
Karlstads universitet 651 88 Karlstad 
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 
Information@kau.se www.kau.se 

 

 

 
 

Examensarbete inom lärarprogrammet 
EXL420, 10 p 

 
 
 

Håkan Tibell 

 
Vilken påverkan har fysisk aktivitet på 

lärande 
 
 
 
 

What impact has physical activity on learning 
 
 

Examensarbete 10 poäng 
Lärarprogrammet 

 
 
 

 

Datum: 2007-06-XX 

Handledare: Eva Garstedt 

 
 
 
 

 



  

ABSTRACT 
 
The purpose of the study was to examine, from the point of view of former research findings, 
what impact physical activity had on learning. I chose to make an explorative/inductive 
research, to get as much knowledge as possible from the studied presentation of problem, not 
to limit myself to a specific research theory. The result proved, that school personal and 
student experienced many positive effects from daily physical activities. The pupils were 
more pleased. There was more piece and quiet in the classroom. The ability of concentration 
increased. The social climate was more agreeable, and with this the developement of 
knowledge was inpacted. Most research scientists also talked about the importance of better 
self-reliance and good self-understanding as a result of physical activities. It was also 
mentioned, that the number of violation had decreased and that the results of the national test 
had improved. The conclusions were, that it was elementary that schoolboards considered, the 
alterations in Lpo- and Lpf 94 about daily physical activities, seriously. The leaders of the 
school area had to appropriate resources, that would make it possible for teachers, to make 
physical activities form an integral part of many subjects. To sum up, learning was impacted 
positively by physical activities, even if the reported results showed that further research 
would be needed. 
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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med studien var, att utifrån tidigare forskning, undersöka vilken påverkan fysisk 
aktivitet hade på lärande. Jag valde att göra en explorativ/induktiv undersökning, för att hämta 
så mycket kunskap som möjligt från det studerade problemområdet och inte begränsa mig till 
en specifik undersökningsteori. Resultatet visade, att skolans personal och elever upplevde 
många positiva effekter av daglig fysisk aktivitet. Eleverna var gladare. Det var lugnare i 
klassrummet. Koncentrationsförmågan ökade. Det sociala klimatet var behagligare, och med 
det påverkades kunskapsutvecklingen. De flesta forskare nämnde även betydelsen av ökat 
självförtroende och god självuppfattning, som resultat av fysisk aktivitet. Det framkom också, 
att antalet kränkningar hade minskat och att resultaten på de nationella proven hade blivit 
bättre. Slutsatser blev, att det var primärt att skolledning tog förändringarna, i Lpo och Lpf 94, 
om daglig fysisk aktivitet på allvar. Ledarna i skolans värld borde avsätta mer resurser, som 
möjliggör för lärare att ämnesintegrera fysisk aktivitet. Sammanfattningsvis, påverkades 
lärande positivt av fysisk aktivitet, även om resultaten som redovisades visade, att det krävdes 
ytterliggare forskning. 
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Förord 
 
Jag heter Håkan Tibell och är född och uppvuxen i Karlstad. 
Det var en kulen dag i januari 1972…. 
 
Jag har många olika intressen. Mat o dryck, fysisk aktivitet och gärna någon typ av projekt. 
Den största anledningen till att jag valde att utbilda mig till kock, var ett brinnande intresse av  
god mat i olika former. I de yngre åren såg jag alltid fram emot att få besöka min mormor och 
inta stora lass av hennes fantastiska kokkonst. Min yrkesbana började jag i slutet på 1980-
talet, genom att läsa Livsmedelsteknisklinje, med restauranginriktning. Efter avslutade studier 
började framfarten i olika restaurang-och storkök. Tack vare att man har haft förmånen att 
arbeta med ett stort antal duktiga kockar och krögare, så har jag samlat på mig en gedigen och 
bred yrkeserfarenhet. Den direkta återkoppling man får av en gäst, som har intagit en god 
måltid, är en bra drivkraft och sporre att göra ett bra arbete. Det är en av anledningarna till att 
fortsätta att vara verksam i denna ”tragikkomiska” bransch.   
 
