänt att Skolan i rörelse under 
lektionsundervisning fungerar för att öka elevernas delaktighet". 
 
Medelvärdet för påståendet var M = 3.67 (s = 1.04). För detta påstående kunde 

även konstateras ett signifikant samband med ålder, r = - .39, p < .05. Den nega-

tiva korrelationen talar om att högre ålder kunde associeras med en svagare upp-

fattning om att Skolan i rörelse fungerar för att öka elevernas delaktighet. För att 

närmare kunna avgöra var korrelationen fanns analyserades resultatet ytterligare 

med såväl Kruskal Wallis -metoden som med sambandsdiagram. I den först-

nämnda Kruskal Wallis -metoden kunde inget samband mellan påståendet och 

åldern hittas då man använde sig av den tidigare beskrivna indelningen i tre ål-

dersgrupper, H(2) = ns. Genom sambandsdiagrammet kunde man ändå tydligt 

se var sambandet fanns och varför resultatet för korrelation var statistiskt signifi-

kant. Sambandet ligger framför allt bland de forskningsdeltagare som svarat med 

värden 3-5 på ifrågavarande påstående. En klar majoritet av forskningsdelta-

garna n = 23 (85 %) uppgav något av dessa svarsalternativ. För dessa alternativ 

ser sambandet ut att vara så gott som lineärt, så att ju yngre lärare, desto mera 

av samma åsikt med påståendet. För värdena 1-2 kan även ett samband urskil-

jas, med det är inte längre lineärt. För att tydliggöra sambandet bifogas nedan en 

tabell (tabell 5) med respondenternas medelåldrar för åsikterna ”förhåller mig ne-

utralt”, ”delvis av samma åsikt” och ”helt av samma åsikt”. 
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Tabell 5. Respondenternas medelålder för olika svarsalternativ för påståendet om mål-
sättningen för att öka elevernas delaktighet. 
 

Svarsalternativ 
Respondenternas medelålder (år) 

M s Md 

Förhåller mig neutralt (3), n = 5 52.4 9.45 52 

Delvis av samma åsikt (4), n = 13 42.2 9.94 38 

Helt av samma åsikt (5), n = 5 35.4 7.80 35 

 

Tabellen ovan berättar det samma som sambandsdiagrammet, d.v.s. man kan 

märka ett visst samband med att ju yngre respondent, desto mera av samma 

åsikt var man om att Skolan i rörelse under lektionsundervisning fungerar för att 

öka elevernas delaktighet. 

I.o.m. att skalstegen på ordinalskalan inte är jämna kodades samma påstående 

om till endast tre kategorier enligt ”av annan åsikt” (1-2), ”förhåller mig neutralt” 

(3) och ”av samma åsikt” (4-5). Då var korrelationen inte längre statistiskt signifi-

kant, r = ns (vilket sannolikt berodde på att enligt nyss beskrivna frekvenser med-

förde denna indelning endast n = 4 forskningsdeltagare i kategorin ”av annan 

åsikt”), men i sambandsdiagrammet kunde samma observation fortsättningsvis 

göras för alternativen ”förhåller mig neutralt” – ”av samma åsikt” (n = 23). 

Då det kom till samma målsättning i den egna lektionsundervisningen, kunde man 

inte urskilja något samband med åldern och då såg svarsfördelningen ut som 

följande (figur 13): 
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Figur 13. Fördelning av svar för påståendet "Jag upplever i min egen lektionsundervis-
ning att målet för att "öka elevernas delaktighet" är möjligt att uppnå med hjälp av Skolan 
i rörelse. 
 
Även om medelvärdet för påståendet om att med hjälp av Skolan i rörelse kunna 

öka elevernas delaktighet i den egna lektionsundervisningen, M = 3.63 (s = 0.88) 

var något lägre än den allmänna uppfattningen kring samma mål, var denna skill-

nad inte av statistisk signifikans, Z = ns. Även för denna målsättning, fanns ett 

statistiskt signifikant samband mellan de två påståendena r = .84, p < .001. 

För påståendena kring Skolan i rörelse, kan avslutningsvis konstateras att lärarna 

ansåg att det är viktigt att utveckla Skolan i rörelse i lektionsundervisningen, vilket 

illustreras i figuren under (figur 14). 
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Figur 14. Fördelning av svar för påståendet "Jag anser att det är viktigt att utveckla Sko-
lan i rörelse i lektionsundervisningen" 
 
Ingen av lärarna var av annan åsikt med påståendet. Däremot ansåg över 80 % 

av lärarna att det är viktigt att utveckla Skolan i rörelse i lektionsundervisningen. 

Medelvärdet för påståendet var M = 4.15 (s = 0.72). 

 

6.2 Fysiskt aktiverande undervisning relaterat till syn på lärande 

Lärarna i denna forskning hade, frånsett några undantag, primärt en elevstyrd 

syn på lärande i den utsträckning att det inte tillät indelning av lärarna i skilda 

grupper beroende på deras syn på lärande. I stället undersöktes även här korre-

lationer för att söka svar på den andra forskningsfrågan. 

I tabellerna på följande sidor framställs variationsbredd, medelvärde och sprid-

ning för samtliga påståenden om syn på lärande samt dess summavariabler (ta-

bell 6 och tabell 7). 
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Tabell 6. Variationsbredd, medelvärde, spridning och summavariabel för påståendena 
som mäter elevstyrd syn på lärande. 
 
Punkt / Påstående Min. Max. M s 

ATI_03 (CCSF): I min växelverkan med elever, 
försöker jag skapa samtal med dem om de teman 
som vi behandlar (n = 26) 

1 5 4.65 0.85 

ATI_05 (CCSF): Jag upplever att utvärderingen 
borde vara en möjlighet för elever att upptäcka 
och inse sin förändrade förståelse för temat (n = 
27) 

1 5 4.11 0.93 

ATI_06 (CCSF): Jag reserverar en del av under-
visningstiden för att elever sinsemellan skall 
kunna diskutera svårigheter de stöter på då de ar-
betar med ett visst ämne/tema (n = 27) 

2 5 3.56 0.93 

ATI_08 (CCSF): Jag uppmuntrar elever att fun-
dera på hur de lär sig och förändrar sin kunskap 
inom ett tema (n = 27) 

1 5 4.37 0.88 

ATI_09 (CCSF): Då jag undervisar ett visst 
ämne/tema, använder jag svåra eller odefinierade 
exempel för att provocera meningsutbyte (n = 27) 

1 4 2.48 1.09 

ATI_14 (CCSF): Jag skapar tillfällen för eleverna 
att diskutera sin förändrade uppfattning om det 
ämne/tema som undervisas (n = 27) 

2 5 4.04 0.65 

ATI_15 (CCSF): Jag upplever att det är viktigare 
för eleverna att göra egna anteckningar framom 
att skriva av mina anteckningar (n = 27) 

1 5 3.37 1.08 

ATI_16 (CCSF): Jag upplever att en stor del av 
undervisningstiden borde användas till att ställa 
frågor om elevernas tankar och idéer (n = 27) 

2 5 3.56 0.97 

SUMMAVARIABEL för elevstyrd syn på lä-
rande (CCSF): 

2.00 4.63 3.76 0.51 
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Tabell 7. Variationsbredd, medelvärde, spridning och summavariabel för påståendena 
som mäter lärarstyrd syn på lärande. 
 
Punkt / Påstående Min. Max. M s 

ATI_01 (ITTF): Jag planerar min undervisning ut-
gående från att de flesta elever har endast lite an-
vändbar kunskap om teman som kommer att be-
handlas (n = 27) 

1 5 2.96 1.29 

ATI_02 (ITTF): Jag upplever att det är viktigt att 
undervisningen helt och hållet utgår från de mål-
sättningar som anses viktiga för bedömningen (n 
= 27) 

1 5 3.07 1.04 

ATI_04 (ITTF): Jag upplever att det är viktigt att 
framföra mycket fakta för att eleverna skall veta 
vad de behöver lära sig om ett tema (n = 27) 

1 5 3.59 1.19 

ATI_07 (ITTF): I min undervisning fokuserar jag 
på att behandla sådan information som kunde er-
hållas från en bra textbok (n = 27) 

1 5 3.26 1.10 

ATI_10 (ITTF): Jag lägger upp min undervisning 
för att hjälpa eleverna att uppnå bedömningskrite-
rierna (n = 27) 

1 5 4.07 0.96 

ATI_11 (ITTF): Jag anser att en viktig orsak för 
undervisningen är att förse eleverna med en bra 
uppsättning av anteckningar (n = 27) 

1 4 2.52 0.70 

ATI_12 (ITTF): I min undervisning förser jag ele-
verna endast med den information de behöver för 
att uppnå bedömningskriterierna (n = 27) 

1 3 1.59 0.57 

ATI_13 (ITTF): Jag upplever att jag borde kunna 
svara på vilka som helst frågor eleverna kan tän-
kas ställa åt mig inom ett visst ämne/tema (n = 
27) 

1 4 2.04 1.22 

SUMMAVARIABEL för lärarstyrd syn på lä-
rande (ITTF): 

1.88 4.00 2.89 0.60 

 

Vid jämförelse av summavariablerna för elevstyrd syn på lärande M = 3.76 (s = 

0.51) och lärarstyrd syn på lärande M = 2.89 (s = 0.60) kan konstateras att lärarna 

överlag primärt har en elevstyrd syn på lärande. Skillnaden mellan summavariab-

lernas medelvärden var statistiskt signifikant, Z = - 4.335, p < .001. Av alla delta-
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gande lärare hade n = 24 (89 %) ett högre värde på summavariabeln för de på-

ståenden som mätte elevstyrd syn på lärande, än de hade för de påståenden 

som mätte lärarstyrd syn på lärande. 

Det kunde konstateras en positiv korrelation mellan lärarstyrd syn på lärande och 

påståendet ”Jag upplever Skolan i rörelse som en extra belastning i min under-

visning”, r = .38, p < .05. Resultatet var statistiskt signifikant och indikerar att de 

lärare som har en högre lärarstyrd syn på lärande, även mer sannolikt upplever 

Skolan i rörelse som en extra belastning i sin undervisning (figur 15). 

 

 

Figur 15. Sambandsdiagram över korrelationen mellan lärarstyrd syn på lärande och 
påståendet "Jag upplever Skolan i rörelse som en extra belastning i min undervisning". 
Vissa av punkterna har flera punkter precis på varandra (n = 27). 
 
 

Inga andra signifikanta korrelationer kunde konstateras mellan syn på lärande 

och de övriga påståendena om Skolan i rörelse, r = ns. 
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6.3 Främjande och hämmande faktorer för förverkligandet av fy-
siskt aktiverande undervisning 

Enkätens öppna frågor fanns med för att erbjuda forskningsdeltagarna en möjlig-

het att själv kunna förklara sina erfarenheter för att forskaren på så sätt bättre 

kunde förstå vilka faktorer påverkar deras åsikter och erfarenheter av förverkli-

gandet av Skolan i rörelse. Därmed berörde den tredje forskningsfrågan främ-

jande och hämmande faktorer i förverkligandet av Skolan i rörelse som en del av 

lektionsundervisningen. 

Vid analysen av de öppna svaren kunde man tydligt urskilja olika teman som tid, 

utrymmen (och andra resurser som material, utrustning och personresurser), 

verksamhetskultur, kollegialt stöd och fortbildning. 

Utrymmen var det enstaka begrepp som i någon form nämndes allra flest gånger 

(då detta kunde urskiljas i sju olika svar av sex olika forskningsdeltagare). Detta 

ansågs var både en främjande och en hämmande/hindrande faktor. I korthet 

handlade detta om att stora klassrum och stora ytor i skolan ansågs som en främ-

jande faktor för förverkligandet av Skolan i rörelse, medan små klassrum och brist 

på utrymme i dessa fall ansågs vara en hämmande faktor. 

 

6.3.1 Främjande faktorer 

Utrymme bland de främjande faktorerna kunde urskiljas i bl.a. följande svar: 

”Jag har ett stort klassrum där eleverna får röra sig ganska fritt…” 
”Stor skola = stora ytor” 

Utrymmen nämndes som en främjande faktor i tre av svaren och lika många 

gånger nämndes i någon form även material/utrustning. Man kan således tolka 

att ändamålsenliga resurser är en faktor som lärarna upplevde som en främjande 

faktor: 

”Vi har bra utrustning i vår skola” 

Utöver utrymmes- och materialresurser, nämndes även verksamhetskultur/kolle-

gialt stöd som en främjande faktor i några av de öppna svaren, bl.a.: 

”Den goda sammanhållningen i kollegiet” 
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6.3.2 Hämmande faktorer 

Utöver utrymme (litet klassrum, brist på utrymme o.s.v.) som nämndes som en 

hämmande/hindrande faktor i fyra av de öppna svaren, var tid ett begrepp som i 

någon form nämndes i fem av de öppna svaren: 

”Tidsbrist” (flera forskningsdeltagare) 
”… Vi har inte tid med att springa med repetitionsuppgifter på gården…” 

Tid kom även upp som ett tema i form av att man önskade sig längre lektioner för 

att kunna implementera mera Skolan i rörelse-verksamhet i undervisningen. 

En ytterligare hämmande faktor kunde urskiljas i verksamhetskulturen, då en 

forskningsdeltagare uppgav att Skolan i rörelse inte framförts i skolan på ett sätt 

som skulle hjälpa att implementera det i undervisningen. 

Under frågan om vilka stödåtgärder lärarna skulle behöva för att i större utsträck-

ning kunna förverkliga Skolan i rörelse som en del av sin lektionsundervisning, 

kunde man tydligt urskilja behovet av någon form av fortbildning i fem av svaren, 

t.ex.: 

”Kurser för lärarna” 
”Få ännu mera konkreta tips som jag kan använda mig av” 
”Kanske exempel och puffar…” 

Ytterligare stödåtgärder som kunde urskiljas var (kraven i) läroplanen, personre-

surser och kollegialt stöd: 

”Mindre teoretiska krav i läroplanen…” 
”En extra vuxen i klassen” 
”Regelbunden repetition och gemensamma diskussioner med kolleger” 

 

6.4 Fysiskt aktiverande i distansundervisning 

Den sista forskningsfrågan berörde distansundervisningen som skolorna p.g.a. 

den globala coronaviruspandemin befann sig i under den tid som enkäten var 

tillgänglig för lärarna. 

I följande figur (figur 16) framgår att trots det rådande läget upplevde lärarna i 

hög grad att de även under distansundervisningen har en möjlighet att påverka 

elevernas fysiska aktivitet. 
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Figur 16. Fördelning av svar för påståendet "Jag upplever att jag har en möjlighet att 
påverka elevernas fysiska aktivitet under distansundervisningen". 
 
En klar majoritet på nästan 80 % upplevde att de i någon grad har möjlighet att 

påverka elevernas fysiska aktivitet under distansundervisningen. En knapp fem-

tedel var delvis av annan åsikt med påståendet. Variationsbredden för detta på-

stående var 2-5 och medelvärdet M = 3.89 (s = 1.05). 

Då det kom till enkätens sista påstående kring huruvida lärarna verkligen förverk-

ligar Skolan i rörelse även under distansundervisningen (figur 17), kan man kon-

statera att även om uppfattningen inte var lika stark som i föregående påstående, 

var det fortsättningsvis en klar majoritet som uppgav att de förverkligar Skolan i 

rörelse även i rådande förhållanden. 
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Figur 17. Fördelning av svar för påståendet "Jag förverkligar Skolan i rörelse även nu 
under distansundervisningen" 
 
Variationsbredden för påståendet i fråga var 1-5 och medelvärdet M = 3.63 (s = 

1.31). 

 

6.5 Sammanfattning av resultaten 

Överlag kunde konstateras att lärarna i denna forskning förverkligar Skolan i rö-

relse i sin lektionsundervisning och att de till största delen upplever att de har 

nytta av det. Å andra sidan uppgav en dryg fjärdedel av lärarna att de inte regel-

bundet förverkligar Skolan i rörelse som en del av sin lektionsundervisning. Det 

fanns en stark uppfattning om att målsättningarna för Skolan i rörelse är möjliga 

att uppnå och likaså ansågs det viktigt att utveckla Skolan i rörelse i lektionsun-

dervisningen. 

Frånsett några enstaka undantag, hade lärarna primärt en elevstyrd syn på lä-

rande. 

Specifika samband som kunde konstateras i anknytning till lärarnas syn på lä-

rande eller ålder: 
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- För detta sampel gällde att lärare med en högre lärarstyrd syn på lärande 

även i högre grad upplevde Skolan i rörelse som en extra belastning i sin 

undervisning. 

- Det fanns en antydning för ett samband mellan lärarnas ålder och uppfatt-

ningen kring huruvida Skolan i rörelse allmänt ökar elevernas delaktighet. 