   Af alla för menskligheten behöfliga kunskaper är kännedomen om de födoämnen,  
   hvilka skola stärka våra lemmar samt pånyttfödda och lifva alla de organ, som äro 
   bestämda att höja sinnena och befordra talangerna, själsstorheten och snillet, på en  
   gång bland de angenämaste och nödvändigaste. Denna kunskap är oundgänglig så väl 
   för menniskans upprätthållande, som för det ständiga fortvarandet af den  
   menskliga naturens alla njutningar. 
   Bland de många orsaker, som bidraga att störa helsan, är födans beskaffenhet och ofta 
   äfven det sätt, hvarpå den beredes, af de vigtigare; men underligt nog, är detta onda  
   det enda, för hvilket intet botemedel blifvit sökt (Hagdahl, 1896, s. 1). 
 
Med denna text inleder Hagdahl (1896), sin bok om kokkonsten som vetenskap och konst. 
Med ovanstående textinnebörd, kan ju var man förstå att vi målgörare/matlagare har ett av de 
viktigaste yrkena. 
 
Jag är fortfarande verksam inom matlagning, idag främst som utbildare. Att arbeta med 
morgondagens kockar och försöka få dem att göra kunskapen om att steka och koka till sin 
egen kunskap, har de senaste fem åren varit mitt huvudsakliga yrke. Det som i nuläget står på 
schemat är att skriva ett examensarbete i yrkeslärarutbildningen. Häng med… 
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Inledning 
 
I lärandesituationer, som i de flesta sammanhang, är det centralt att den enskilde individen 
mår bra och har en god självkännedom. Att röra på sig och att som vuxen ta ansvar för sitt 
eget välbefinnande, ser jag som en självklarhet. Jag anser att man skall försöka lära sig hur 
man själv fungerar, vilka värderingar vi har och vad man värdesätter i livet. Om fler vuxna 
människor skulle känna trygghet i sig själva, kan det vara enklare för dem att göra olika 
prioriteringar och ta olika beslut i livet.  
 
Våra barn och ungdomar då? Är det andra förutsättningar som gäller för dem? Nej, det antar 
jag att det inte är. Jag förmodar att de skulle må bättre, om de hade en god självkännedom och 
ett gott självförtroende. Vägen dit kanske kan vara genom att skolorna tar ett större ansvar. 
Myndigheten för skolutveckling (2005) yttrar bland annat: ”… fysisk aktivitet och goda 
matvanor främjas i skolans verksamhet, och etableras i barns och ungas medvetande och 
handlingar.”(s. 2). Vidare nämns även att skolans insatser måste inriktas, så att ungdomarna 
ges goda förutsättningar att ta det ansvaret. Myndigheten för skolutveckling (2005) föreslår 
också, att fysisk aktivitet och matvanor skrivs in i skolans styrdokument och behandlas 
tillsammans. 
 
Läroplanerna Lpo 94 och Lpf 94 fick båda 2003-02-27 tillägg om att uppmärksamma hälso-
och livsstilsfrågor, tillägget skrivet i kursiv stil(min kursivering): 
 
   Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan skall sträva efter  
   att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen… 
   I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska 
   aspekterna uppmärksammas. Även hälso- och livsstilsfrågor skall 
    uppmärksammas  (Utbildningsdepartementet, 2003, s. 5).   
 
   Skolan skall utveckla elevernas kommunikativa och sociala kompetens samt uppmärksamma  
   hälso- och livsstilsfrågor. Skolan skall även sträva efter att ge gymnasieeleverna förutsättningar 
   att regelbundet bedriva fysisk aktivitet  (Utbildningsdepartementet, 2003, s. 5). 
 
Omfattningen av hur landets olika skolor lever upp till ovanstående ändringar, kan kanske 
vara en av anledningarna till, att myndigheten för skolutveckling vill tydliggöra 
styrdokumenten angående fysisk aktivitet och matvanor. Eftersom jag har en ganska god 
kunskap om Hagdahls (1896) inledande tankar kring kokkonsten och dess inverkan på 
välbefinnandet, väljer jag att fördjupa mig i kunskaper om rörelse och fysisk aktivitet och dess 
påverkan på lärande. 
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Bakgrund 
 
Att vara fysiskt aktiv och känna sig själv och sin kropp är viktigt för allmäntillståndet. Det 
gynnar den enskilde individen och dennes välbefinnande. Ur ett samhällsperspektiv kan vi få 
positiva effekter av, att människor tar ett större ansvar för sin hälsa. Mår ”mänskligheten” bra 
kanske vi kan få medborgare, som tar ansvar för demokrati och den globala utvecklingen i 
stort. Genom det kan vi förhoppningsvis vara goda förebilder för våra barn och ungdomar i 
skolorna. I lärandesituationer är intresse centralt. Kan vi i skolan arbeta på ett varierat sätt för 
att nå fram till de mål, som skolans styrdokument uttalar och få studenterna intresserade, så 
kanske de flesta eleverna kan tillgodo göra sig sitt behov av kunskaper. Att samtidigt få 
studenterna intresserade av att, på ett naturligt sätt röra på sig, kanske gör att vi på sikt får ett 
behagligare samhälle att leva och verka i. 
 
 

Det allmänna nuläget 
 
En tendens, som vi ser i dagens samhälle och i alla åldrar, är ”felnärd i välfärd”. Människor 
lider av höga blodfetter och olika välfärdssjukdomar, enligt statens livsmedelsverk (2007). Vi 
får en allt mer stillasittande vardag med arbeten som sköts framför en bildskärm. Detta 
återspeglas också till viss del i dagens skola. Elever kan i vissa fall vara mycket intresserade 
av datorer och dess finesser. De kanske har hobbies, som är av lågenergiförbrukande karaktär.  
 
Nordiska ministerrådet (2006) presenterade en handlingsplan om hälsa, mat och fysisk 
aktivitet. Där redogör man för den ökande andelen människor med övervikt och fetma i 
samtliga nordiska länder. Bland den vuxna populationen är mer än 40 % överviktiga och 
bland barnen är motsvarande siffra 15-20 %. Rapporten visar även på nedslående uppgifter 
avseende fysisk aktivitet, där omkring hälften av populationen inte uppnår den 
rekommenderade dosen för daglig fysisk aktivitet. 
 
   Enligt internationella rekommendationer bör barn upp till puberteten vara fysiskt  
   aktiva minst 60 minuter per dag. Intensiteten bör vara måttlig och aktiviteten bör delas  
   upp på flera korta perioder - tre eller fler tillfällen av aktivitet per dag är att  
   rekommendera. Aktiviteterna bör präglas av lek och rörelseglädje (Folkhälsoinstitutet, 2007). 
 
Enligt Folkhälsoinstitutet (FHI, 2004), äter en stor del av befolkningen, i allt mindre 
utsträckning frukt, grönsaker och fisk. Däremot konsumeras istället en mer fettrik kost 
bestående av framförallt mättat fett och så kallade transfetter. Det konstateras att detta är 
förknippat med stora kostnader för samhället. Enligt senaste undersökningen från Statiska 
centralbyrån (SCB) är notan för ovan nämnda kalas, flera miljarder per år. Räknas de 
indirekta kostnaderna, uppgår de till 16 miljarder enligt SCB (2007). 
 
Handlingsplanen från Nordiska ministerrådet belyser också de konsekvenser, som ohälsosam 
kost, fysisk inaktivitet och övervikt innebär för samhället, men även för den enskilda 
individen i form av försämrat hälsotillstånd. Intentionen med handlingsplanen är att stärka den 
nordiska insatsen mot dåliga kostvanor och fysisk inaktivitet och avser att agera komplement 
till de policies och handlingsplaner, som finns framtagna i respektive land. 
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Effekter av fysisk aktivitet 
 
Enligt FHI: 