En klar majoritet av forskningsdeltagarna förhöll sig neutralt eller var av 

samma åsikt med påståendet och i dessa svarsalternativ fanns ett sam-

band i form av att yngre lärare tenderade att i högre grad anse att Skolan 

i rörelse ökar elevernas delaktighet. 

 

Andra samband som kunde konstateras som en del av erfarenheterna kring sko-

lan i rörelse: 

- De lärare som i högre grad upplevde Skolan i rörelse som en viktig del av 

undervisningen och även själv förverkligade programmet aktivt i sin lekt-

ionsundervisning, de upplevde även större nytta av Skolan i rörelse. 

- De lärare som i större utsträckning upplevde Skolan i rörelse som en extra 

belastning i sin undervisning, tenderade även att uppleva mindre nytta av 

Skolan i rörelse samt mindre tilltro till att Skolan i rörelse främjar elevernas 

lärande. 

 

Som de främsta främjande faktorerna för förverkligandet av Skolan i rörelse som 

en del av lektionsundervisningen nämndes (ändamålsenliga) utrymmen och 

material/utrustning. Som de främsta hämmande faktorerna nämndes tid och 

(bristfälliga eller små) utrymmen. Även kurser och fortbildning nämndes som te-

man för stödåtgärder som lärarna upplevde att de skulle behöva för att i vidare 

utsträckning kunna förverkliga Skolan i rörelse som en del av sin lektionsunder-

visning. 

Under rådande distansundervisning p.g.a. coronaviruset uppgav allra största de-

len av lärare att de trots distansundervisningen upplevde att de har en möjlighet 

att påverka elevernas fysiska aktivitet. En klar majoritet uppgav att de även för-

verkligar Skolan i rörelse under distansundervisningen. 
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7 Tillförlitlighet 

Det allra första man bör förstå om denna undersökning är att det handlar om ett 

måttligt litet sampel med 27 forskningsdeltagare. Således är detta blott en 

kartläggning av situationen bland vissa lärare i en viss kommun. Resultaten 

kunde vara annorlunda om undersökningen genomförts bland ett större sampel 

och/eller om den utsträckt sig även till andra kommuner eller om den genomförts 

enbart i en annan kommun. Enligt Moilanen (22.10.2019) förverkligas Skolan i 

rörelse ändå väldigt varierande i olika kommuner. 

Man kan också spekulera kring huruvida en undersökning av denna art i första 

hand tilltalar lärare som redan i utgångsläge förhåller sig mer positivt till Skolan i 

rörelse. Deltagandet i undersökningen har varit helt frivilligt och eftersom det i 

informationsbrevet (bilaga 2) redan tydligt framkommit att enkäten handlar om 

Skolan i rörelse, kan man tänka sig att en lärare som anser att programmet är 

onödigt eller misslyckat inte ens besvärar sig med att fylla i en enkät om 

programmet.  

Även om den här undersökningen lyckats hitta vissa intressanta samband, kan 

man inte dra några som helst allmänna slutsatser av forskningens resultat – 

forskningen är en kartläggning och resultatet gäller endast för just detta sampel. 

Även om man lyckats hitta vissa korrelationer, kan denna forskning inte erbjuda 

förklaringar till orsaker för dessa korrelationer. I ett så pass litet sampel kan man 

trots konstaterad statistisk signifikans i en större helhet inte helt utesluta 

slumpens inverkan och för ökad tillförlitlighet borde samma korrelationer hittas i 

ett större sampel för att sedan kunna förklaras med regressionsanalys. 

En annan aspekt med tanke på forskningens tillförlitlighet är mätinstrumentet. 

Enkäten bestod dels av ett färdigt instrument (ATI) för att undersöka 

forskningsdeltagarnas syn på lärande, men alla påståenden i anknytning till 

Skolan i rörelse hade forskaren själv format utgående från material och 

målsättningar för Skolan i rörelse. Enkäten testades i en testgrupp för att få 

värdefull respons för att vidareutveckla enkäten. Testbruk i en sådan utsträckning 

att man närmare kunde ha undersökt tillförlitligheten för de självkonstruerade 

påståendena kring Skolan i rörelse, var ändå varken ändamålsenligt för den här 

undersökningen och rent tidsmässigt inte heller ens möjligt. Därmed kan man inte 



 

 64 

vara säker på huruvida just dessa påståendena om Skolan i rörelse sist och 

slutligen är lämpliga för sitt ändamål eller de bästa påståenden för att mäta det 

som deras avsikt var. 

Vad gäller ATI, är det ett reliabelt och etablerat mätinstrument, vilket redan 

behandlats tidigare i detta arbete. Det bör ändå poängteras att instrumentet 

ursprungligen utvecklats för att undersöka universitetslärares syn på lärande, inte 

lärare i lågstadiet. Instrumentet är också designat för att användas i en viss 

kontext, d.v.s. svaren på enkäten bör i utgångsläge ses i relation till den kontext 

där en viss undersökning genomförs. Lärares syn på lärande kan variera 

beroende på i vilken kontext man mäter den (Prosser & Trigwell, 199, s. 177). I 

denna forskning gjordes översättningen av enkäten ändå så, att påståendena 

inte var lika bundna till en viss kontext, utan skulle motsvara klasslärarnas 

undervisning i allmänhet. Prosser & Trigwell (2006, s. 416) nämner också att ATI 

inte borde användas för att klassificera lärare att ha endera en lärarstyrd eller en 

elevstyrd syn på lärande, men i denna forskning fanns en viss strävan för att 

kunna klassificera lärare att ha en mer lärarstyrd eller mer elevstyrd syn på 

lärande. Forskaren har varit medveten om dessa riktlinjer för användning av ATI, 

men en bedömning gjordes om att ATI ändå är det allra lämpligaste instrumentet 

för denna forskningens ändamål och därmed gjordes ett medvetet val för att 

använda ATI för denna undersökning även om användningen i denna forskning 

inte till fullo motsvarar de omständigheter som instrumentet ursprungligen 

utvecklats till. Man kan ändå argumentera för att ATI inte helt använts i ett sådant 

sammanhang eller på ett sådant sätt som det ursprungligen utvecklats för och 

således kan man i viss mån ifrågasätta även detta segments (ATI) validitet i 

denna forskning. 

Under utarbetandet av mätinstrumentet har forskaren ändå strävat till att 

noggrant fundera på enkätens uppbyggnad för att den på bästa möjliga sätt skulle 

lämpa sig för denna undersökning. Förutom testbruk har forskaren redan under 

utvecklandet av enkäten kontinuerligt samlat respons av lärare och forskningens 

handledare för att förstå hur påståenden uppfattas och på basen av den respons 

gjort nödvändiga ändringar (i t.ex. översättningen) för att undvika missförstånd. 

Forskningens handledare har med sin tidigare kännedom om ATI då kunnat ge 

återkoppling med tanke på påståendenas koppling till teori, terminologi o.s.v., 
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medan de lärare som utgjort gruppen för testbruk inte känt till ATI från tidigare 

och därmed erbjudit kunskap om hur forskarens översättning och modifikationer 

fungerar för den s.k. ”naiva läsaren”. Det ursprungliga engelskspråkiga 

instrumentet finns inkluderat (bilaga 3) för att läsaren själv kan avgöra huruvida 

översättningen och modifikationerna varit berättigade och ändamålsenliga. 

I anknytning till enkäten och resultatanalysen bör även nämnas Likertskalans 

svarsalternativ och användning av Spearmans rangkorrelation för undersökning 

av korrelationer. Med den valda ordformuleringen för de olika svarsalternativen, 

kan skalstegen på ordinalskalan inte anses vara jämna och således kan full 

förståelse över korrelationerna inte uppnås med ifrågavarande metod. I.o.m. att 

samplet var litet och snedfördelat, var detta ändå den enda möjliga metoden för 

analys av korrelationer. Som en åtgärd har man vid behov då slagit ihop skalsteg. 

I samband med ovan nämnda problematik finns det skäl att även skilt nämna 

tillförlitligheten för ett specifikt resultat för denna forskning, d.v.s. korrelationen 

mellan ålder och huruvida man på allmännivå ansåg att Skolan i rörelse fungerar 

för att öka elevernas delaktighet. Denna korrelation beskrevs närmare i 

underkapitel 6.1.2, men i.o.m. att sambandet inte var helt entydigt, kan inte alltför 

mycket vikt läggas på detta enskilda forskningsresultat. På basen av detta kan 

man på sin höjd konstatera att resultatet indikerar att det kunde finnas någon 

form av korrelation, men denna korrelation borde undersökas ännu närmare 

innan man kan konstatera något definitivt om den. 