• Fysisk inaktivitet och låg fysisk aktivitet orsakar hälsoproblem.  
• Fysisk aktivitet har en säkerställd effekt när det gäller att minska risken att drabbas av hjärt- 

kärlsjukdom, risken för högt blodtryck, åldersdiabetes (Diabetes typ II) och tjocktarmscancer.  
• Fysisk aktivitet har en påtagligt förebyggande effekt när det gäller benskörhet och fallolyckor 

hos äldre.  
• Fysisk aktivitet har en förebyggande effekt på fetma och tillsammans med rätt sammansatt 

kost är fysisk aktivitet en bra metod att långsiktigt åstadkomma en viktnedgång vid övervikt.  
• Fysisk aktivitet har en lindrande verkan när det gäller ledsmärtor och andra besvär från 

rörelseorganen.  
• Därtill har fysisk aktivitet en säkerställd effekt när det gäller att lindra ångest, oro, 

sömnsvårigheter och lättare depressioner och en möjlig förebyggande effekt också vid svårare 
depressioner.  

• Effektiv behandlingsform  
• Fysisk aktivitet är i dag en av de mest effektiva ickefarmakologiska behandlingsformerna för 

ett brett spektra av sjukdomar (FHI, 2007). 

Det finns ett samarbetsprojekt mellan Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) och Statens 
folkhälsoinstitut. Resultatet av det samarbetet blev: FYSS (2003). FYSS är skriven av svenska 
experter av olika professioner inom olika medicinska specialiteter. I denna rapport kan man 
läsa om effekter av fysisk aktivitet utifrån hälsostatus, ålder kön och kroppskonstitution. 
Speciella risker med fysisk aktivitet nämns också. Det finns också beskrivet hur och på vilket 
sätt fysisk aktivitet kan förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd. 

Livet i vårt samhälle ställer allt mindre krav på fysisk aktivitet i vardagen, exempelvis i 
samband med transporter till och från arbete eller skola. Vissa platser där barn tidigare 
utövat fri lek bedöms i dag vara farliga på olika sätt. Det finns också en oro för att barn och 
ungdomar, precis som vuxna, blir allt mindre fysiskt aktiva, vilket skulle kunna leda till 
hälsoproblem redan under uppväxten och/eller i vuxen ålder, FHI (2006). Leder detta i sin tur, 
till att ungdomars skolprestationer minskar, i takt med att den allmänna hälsotillståndet 
försämras? 

Rörelsens betydelse för skolprestationer 

Forskarna tycks vara eniga i, att det i huvudsak är förknippat med positiva effekter att röra på 
sig. På nationell nivå har regeringen bl.a. fattat beslut om fria skolmåltider och skrivit in 
fysisk aktivitet i läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan. Detta för att betona 
skolans ansvar att bidra till goda matvanor och erbjuda daglig och regelbunden fysisk 
aktivitet. Myndigheten för skolutveckling har fått i uppdrag att följa och stödja skolornas 
arbete med att implementera målet om minst 30 minuters fysisk aktivitet om dagen för alla 
elever. Trots förebyggande insatser fortsätter den negativa utvecklingen. Arbetet, 
med att främja goda matvanor och fysisk aktivitet, behöver därför intensifieras, på lokal, 
regional och nationell nivå, enligt FHI (2004) och Myndigheten för skolutveckling (2005). 
Kan skolorna bli bättre på att implementera målen om fysisk aktivitet, som står i 
styrdokumenten, så kanske den yngre generationen tidigt kan få ett intresse av att röra på sig.   
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Hannaford (1997) anser att: ”rörelse är porten till inlärning” (s. 98). Utifrån det menar 
hon att rörelse, från den tidigaste spädbarnsåldern och genom hela vårt liv, är viktig då det 
främjar skapandet av nätverk av nervceller, vilket är lärandets kärna. Motorisk träning kan 
därför påverka automatiseringen av de grundläggande motoriska (rörelsemönster, 
rörelseförmåga) färdigheterna, vilket i sin tur kan främja koncentrationsförmågan i olika 
lärandesituationer. Vardagsrörelser, som inte har blivit automatiserade kräver stor del av 
ungdomars uppmärksamhet. Det i sin tur kan leda till, att de får svårt att koncentrera sig och 
följa undervisningen.  
 
Problem med inlärning har dessutom visat sig vara större bland elever, som både har 
koncentrationssvårigheter och motoriska brister, än bland de som enbart har bekymmersamt 
med koncentrationen. Elever, som får möjlighet till rörelse i skolan, kan lättare ta in och tolka 
olika sinnesintryck. Detta kopplas samman med teorier om, att ungdomar med perceptuella 
(processer som är aktiva i att tolka sinnesintryck) och motoriska svårigheter ofta har kognitiva 
(människans tankeprocesser) inlärningssvårigheter, enligt Ericsson (2003). All typ av lärande 
kräver koncentrationsförmåga och uthållighet. Att lära sig läsa och skriva ställer stora krav på 
uppmärksamhet, enligt forskarna.  
 
Ett annat exempel är Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993), som anser att medveten lek 
och rörelseträning underlättar och förbättrar förutsättningarna för lärande. 
Som tidigare nämnts, är även detta en aspekt i Lpo 94 och Lpf 94. FHI (1997) menar att 
lärande genom lek sker utan ansträngning. Hannaford (1997) skriver att lärande är 
erfarenheter. Ytterliggare anser hon, att lärande, tanke och kreativitet inte bara förekommer i 
hjärnan, utan i hela kroppen. Hon nämner även, att ord bara kan förstås, om de kan 
sättas in i ett sammanhang och tillsammans med erfarenheter framkalla någon sorts bild i 
elevens huvud. Erfarenheter och lärande innefattar sinnen, känslor och rörelser. FHI (1997) 
tillägger här, att motorisk träning har betydelse, eftersom den kan påverka och stärka barn och 
ungdomars erfarenheter och tänkande, och därmed indirekt språket. 
 
Ericsson (2003) beskriver utifrån en tidigare genomförd studie, hur man genom utökad 
idrottsundervisning och motorisk träning i skolan, kan påverka elevers motorik, 
koncentrationsförmåga och skolprestationer. FHI (1997) refererar också till lärande teorier, 
som säger att utvecklingen av förmågan att tänka och vara uppmärksam, är beroende av 
motoriska färdigheter. Resultaten från Ericssons studie (2003) visar, att ökad fysisk aktivitet 
och motorisk träning har betydelse för barns grovmotorik. Däremot kan resultaten inte 
bekräfta att ungdomars koncentrationsförmåga förbättras. Det finns dock en antydan till 
skillnader gällande koncentrationsförmågan hos barn med god motorik och elever med 
motoriska brister. Hon menar att rörelseaktivitet ofta kan förstärka inlärningen även i 
teoretiska ämnen.  
 
Idag går ett antal elever ur skolan med icke godkända betyg. Kan det i förlängningen tänkas, 
att om man utökar mängden av den fysiska aktiviteten i skolan, så kommer elevernas 
prestationer att öka. Summering av det kan förhoppningsvis bli fler antal skolungdomar med 
godkända betyg. I sammanhanget kan också nämnas att Sverige tillsammans med Irland har 
lägst avsatt tid i Europa för skolämnet idrott per vecka. Skulle skolprestationerna vara 
annorlunda, om antalet lektioner med rörelse integrerat, ökade? 
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Syfte  
 
Syftet med mitt arbete är, att utifrån tidigare forskning, undersöka vilken påverkan fysisk 
aktivitet har på lärande.  
 
Att fysisk aktivitet har betydelse för hälsa och välbefinnande är allmänt känt. Genom att 
kartlägga vad forskningen kommit fram till, beträffande fysisk aktivitet och dess effekter på 
lärande, får man ett underlag, som kan ligga till grund för, att hos våra politiker, förankra de 
positiva effekterna fysisk aktivitet har. Utifrån de perspektiven, kan det vara lättare för oss i 
skolan, att få resurser att implementera tilläggen i läroplanerna, lpo 94 och lpf 94, som 
tidigare nämnts. Det, som är extra intressant, är de synergieffekter vi kan tänkas få av rörelse i 
lärande situationer. Det är de resultaten jag skall försöka att lyfta fram här. 
 

Begreppsdefinitioner 
 
Enligt nationalencyklopedin (2007) definieras påverkan på följande sätt: Fortlöpande 
inverkan, vanligen med förändring som resultat. 
 