Under resultatanalysen användes även Wilcoxon signed ranks test för att jämföra 

medelvärden av vissa påståenden. Då utgick man från att de forskningsdeltagare 

som besvarat påståendena vars medelvärden jämförs utgör ett beroende 

sampel, eftersom det handlar om samma grupp av forskningsdeltagare. Sedan 

har forskaren själv gjort bedömningen att de jämförda variablerna är 

ändamålsenliga och meningsfulla att jämföra sinsemellan. I praktiken handlade 

användning av WIlcoxon signed ranks test om påståendena kring 

målsättningarna för Skolan i rörelse där lärarnas uppfattning om en viss 

målsättning på allmän nivå jämfördes med uppfattningen om samma målsättning 

i den egna undervisningen. Utöver målsättningarna för Skolan i rörelse jämfördes 

även summavariablerna för lärarstyrd syn på lärande jämfört med 
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summavariablerna för elevstyrd syn på lärande med samma test.  I litteraturen 

fanns det inte tydliga exempel på användning av Wilcoxon signed ranks test på 

motsvarande sätt (eftersom det främst används i ”före/efter-sammanhang”) och 

forskaren vände sig då till sakkunniga för närmare handledning i huruvida testet 

verkligen kunde användas så. Även då var åsikterna aningen tudelade, men det 

fanns en starkare uppfattning om att testet lämpar sig för detta ändamål. För 

läsarens del finns det ändå skäl att vid jämförelse av dessa medelvärden, vara 

medveten om att åsikterna kring användning av Wilcoxon signed ranks test på 

det här sättet av allt att döma inte är helt entydiga. De skillnader i medelvärden 

som påvisats med ifrågavarande test (två olika tillfällen i resultatkapitlet) är ändå 

inte centrala med tanke på att erbjuda svar på forskningsfrågorna, utan har 

endast erbjudit merinformation i den stora helheten. 

Vad gäller resultatanalysen överlag har forskaren ändå strävat till att 

genomgående använda sig av ändamålsenliga test som lämpar sig för ett sampel 

av denna storlek och fördelning och om möjligt har forskaren även strävat till att 

försäkra sig om statistiskt signifikanta resultat genom att t.ex. hitta samma 

samband genom en annorlunda indelning av grupper/svar. 

Utöver redan nämnda faktorer som kan påverka tillförlitligheten lyfter Vehkalahti 

(2014) även fram att de fenomen som mäts med en enkät ofta har en benägenhet 

att förändras över tid och således kan man tänka sig att tidpunkten för en viss 

undersökning också kan spela roll. Under tiden för denna forskning befann sig 

skolorna i distansundervisning och enligt lärarfacket OAJ:s förfrågan till sina 

medlemmar, upplevde en stor del av lärarna större arbetsbörda än vanligt under 

distansundervisningen (OAJ, 2020 – över 5 500 lärare besvarade OAJ:s enkät 

gällande undantagstillståndet). Denna forskningens enkät har alltså fyllts i under 

en tidsperiod då lärarna eventuellt upplevt större arbetsbörda och stress i sitt 

arbete. I anknytning till syn på lärande nämner Trigwell (2012, s. 608) att i deras 

(Prosser & Trigwell) undersökningar har de kommit till att lärarna mer sannolikt 

uppger elevstyrd syn på lärande då de upplever en hanterbar arbetsmängd. I 

denna forskningens sampel hade lärarna överlag visserligen en mycket elevstyrd 

syn på lärande i en tid då lärare rapporterar om ökad arbetsmängd, men så vi så 

måste man inse att tidpunkten för undersökningen under coronaviruspandemin 

och distansundervisningen kan ha haft någon inverkan på resultatet. 
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Även om alla konstaterade samband inte har en entydig och direkt anknytning till 

forskningsfrågorna, har forskaren valt att ändå rapportera även dessa 

korrelationer, eftersom de i sin tur bidrar till en bättre förståelse av helhetsbilden 

inom detta sampel och på så sätt bidrar till lärarnas erfarenheter kring fysiskt 

aktiverande som en del av lektionsundervisningen, vilket uttryckligen var ordvalet 

i den första forskningsfrågan.  
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8 Diskussion 

Undersökningens resultat indikerar att i kommunen där undersökningen 

genomfördes, eller åtminstone bland detta sampel, förverkligas Skolan i rörelse 

rätt aktivt och att förhållningssättet till programmet bland klasslärarna är allmänt 

positivt. Vissa intressanta korrelationer kunde även konstateras i detta sampel 

och dessa resultat kommer att närmare diskuteras i följande underkapitel. 

 

8.1 Fysiskt aktiverande undervisning 

Erfarenheterna av fysiskt aktiverande som en del av lektionsundervisningen visar 

sig i detta sampel allt som allt i ett positivt ljus. Moilanen (22.10.2019) nämner att 

Skolan i rörelse förverkligas väldigt olika i olika kommuner och på basen av detta 

sampel ter det sig att Skolan i rörelse i denna kommun förverkligas rätt aktivt. För 

att förstå vilka satsningar som gjorts inom kommunen för Skolan i rörelse och 

således påverkar förverkligandet av programmet i just denna kommun, intervju-

ade forskaren ansvarig person för detta inom kommunens utbildningsorgan (te-

lefonsamtal, 11.6.2020). 

I samtalet kommer tydligt fram att i denna kommun har man gjort diverse sats-

ningar för implementering av Skolan i rörelse, framför allt i det skedet som pro-

grammet kördes i gång. Personen i utbildningsorganet har varit kontaktperson för 

”Skolan i rörelse-koordinatorer”, som utsetts av skolans rektor bland personalen 

i varje skola. Dessa koordinatorer har försetts med material och skolningar och 

på koordinatorernas ansvar har varit att se till hur programmet genomförs i den 

egna skolan. Detta i sin tur har rapporterats till kommunens utbildningsorgan. 

Man kan tänka sig att en aktiv satsning då programmet körts i gång, sannolikt 

påverkat hur det förverkligas idag. Tidigare lyftes fram, att för att programmet 

skall fungera räcker det inte med en persons satsning, utan hela kollegiets insats 

krävs för att Skolan i rörelse skall bli en del av Skolans verksamhetskultur (Moila-

nen et al., 2017) och därmed kan man tänka sig att man sannolikt lyckats med 

detta i kommunen i fråga, eftersom Skolan i rörelse verkar förverkligas aktivt. 

Personen i kommunens utbildningsorgan (telefonsamtal, 11.6.2020) bekräftar 

ända Moilanens (22.10.2019) uppfattning om att programmet förverkligas väldigt 
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varierande i olika kommuner. Hen nämner att i riksomfattande träffar blir det up-

penbart att liknande satsningar inte gjorts i alla kommuner. Detta i sin tur under-

stryker det faktum att denna forskningens resultat gäller endast för ett litet sampel 

i en viss kommun där det uppenbarligen gjorts satsningar för att Skolan i rörelse 

skall bli en del av verksamhetskulturen. 

 

8.1.1 Allmänna erfarenheter av Skolan i rörelse 

Av resultaten kunde man också tolka att det att programmet förverkligas aktivt, i 

sig självt även bidrar till de positiva erfarenheterna kring det. I detta sampel kunde 

konstateras ett positivt samband mellan att de lärare som i högre grad upplevde 

Skolan i rörelse som en viktig del av undervisningen och själv förverkligade pro-

grammet aktivt under lektionsundervisningen, även upplevde större nytta av pro-

grammet. Detta kunde man tolka som att fenomenet ”matar sig själv” och genom 

att förverkliga programmet upplever man också större nytta av det. Samma typ 

av tolkningar kunde man omvänt göra av det faktum att de lärare som i högre 

grad upplevde Skolan i rörelse som en extra belastning i sin undervisning, inte 

heller upplevde lika stor nytta av programmet och hade mindre tilltro till att pro-

grammet kan öka elevernas inlärning. 