Fysisk aktivitet definieras som: ”all typ av kroppsrörelse utförd av skelettmuskulatur som 
ökar energiförbrukningen”, det vill säga i princip all den tid som barn och ungdomar inte 
sover eller är fullständigt stilla. Den fysiska aktiviteten kan vara spontan, planerad och/eller 
organiserad, FYSS (2003).  
 
Lärande kan definieras på olika sätt. Säljö (1982) konstaterar att de flesta läroböcker, som 
behandlar lärande, har svårt att entydigt och klart definiera vad som menas med att lära. 
Vidare skriver han att lärande är en aspekt av mänsklig verksamhet. 
 
   Att undervisning föregår lärandet är en bild av mänsklig kunskapsbildning som skapats av  
   skolan. Men det är väsentligt att inse att vardagliga praktiker i den myriad av kommunikativa 
   och fysiska aktiviteter som samhället utgör i sig innehåller en pedagogik (Säljö, 2000, s. 13). 
 
Säljö (2000) konstaterar även att: ”I en mer grundläggande mening handlar lärande om vad 
individer och kollektiv tar med sig från sociala situationer och brukar i framtiden.”(s. 13). 
Arfwedson och Arfwedson (2002) nämner att forskare på bred front överger ord som lära 
in/ut och inlärning. Man väljer istället att tala om lärande, som anses vara ett mer elevaktivt 
sätt att ta till sig kunskap på. I skolsituationer betonas att studenten gör kunskapen till sin egen 
kunskap utifrån vilken verklighet och bakgrund som föreligger. Ytterliggare kan nämnas att 
Carlgren och Marton (2004) konstaterar att lärandet i fundamental mening handlar om att lära 
sig att förstå, lära sig uppfatta och att lära sig att erfara världen omkring oss. 
 
De relativt breda definitionerna beror på att jag har en explorativ/induktiv ansats, för att hämta 
så mycket kunskap som möjligt från det studerade problemområdet, och för att inte begränsa 
mig till en specifik undersökningsteori. 
Återkommande är också synergieffekter. Med det menar jag, när man får ytterliggare positiva 
effekter, samverkan eller resultat, utöver vad man eventuellt har räknat med att få. 
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Metod 
 
Här kommer metodbeskrivningen av arbetet. Målet med min metodbeskrivning, är att den 
skall belysa tillvägagångssättet i undersökningen, så tydligt och kvalitetsmässigt som möjligt. 
Det för att uppnå en god kontrollerbarhet.  
 
Mitt undersökningsmaterial består av tidigare forskning. Jag har granskat litteratur, tidigare 
gjorda akademiska uppsatser, vetenskapliga rapporter från olika statliga organ och 
vetenskapliga tidsskrifter.  
 

Urval 
 
Sökning gjordes på tidigare akademiska uppsatser och litteratur i ämnet. Följande databaser 
på Karlstads universitetsbibliotek användes: ARTIKELSÖK, ämnesövergripande, DIVA, 
digitala vetenskapliga arkivet, ERIC, pedagogik och specialpedagogik, UPPSÖK, 
examensarbeten och uppsatser.  
 
Undersökningen började med att gå igenom tidigare gjorda skolrelevanta studier. Sökorden 
var fysisk, aktivitet och lärande/inlärning. Träffarna var ganska många. Den första 
urgallringsmetoden var att gå igenom sammanfattningen av de gjorda arbetena. Arbeten, som 
ansågs mest intressanta för frågeställningen, lästes igenom. De, som efter det fortfarande 
bedömdes aktuella, plockades ut. I de uppsatserna och rapporterna jämfördes referens och 
litteraturlistorna. De mest frekventa och gemensamt återkommande böckerna, rapporterna och 
artiklarna noterades. Den aktuella noterade litteraturen införskaffades. Granskning och 
genomgång av fakta, i det utvalda materialet, gjordes. Parallellt med det studerades olika 
statliga institutioners rapporter och söktes igenom efter information som rör ämnet. Under 
tiden antecknades svar, citat och tänkvärd fakta, som framgick i den aktuella litteraturen, och 
som var relevant för undersökningsområdet. 
 
Utifrån detta urvalsförfarande, så har i huvudsak nedanstående litteratur granskats: Lär med 
hela kroppen, Hanneford (1997), Inlärning genom rörelse, Sandborgh-Holmdahl och Stening 
(1993), Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer, Ericsson (2003) och Rör dig – 
lär dig, Ericsson (2005). Ytterliggare använda källor har varit: Myndigheten för 
skolutveckling, Skolverket, Folkhälsoinstitutet, Statistiska centralbyrån och 
Bunkeflomodellen (2005). 
 
Med tanke på att ovanstående litteratur och angivna institutioner är frekventa i vetenskapliga 
sammanhang, bedöms de som tillförlitliga källor i denna studie. 
 

Analysmetod 
 
Efter urval, har ovan nämnda litteratur, rapporter och dokument analyserats. Metod för analys, 
har varit att fokusera på slutsatser, sammanfattningar och resultat. Tolkningsförfarandet har 
varit att jämföra dokumenten med varandra, och att kategorisera dem, samt plocka ut de 
resultat, som har med lärande att göra. Åldersperspektivet har varit över ett område om 
skolungdomar, som lyder under Lpo 94 och Lpf 94. 
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Resultat 
 
Samtliga undersökta forskares resultat har varit ganska enhetliga och de kategorier som 
tydligast kunde konstateras är: 
 

• Neurofysiologi och lärande 
• Motorik och lärande 
• Koncentration, självuppfattning och lärande 
• Effekter av fysisk aktivitet på skolprestationer 

 
Resultatet redovisas tematiskt, efter dessa kategorier och ger även strukturen till 
diskussionsavsnittet. Kategorierna går delvis i varandra. Beroendeförhållandet dem emellan 
framträder dock enligt den ordning som redovisas. Neurofysiologiska faktorer påverkar 
motoriken, som i sin tur påverkar koncentration och självuppfattning, som i sin tur har 
inverkan på skolprestationer. De är synergier i förhållande till varandra. Det gör även, att 
kategorierna, till viss del, flyter in i varandra i både resultat-och diskussionavsnitten. 
 

Neurofysiologi och lärande 
 
Under hela livet spelar kroppsrörelse en viktig roll i skapandet av nätverk och nervceller. 
Rörelser aktiverar nervsystemet och gör hela kroppen till ett inlärningsinstrument. När vi 
upplever någonting, tar vi in informationen och bygger neurala nätverk, vilka formar vårt sätt 
att tänka. Nytt lärande sker då nya sinnesförnimmelser modifierar, ändrar och gör våra bilder 
av vår värld och av oss själva alltmer komplexa. Vikten och behovet av rik sensorisk praktisk 
stimulering fortsätter genom hela livet. Hannaford (1997) anser även att proprioceptionen är 
kroppens känsla av sig själv i rummet och en av våra viktigaste vägar till kunskap. Ju oftare 
centrala nervsystemet används, desto snabbare går impulserna och bearbetningen. I 
utvecklingssammanhang är detta förknippat med det vestibulära systemet, som reglerar den 
balans vi behöver, för att vi skall kunna orientera oss i rummet. Det vestibulära systemets 
betydelse för uppmärksamhet och lärande betonas av Hannaford (1997).  
 