En intressant detalj var även påståendet om huruvida lärarna upplever att de har 

tillräckligt med kunskap för att förverkliga Skolan i rörelse i sin lektionsundervis-

ning. Endast ett fåtal lärare förhöll sig neutralt till detta påstående, vilket skulle ge 

anledning till en tolkning att de allra flesta lärare endera upplever att de har till-

räckligt med kunskap eller att de upplever att de inte har det. Orsakerna till detta 

förblir oklara. Extra satsningarna från kommunens håll har ändå gjorts framför allt 

i det skedet som programmet kördes i gång och då kan man tänka sig att de 

lärare som varit med om detta skede också fått mera skolning kring Skolan i rö-

relse. Skolningar ordnas ändå inte varje år i varje skola och av erfarenhet vet 

man att utbytet av lärare i huvudstadsregionen från år till år är måttligt stort och 

då kunde man tänka sig att även slumpen kan påverka dessa varierande upple-

velser – man kan kanske uppleva en större tillräcklig kunskap helt enkelt för att 

man råkat vara ”på rätt ställe i rätt tid” då det ordnats en fortbildning i en skola 

man arbetat i just då. Bland de öppna svaren kunde också urskiljas kommentarer 



 

 70 

som handlade om skolning eller att få tips och idéer vilket kunde tyda på att för 

att Skolan i rörelse även i fortsättningen skall upplevas som något positivt, borde 

man satsa på kontinuerlig fortbildning så att hela kollegiet skulle uppleva att de 

har tillräckligt med kunskap för att förverkliga programmet i sin egen lektionsun-

dervisning. Skolan i rörelse är trots allt ett nationellt program och då vore det 

förstås viktigt att en större del av lärarna skulle uppleva att de besitter tillräcklig 

kunskap för att förverkliga det. 

Bland de öppna svaren kunde även nämnas en detalj som man kan knyta ihop 

med erfarenheter kring Skolan i rörelse: bland vissa kommentarer framgår det att 

man åtminstone i viss mån tänker kring Skolan i rörelse och undervisning som 

två skilda bitar. Sådana kommentarer handlade om att Skolan i rörelse förverkli-

gas mest under rasterna eller att man inte har möjlighet att ta tid från undervis-

ningen för att förverkliga Skolan i rörelse. Dessa kommentarer tyder på att man 

tänker på undervisning och Skolan i rörelse som oberoende av varandra, även 

om det utgående från materialet för Skolan i rörelse är uppenbart att tanken är 

att dessa två skall fungera i en samverkan där Skolan i rörelse utgör ett komple-

ment för undervisningen som gynnar både lärare och elever. Dessa kommentarer 

i sin tur kunde ge upphov till en ytterligare liknande tolkning om vikten av fortbild-

ning för Skolan i rörelse. Förverkligandet av Skolan i rörelse som en del av under-

visningen behöver och skall ändå inte behöva betyda att det sker ”på bekostnad” 

av tid från undervisningen, utan på en okonstlad nivå kan det handla t.ex. om att 

framom att skriva uppgifter på en skärm/tavla, i stället skriva dem på kort på olika 

ställen som eleverna behöver gå fram till för att få reda på följande uppgift, vilket 

på så sätt ökar elevernas fysiska aktivitet. 

 

8.1.2 Målsättningarna för Skolan i rörelse 

Det första att notera kring påståendena om de tre olika målsättningarna för Sko-

lan i rörelse var att i förhållande till de allmänna påståendena fanns det så gott 

som inga eller väldigt få negativa åsikter gällande målsättningarna. M.a.o. har 

lärare som förhållit sig mer negativt till de allmänna påståendena ändå ansett 

målen för programmet som möjliga att uppnå både på allmänplan och i den egna 

lektionsundervisningen. Det kunde i sin tur eventuellt tyda på att lärare som i 



 

 71 

mindre grad förverkligar Skolan i rörelse i sin egen undervisning och upplever 

mindre nytta av det, ändå upplever att de olika målsättningarna är möjliga att 

uppnå. P.g.a. att samplet var måttligt litet kan en sådan slutsats ändå inte göras 

och av samma orsak gick det inte att se närmare i detta hypotetiska fenomen, 

utan det skulle kräva vidareforskning (och ett mer etablerat mätinstrument) för att 

kunna avgöra huruvida det finns skillnader mellan åsikter allmänt om Skolan i 

rörelse och dess målsättningar. 

Som väntat korrelerade påståendena kring en viss målsättning på allmänplan 

starkt med samma målsättning i den egna undervisningen. Detta kan anses 

mycket naturligt och överraskande hade varit om påståendena inte hade korrele-

rat med varandra. För en specifik målsättning fanns det ändå en större skillnad i 

medelvärde, d.v.s. lärarna upplevde på allmän nivå en starkare tilltro till att Skolan 

i rörelse kan främja elevernas inlärning, än vad de trodde om samma målsättning 

i sin egen lektionsundervisning. I en intervjusituation hade det varit intressant att 

även närmare kartlägga denna skillnad, men utgående från existerande data kan 

denna forskning inte erbjuda någon entydig förklaring till vad som kunde ligga 

bakom den skillnaden. En förklaring kunde tänkas vara att en lärare ur egen syn-

vinkel upplever det i någon mån begränsat vad hen kan göra, men att målsätt-

ningen ändå kan uppnås med en skolomfattande kollektiv insats. Viktigt är ändå 

att notera att även här fanns ett tydligt positivt samband mellan dessa två påstå-

enden, vilket förefaller logiskt. 

Med tanke på Skolan i rörelses inkluderande funktion och ökande av elevernas 

delaktighet, kan det anses i någon mån överraskande att till påståendet kring 

huruvida Skolan i rörelse ökar elevernas delaktighet i den egna undervisningen, 

förhöll sig nästan en tredjedel av forskningsdeltagarna neutralt och ytterligare 

drygt 10 % var delvis av annan åsikt. Då det ser ut som att man i kommunen 

annars förverkligar Skolan i rörelse rätt aktivt och erfarenheterna till allra största 

delen är positiva, var detta det enstaka påståendet om målsättningarna med det 

lägsta medelvärdet. Elevernas känsla av delaktighet formas till stor del av små 

händelser och erfarenheter i vardagen, som i bästa fall bidrar till en känsla av 

samhörighet i skolgemenskapen (Rajala, Kämppi, Inkinen & Laine, 2017). 

Samma rapport nämner att eleverna ändå behöver vuxnas stöd för att bli mer 

delaktiga och det vore därmed intressant att veta hur Skolan i rörelse förverkligas 
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i de lärares lektionsundervisning som inte upplever att det ökar elevernas delak-

tighet. 

Gällande samma målsättning på allmänplan konstaterades ett samband mellan 

ålder och lärarnas upplevelse av huruvida Skolan i rörelse kan bidra till att öka 

elevernas delaktighet. Även om detta samband förblev dels oklart (vilket behand-

lades närmare både under kapitlen om forskningsresultaten och forskningens till-

förlitlighet) vore det intressant att närmare höra de forskningsdeltagares tankar 

och erfarenheter som gett upphov till att de i mindre grad känner att Skolan i 

rörelse fungerar för att öka elevernas delaktighet. Eventuellt kan man tänka sig 

att korrelationen har att göra med hur lärarutbildningen såg ut tidigare jämfört 

med hur den ser ut idag. Lärarutbildningen utvecklas kontinuerligt och betoning 

av elevers delaktighet är något som kommit in i läroplanen allt kraftigare på se-

nare tid. Följaktligen betonas samma sak även mer och mer i lärarutbildningen 

och utan kontinuerlig fortbildning (för de lärares del som fått sin utbildning för en 

längre tid sedan) kan man då anta att de yngre lärarna fått ta del av den beto-

ningen genom sin utbildning och därför känner att de också har bättre verktyg för 

att stöda elevdelaktighet. 

 

8.2 Syn på lärande och fysiskt aktiverande undervisning 

Deltagarna i denna forskning hade till allra största delen en i hög grad elevstyrd 

syn på lärande. Trots att det inte var forskningens primära mål att undersöka syn 

på lärande i sig, är det ett anmärkningsvärt resultat att den elevstyrda synen do-

minerade så tydligt. Detta i sin tur har gett upphov till hur resultaten kring forsk-

ningens andra frågeställning analyserades. 

Tanken från början var att jämföra huruvida lärare med en primärt elevstyrd syn 

på lärande har annorlunda erfarenheter av Skolan i rörelse än lärare med en 

mera lärarstyrd syn på lärande. Eftersom lärarna i detta sampel ändå hade en så 

tydligt elevstyrd syn på lärande, var det inte möjligt att genomföra en dylik indel-

ning och av den anledning har forskningsresultaten främst fokuserat på att hitta 

olika samband. 
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Det att syn på lärande kom att forma den huvudsakliga teoretiska referensramen 

för denna undersökning hade att göra med att verksamheten för Skolan i rörelse 

kan anses vara tydligt elevstyrd och således fanns det en förväntning om att lä-

rarens egen syn på lärande i någon mån eventuellt kan påverka de erfarenheter 

lärarna har av Skolan i rörelse. Det faktum att en sådan jämförelse var omöjlig att 

genomföra i denna undersökningen betyder i sig ändå inte att det inte skulle vara 

fallet. Tvärtom kan man se på forskningsresultaten som att en starkt elevstyrd 

syn på lärande i sig kan ha bidragit till de positiva erfarenheterna kring Skolan i 

rörelse (utöver de faktorer som diskuterades i föregående underkapitel) i denna 

forskning. 

Då man ser på målsättningarna för Skolan i rörelse, förefaller det naturligt att 

förverkligandet av programmet åtminstone i någon mån förutsätter en elevstyrd 

syn på lärande. Omvänt känns det inte sannolikt att en lärare med en helt lärar-

styrd syn på lärande skulle bry sig särskilt mycket om att öka elevernas fysiska 

aktivitet eller delaktighet i planerandet av undervisningen, eftersom överföring av 

information ligger i fokus för en lärarstyrd syn på lärande (Prosser & Trigwell, 

2014; Trigwell & Prosser, 2004; Trigwell et al., 1999; Trigwell et al., 1994). 

Utgående från samma kategorisering som tidigare presenterades i underkapitel 

3.4.1 (Prosser & Trigwell, 2014; Trigwell & Prosser, 2004; Trigwell et al., 1999; 

Trigwell et al., 1994) känns det alltmer möjligt att syn på lärande kan ha en inver-

kan på förverkligandet och erfarenheterna kring Skolan i rörelse, även om denna 

forskning inte kunnat undersöka kring ett sådant samband. Då man granskar mål-

sättningarna för Skolan i rörelse i denna kontext, verkar det inte särskilt långsökt 

att målsättningarna kan vara svårare att uppnå i en atmosfär där fokus förutom 

överföring av information ligger på att lära sig centrala begrepp för ett visst äm-

nesområde och eventuellt att förstå förhållandet mellan dessa begrepp (lärarstyrd 

syn på lärande). I denna strategi anser läraren att eleven kan förstå dessa endast 

genom att läraren gör eleven medveten om det, vilket i sig självt verkar motstridigt 

med ideologin för Skolan i rörelse då elevernas deltagande roll i en sådan lärar-

styrd atmosfär är väldigt liten eller obefintlig. Enligt samma kategorisering, strävar 

en lärare med elevstyrd syn på lärande däremot att eleverna själva utvecklar eller 

förändrar sin uppfattning och detta anses nödvändigt för att eleverna skall kunna 
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bygga upp sin egen uppfattning (Prosser & Trigwell, 2014; Trigwell & Prosser, 

2004; Trigwell et al., 1999; Trigwell et al., 1994). 

Då man ser på saken ur gymnastikundervisningens (fysisk aktivitet) synvinkel, 

verkar det uppenbart att av precis samma ovan nämnda orsaker kunde även 

Mosstons och Ashworths (2008) kategorisering tillämpas på motsvarande sätt 

när det kommer till målsättningarna för Skolan i rörelse. I denna kategorisering 

är undervisningsstil A en helt lärarstyrd modell som baserar sig på att läraren 

planerar och styr all verksamhet, visar en modell för utförande och befaller ele-

verna att göra det, medan elevernas roll blir att förverkliga lärarens instruktioner. 

Den helt elevstyrda undervisningsstilen K däremot präglas av elevens autonomi 

där eleven själv har i princip full beslutsmakt över sitt eget lärande. Förvisso finns 

det nio kategorier mellan dessa ytterligheter, men om man tänker på t.ex. den 

övergripande målsättningen för Skolan i rörelse, d.v.s. att öka elevernas välmå-

ende eller på att öka elevernas delaktighet, så framstår det obestridligt att dessa 

mål är lättare att uppnå genom en undervisningsstil som lutar mera mot den elev-

styrda undervisningsstilen. 

Det betydelsefulla sambandet som denna forskning kunde erbjuda i förhållande 

till syn på lärande var att de lärare med en högre lärarstyrd syn på lärande i högre 

grad även upplevde Skolan i rörelse som en extra belastning i sin undervisning. 

Även detta resultat ger i sin tur stöd för tanken om att Skolan i rörelse i grunden 

är en elevstyrd verksamhet och att det kan påverka erfarenheterna kring pro-

grammet positivt om även läraren har en elevstyrd syn på lärande. En sådan 

slutsats kan på basen av denna forskningens data som sagt inte göras, men om-

vänt kan åtminstone konstateras att för detta sampel gäller att de lärare som upp-

lever Skolan i rörelse som en extra belastning i sin undervisning, i högre grad 

också har en lärarstyrd syn på lärande. 

Detta samband får mer ljus av Trigwells (2012) forskning kring huruvida lärarens 

känslor påverkar syn på lärande. Forskningen indikerar att det finns ett signifikant 

samband mellan hur lärarna känslomässigt förhåller sig till sin undervisning och 

deras syn på lärande. I undersökningen kunde man konstatera att positiva käns-

lor förknippades med elevstyrd syn på lärande, medan negativa känslor förknip-

pades med strategier för överföring av information. Dessa samband hjälper att 
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förklara och förstå varför nya lärstrategier eventuellt inte tas väl emot eller blir 

lyckade eller rentav aldrig införlivas. Om man tänker på detta resultat i kontext för 

denna forsknings samband mellan lärarstyrd syn på lärande och högre upplevd 

extra belastning av Skolan i rörelse (negativ känsla), förefaller resultatet följden-

ligt. 

Även om denna forskning inte fokuserar direkt på dessa samband i anknytning 

till känslor var detta en tanke som under resultatanalysen tydligt framstod som en 

kombination av ovan nämnda resultat och litteraturen. Här kunde också finnas 

grund för vidareforskning att fundera huruvida olika positiva/negativa känslor i sin 

tur kunde förklara varför Skolan i rörelse på ett större plan förverkligas olika. 

Trigwell (2012) nämner sambandet mellan negativa känslor och element av lä-

rarstyrd syn på lärande som en orsak för att förstå varför nya lärstrategier inte 

implementeras. Varierande implementering av Skolan i rörelse är uttryckligen be-

greppet Moilanen nämner (22.10.2019) och då kan man tänka sig att i ljuset av 

Trigwells (2012) forskning är det endast konsekvent att i denna forsknings sam-

pel med en primärt elevstyrd syn på lärande även Skolan i rörelse verkar ha im-

plementerats väl. 

 

8.3 Faktorer som påverkar fysiskt aktiverande undervisning 

De öppna frågorna fanns främst till för att bättre förstå de övriga resultaten och 

kommentarerna var av den art man på förhand kunde förvänta sig och kommen-

tarerna i sig självt erbjuder begränsat med ny kunskap. Det förefaller t.ex. för-

ståndsenligt att stora utrymmen i skolan upplevdes som en främjande faktor för 

fysiskt aktiverande undervisning, medan små utrymmen upplevdes som en be-

gränsande faktor. Däremot gav vissa av dessa svar upphov till ytterligare reflekt-

ion och fundering kring vad exakt forskningsdeltagarna upplever. 

Förutom nyss nämnda utrymmen, diskuterades även verksamhetskultur och fort-

bildning tidigare under kapitel 8.1 och dess underkapitel. Som konstaterat under 

resultaten, var tid den enskilda (hämmande) faktor som nämndes allra oftast. Det 

i sin tur gav upphov till reflektion kring vad som egentligen avses med tid i detta 

sammanhang. 
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Tidsbrist nämns överlag som ett problem, men det förblir oklart i vilken kontext 

tid upplevs som en hämmande faktor. Oklart är bl.a. om lärarna upplever att de 

inte hinner förverkliga Skolan i rörelse under sina lektioner eller om de t.ex. upp-

lever att de har knappt om tid för planering av verksamheten. Hur än det må vara, 

är forskarens tolkning att tid som den enstaka hämmande faktor som nämndes 

mest, kan stötta den uppfattningen som tidigare diskuterades, d.v.s. att undervis-

ningen och Skolan i rörelse i någon mån upplevs som skilda saker. Detta får stöd 

av Bartholomew et al. (2018) som konstaterar att lärare ofta upplever att de är 

tvungna att välja mellan att endera aktivera eleverna fysiskt eller mera ”akade-

miskt” innehåll i form av klassrumsundervisning. Om Skolan i rörelse till fullo im-

plementerats som en del av lektionsundervisningen, är utgångstanken ändå att 

det är en lika naturlig del av undervisningen som att ta fram läroboken. Ur den 

synvinkeln borde Skolan i rörelse inte betraktas som ett element som ”tar tid” av 

något annat. Samma resonemang gäller planeringen, d.v.s. om man så vi så an-

vänder tid för att planera sin undervisning, kunde man tänka sig att Skolan i rö-

relse skulle ingå som en naturlig del av den planeringen om det vore en befäst 

del av lektionsundervisningen. Om man utgår från en sådan tolkning, skulle det 

ge grund för uppfattningen om att Skolan i rörelse ses separat från övrig under-

visning och att det från lärarens synvinkel för tidsanvändning handlar om att en-

dera sätta tid på undervisning eller på Skolan i rörelse. Idealt skulle detta förstås 

inte vara fallet. 

En annan tolkning av brist på tid kunde vara att eftersom en dryg fjärdedel av 

lärarna upplevde att de inte har tillräckligt med kunskap för att förverkliga Skolan 

i rörelse i sin undervisning, kan dessa lärare eventuellt uppleva att det blir alltför 

tidsdrygt att ta reda på, för dem nya, undervisningsmetoder som man kunde an-

vända sig av. Om detta är fallet, kan man tänka sig att lärare hellre väljer att 

planera sin undervisning på ett tidsbesparande sätt, där man utgår från sådana 

metoder som man redan besitter större kunskap om. Denna tolkning kunde för-

knippas direkt med att en del lärare även rapporterade om att de skulle önska 

mer fortbildning och färdiga idéer. 

Uppenbarligen är tid som enskild faktor ändå ett verkligt upplevt problem som 

åtminstone i någon mån hämmar lärare från hur de upplever att de kan förverkliga 

Skolan i rörelse som en del av sin lektionsundervisning, men det skulle kräva 
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intervjuer med dessa lärare för ökad förståelse för var problemet egentligen lig-

ger. 

 

8.4 Distansundervisning p.g.a. coronaviruset 

Tidigare nämndes lärarnas större upplevda arbetsbörda (OAJ, 2020) och ur den 

synvinkeln kan man anse att lärarna i detta sampel trots rådande förhållande till 

största delen aktivt förverkligade Skolan i rörelse. Lärarna rapporterade höga me-

delvärden både för huruvida de upplevde att de under distansundervisning hade 

möjlighet att påverka elevernas fysiska aktivitet, samt för hur de själva förverkli-

gade Skolan i rörelse även under distansundervisningen. 

För denna forskningsfråga vore det intressant att veta närmare hur lärarna för-

verkligat Skolan i rörelse under förhållanden för distansundervisningen. T.ex. pa-

usgymnastik kan man föreställa sig att är måttligt enkelt att förverkliga som en 

del av distansundervisningen, men att inte vara fysiskt på samma ställe med ele-

verna man undervisar begränsar ändå förverkligandet av många delar kring Sko-

lan i rörelse som en del av lektionsundervisningen. 

Eftersom tid upplevdes som en hämmande faktor i föregående underkapitel, vore 

det även intressant att närmare kartlägga huruvida tid i samma utsträckning upp-

levts som en hämmande faktor under distansundervisningen. Upplever lärare 

fortsättningsvis att tid blir en utmaning då man inkluderar fysisk aktivitet som en 

del av distansundervisningen eller blir tidsupplevelsen en annan? Och vilken roll 

spelar den då i så fall? 

 

8.5 Sammanfattning 

Slutligen kvarstår det faktum att i detta sampel rapporterades att dessa forsk-

ningsdeltagare i hög grad förverkligar Skolan i rörelse som en del av sin lektions-

undervisning och att erfarenheterna kring programmet i huvudsak var positiva. 

Tidigare i detta kapitel har forskaren lagt fram tankar kring vidare forskning kring 

ämnet, men framför allt skulle det kräva ytterligare forskning för att bättre förstå 

de faktorer som ger upphov till dessa erfarenheter och upplevelser samt att förstå 
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orsakerna till de samband som konstaterats i denna forskning mellan olika vari-

abler. 

Resultatet representerar ändå ett ytterst litet sampel i en enda kommun i Finland 

och på nationell nivå finns det ännu mycket arbete med Skolan i rörelse (Moila-

nen, 22.10.2019) för att programmet skall vara en naturlig och självklar del av 

skoldagen för alla skolelever i vårt land. 

Lärarna har stor autonomi i sitt yrke och det visar sig som något man allmänt litar 

på. Men vad behövs då för genomförandet av Skolan i rörelse? Det svaret finns 

inte i denna forskning och mycket mera vetskap om det behövs säkert ännu innan 

vi som samhälle kan anse att skolan är den naturliga omgivning som dagligen 

bidrar till att öka elevernas fysiska aktivitet och den vägen deras allmänna väl-

mående. För lärarnas del kan man tänka sig att Skolan i rörelse som en naturlig 

del av verksamheten, kollegialt stöd och en elevstyrd syn på lärande säkert är 

faktorer som kan bidra positivt. Utan tvivel vågar man också konstatera att en 

förändring är lättare att anamma om man själv är motiverad för den. 
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Bilagor 

 
BILAGA 1 (sid 1/3). Enkäten. 
 
 
 
Enkätens första sida, bakgrundsfrågor: 
 
 

 
  

Kön?
Man
Kvinna
Annat / Vill ej svara

Födelseår?

Hur lång arbetserfarenhet har du
av att arbeta som lärare? Svara i
hela år.

Vilken årskurs är du klasslärare i?

Följande >>

 

Klasslärares syn på lärande och upplevelser om Skolan i rörelse
Jag är intresserad av klasslärares upplevelser och förverkligande av Skolan i rörelse som en del av lektionsundervisningen i den egna klassen samt klasslärares syn på lärande i sin egen undervisning.
Att delta i enkäten är frivilligt. Genom att besvara enkäten och lämna in svaren, ger du ditt medgivande till att delta i undersökningen.
Du skall inte behöva stanna upp alltför länge vid ett enstaka påstående, det alternativ du först tänker dig är förmodligen rätt.
 

Basuppgifter

Välj ett alternativ

Välj

Välj

Välj

Sida 1 / 4
© Eduix Oy
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BILAGA 1 (sid 2/3). Enkäten. 
 
 
 
Enkätens andra sida, ”Syn på lärande” översatt (och anpassad för ändamålet) av 

Patrik Ansa från Approaches to Teaching Inventory (ATI) (Trigwell & Prosser, 

2004): 

 
 

 
  

Påståenden om syn på lärande i din undervisning. Välj det alternativ som beskriver din åsikt bäst.

<< Föregående Följande >>

 

Klasslärares syn på lärande och upplevelser om Skolan i rörelse
Jag är intresserad av klasslärares upplevelser och förverkligande av Skolan i rörelse som en del av lektionsundervisningen i den egna klassen samt klasslärares syn på lärande i sin egen undervisning.
Att delta i enkäten är frivilligt. Genom att besvara enkäten och lämna in svaren, ger du ditt medgivande till att delta i undersökningen.
Du skall inte behöva stanna upp alltför länge vid ett enstaka påstående, det alternativ du först tänker dig är förmodligen rätt.
 

Syn på lärande

Helt av annan åsikt Delvis av annan åsikt Förhåller mig neutralt Delvis av samma åsikt Helt av samma åsikt

Jag planerar min undervisning utgående från att de flesta elever har endast
lite användbar kunskap om teman som kommer att behandlas.
Jag upplever att det är viktigt att undervisningen helt och hållet utgår ifrån
de målsättningar som anses viktiga för bedömningen.
I min växelverkan med elever, försöker jag skapa samtal med
dem om de teman som vi behandlar.
Jag upplever att det är viktigt att framföra mycket fakta för att eleverna
skall veta vad de behöver lära sig om ett tema.

-

Jag upplever att utvärderingen borde vara en möjlighet för elever att
upptäcka och inse sin förändrade förståelse för temat.
Jag reserverar en del av undervisningstiden för att elever sinsemellan skall kunna
diskutera svårigheter de stöter på då de arbetar med ett visst ämne/tema.
I min undervisning fokuserar jag på att behandla sådan information
som kunde erhållas från en bra textbok.
Jag uppmuntrar elever att fundera på hur de lär sig och
förändrar sin kunskap inom ett tema.

-

Då jag undervisar ett visst ämne/tema, använder jag svåra eller odefinierade
exempel för att provocera meningsutbyte.
Jag lägger upp min undervisning för att hjälpa eleverna att
uppnå bedömningskriterierna.
Jag anser att en viktig orsak för undervisningen är att förse eleverna
med en bra uppsättning av anteckningar.
I min undervisning förser jag eleverna endast med den information
de behöver för att uppnå bedömningskriterierna.

-

Jag upplever att jag borde kunna svara på vilka som helst frågor eleverna
kan tänkas ställa åt mig inom ett visst ämne/tema.
Jag skapar tillfällen för eleverna att diskutera sin förändrade uppfattning
om det ämne/tema som undervisas.
Jag upplever att det är viktigare för eleverna att göra egna anteckningar
framom att skriva av mina anteckningar.
Jag upplever att en stor del av undervisningstiden borde användas
till att ställa frågor om elevernas tankar och idéer.

Sida 2 / 4
© Eduix Oy
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BILAGA 1 (sid 3/3). Enkäten. 
 
 
 
Enkätens tredje sida, påståenden och frågor om Skolan i rörelse: 
 
 

 
  

Allmänt om Skolan i rörelse i din undervisning. Med undervisning avses här uttryckligen din lektionsundervisning med din egen klass (inte t.ex. raster eller skolresor).

Målsättningar för Skolan i rörelse

De sista två påståendena handlar om pågående undantagstillstånd och distansundervisningen p.g.a. Covid-19.

Finns det något särskilt du vill
nämna som hindrar dig från eller
gör det mera utmanande att
förverkliga Skolan i rörelse i din
lektionsundervisning?

Finns det något särskilt du vill
nämna som främjar
förverkligandet av Skolan i rörelse
i din lektionsundervisning?

Vad skulle du behöva stöd i för att
i större utsträckning kunna
förverkliga Skolan i rörelse i din
lektionsundervisning?

Finns det något annat du ännu vill
berätta i anknytning till Skolan i
rörelse?

<< Föregående Följande >>

 

Klasslärares syn på lärande och upplevelser om Skolan i rörelse
Jag är intresserad av klasslärares upplevelser och förverkligande av Skolan i rörelse som en del av lektionsundervisningen i den egna klassen samt klasslärares syn på lärande i sin egen undervisning.
Att delta i enkäten är frivilligt. Genom att besvara enkäten och lämna in svaren, ger du ditt medgivande till att delta i undersökningen.
Du skall inte behöva stanna upp alltför länge vid ett enstaka påstående, det alternativ du först tänker dig är förmodligen rätt.
 

Upplevelser och uppfattningar kring Skolan i rörelse

Helt av annan åsikt Delvis av annan åsikt Förhåller mig neutralt Delvis av samma åsikt Helt av samma åsikt

Skolan i rörelse är en viktig del av min undervisning.

Jag förverkligar Skolan i rörelse regelbundet under min lektionsundervisning.

Jag känner att jag har tillräckligt med kunskap för att förverkliga Skolan
i rörelse som en del av min lektionsundervisning.

Jag upplever att jag har nytta av Skolan i rörelse som en del av min undervisning.

Jag upplever Skolan i rörelse som en extra belastning i min undervisning.

Målen för Skolan i rörelse handlar om att
1) öka elevernas fysiska aktivitet (minska på stillasittandet),
2) främja elevernas lärande och
3) öka elevernas delaktighet.
Följande påståenden utgår ifrån dessa målsättningar:

Helt av annan åsikt Delvis av annan åsikt Förhåller mig neutralt Delvis av samma åsikt Helt av samma åsikt

Jag anser allmänt att Skolan i rörelse under lektionsundervisning fungerar
för att öka elevernas fysiska aktivitet.
Jag upplever i min egen lektionsundervisning att målet för att ”öka elevernas fysiska
aktivitet (och minska på stillasittande)” är möjligt att uppnå med hjälp av Skolan i rörelse.
Jag anser allmänt att Skolan i rörelse under lektionsundervisning fungerar
för att främja elevernas lärande.
Jag upplever i min egen lektionsundervisning att målet för att ”främja elevernas
inlärning” är möjligt att uppnå med hjälp av Skolan i rörelse.
Jag anser allmänt att Skolan i rörelse under lektionsundervisning fungerar
för att öka elevernas delaktighet.
Jag upplever i min egen lektionsundervisning att målet för att ”öka elevernas
delaktighet” är möjligt att uppnå med hjälp av Skolan i rörelse.

Jag anser att det är viktigt att utveckla Skolan i rörelse i lektionsundervisningen.

Helt av annan åsikt Delvis av annan åsikt Förhåller mig neutralt Delvis av samma åsikt Helt av samma åsikt

Jag upplever att jag har en möjlighet att påverka elevernas fysiska aktivitet under distansundervisningen.

Jag förverkligar Skolan i rörelse även nu under distansundervisningen.

OBS! För att slutföra enkäten, tryck på "Följande" och på sidan som öppnas trycker du på "Färdig" - först då sparas alla svaren.

Ett stort tack för att du tog dig tid att besvara enkäten!

Ifall enkäten väckte tankar eller frågor eller du annars vill kommentera något, så kan du bra kontakta mig per e-post:

patrik.ansa@helsinki.fi

Trevlig fortsättning på våren! Mvh, Patrik Ansa

Sida 3 / 4
© Eduix Oy
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BILAGA 2. Informationsbrev till forskningsdeltagarna. 
 

 
  

Bästa klasslärare, 
 
Jag studerar till klasslärare vid Helsingfors universitet och skriver för tillfället min Pro 
Gradu -avhandling med temat ”Skolan i rörelse”. Framför allt är jag intresserad av 
upplevelser och förverkligande av Skolan i rörelse i lektionsundervisningen och 
klasslärares syn på lärande. Enkäten tar ca 10-15 min att besvara. 
 
Med lektionsundervisningen avses här all den undervisning som ni har för er egen 
klass, men frånser då t.ex. elevernas skolresor och raster (som annars även det är en 
del av Skolan i rörelse). Det handlar m.a.o. om lärmiljöer och undervisningspraxis i 
klasslärarens undervisning. Exempel på sådant är pausgymnastik, funktionella 
inlärningsmetoder, aktiverande lärmiljöer och arbetssätt (som minskar på 
stillasittandet), utomhuspedagogik m.m. I princip vad som helst som minskar på 
stillasittandet och ökar elevernas fysiska aktivitet i samband med 
lektionsundervisningen. 
 
Det finns inga rätt eller fel svar och även om man i sin undervisning inte skulle 
förverkliga Skolan i rörelse i särskilt hög grad, är alla svar mycket värdefulla. Jag är 
allmänt intresserad av upplevelser och uppfattningar kring programmet och även om 
det finns utmaningar i förverkligandet av det. 
 
Svenska bildningstjänster (Svebi) i Esbo har den 7.4.2020 beviljat 
undersökningstillstånd för denna forskning och rektor/biträdande rektor i er skola har 
gett sitt samtycke för er skola att medverka i undersökningen. 
 
Deltagandet i undersökningen är självfallet frivilligt. Genom att besvara enkäten och 
lämna in svaren, ger du ditt medgivande till att delta i undersökningen. Enkäten är 
anonym och all data behandlas konfidentiellt. Resultaten kommer att presenteras i 
form av statistiska helheter, så att enskilda svar inte går att urskilja. 
 
Endast forskaren och handledare kommer att ha tillgång till materialet. Materialet 
kommer att förstöras sex månader efter att avhandlingen är godkänd av Helsingfors 
universitet. 
 
När avhandlingen är färdig, kommer den at finnas tillgänglig på Helsingfors 
universitets nättjänst e-thesis på adressen https://ethesis.helsinki.fi. 
 
Min handledare vid Helsingfors universitet är professor Erika Löfström och jag kan vid 
behov ge hennes kontaktuppgifter. Vid andra eventuella frågor får ni gärna vara i 
kontakt med undertecknad. 
 
Jag tackar redan i förväg för Din tid i dessa utmanande och arbetsdryga tider för alla 
lärare! 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Patrik Ansa 
e-post: patrik.ansa@helsinki.fi, telefon: 050- 565 8864 

Pate


Pate
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BILAGA 3. Approaches to Teaching Inventory (ATI). 
 
 

 
(Trigwell & Prosser 2004, s. 424) 

424 Trigwell and Prosser