Vidare varnar Hannaford (1997), för den ökade tid barn och ungdomar spenderar åt aktivitet 
av lågenergi-förbrukande karaktär. Barn, som exempelvis tittar mycket på tv, vänjer hjärnan 
vid ett inlärningstillstånd, som saknar fysiskt, emotionellt och även till viss del sensoriskt 
engagemang. Koordinerade muskelaktiviteter stimulerar produktionen av neurotrofiner. Dessa 
påverkar tillväxten av nervceller och ökar antalet förbindelser i hjärnan. Ytterliggare nämns 
att sensorisk-motoriska funktioner på höger sida av kroppen verkställs eller kontrolleras av 
vänster hjärnhalva och vice versa. Ju mer hjärnhalvorna används, desto fler förbindelser 
bildas. På det viset tränas den kognitiva funktionen.  
Hannaford (1997) tar också upp, att alla lärandesituationer i grunden handlar om samma steg: 
sensorisk input, integrering, assimilering samt handling. Korsvisa rörelser med hela kroppen 
underlättar alla steg i processen. Rörelse håller även ben, hjärta, muskler och lungor i form 
och ökar blodtillförseln till hjärnan. 
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Holmdahl och Stening (1993) menar, att vi lär och minns med kinestetiska perceptionen, 
djupkänsel i kroppen. Använder vi rörelse i samband med inlärning minns vi lättare.  
Holmdahl och Stening (1993), anser även att kognition står för kunskap och hur vi använder 
oss av den. I begreppet samlas betydelser som bland annat perception, problemlösning och 
beslutsfattande. Den kognitiva förmågan utvecklas, när information från omvärlden bearbetas 
Ytterliggare konstateras, att det finns mycket, som talar för att aktivitet engagerar både 
emotionellt och socialt, vilket indirekt kan öka prestationsförmågan. Genom att använda 
rörelse i lärandesituationer förstärks informationen från den visuella och auditiva 
perceptionen. Alltså kan fysisk aktivitet fungera som ett hjälpmedel vid kognitivt lärande 
anser ett flertal forskare: Annerstedt, Ayres, Frostig, Holle, Kiphard, Piaget, Sandborg-
Holmdahl och Stening, skriver Ericsson (2005). 
 
Även Blaydes (2000) menar att rörelse underlättar de kognitiva processerna. Fysisk aktivitet 
frigör endorfiner och motverkar stress. Ytterliggare nämner hon, att det ökar blodtillförseln 
till hjärnan och med det underlättas det för nervcellerna att kommunicera med varandra. 
Dessa impulser mellan cellerna är grunden för kognition och hör definitivt ihop med lärande. 
Carlén och Dahlkwist uppger också, att det är de mentala effekterna, som påverkar hjärna och 
nervsystem, och främjar lärandet i samband med fysisk aktivitet, skriver Kostenius-Foster 
(2002). 
 
 

Motorik och lärande 
 
Lusten för att lära utvecklas genom rörelse och fysisk aktivitet. Görs det på ett medvetet sätt, 
underlättas och förbättras förutsättningarna för lärande. Grov och finmotorik, perception och 
uthållighet har betydelse för bra lärande. Det är viktigt med automatisering av enklare 
rörelser, alltså att göra dem automatiskt, utan att tänka på vilken rörelse man gör. Kan 
automatiken utvecklas genom att barn och ungdomar är aktiva, så får de mindre problem i 
samband med lärande, uppger Sandborg-Holmdahl och Stening (1993) 
  
Perceptionsförmågan är också primär att utveckla. Detta sker genom rörelse och vardagliga 
aktiviteter. Motorik och perception är förknippade med varandra. Av speciell betydelse för 
skriv och läsförmåga är den auditiva och visuella perceptionen. Här konstaterar även 
Sandborg-Holmdahl och Stening (1993), liksom Hannaford (1997), att rörelsen är viktig för 
att utveckla erfarenheter om rum och form. Det leder till, att man enklare kan tolka synintryck 
från omvärlden. Träningen av motoriken blir alltså en viktig komponent till att utveckla 
perceptionsförmågan. 
 
Ericsson (2005) menar att Moser funnit i en undersökning bland lärare och rektorer i en norsk 
grundskola, att det finns en bred uppfattning om att motoriken inte bara är viktig för kognitiv 
inlärning, utan att inlärningssvårigheter även relateras till bristande motoriska färdigheter. 
Moser menar också, att praktiska pedagogiska erfarenheter och empiriska analytiska 
forskningsresultat inte stämmer överens och att det finns förvånansvärt lite forskning, som 
visar positiva effekter av motorisk träning på kognitivt lärande.  

 
 
 
 

9 



  

Påske menar, att mycket av det som skrivs om motorisk träning, bygger mer på begeistring än 
på kunskap. Det är ett värdefullt moment i undervisningen men inte givet att detta kan lösa 
läs-eller lärandeproblem, anger Ericsson (2005).  
 
Vidare uppger Ericsson (2005) att Thomas, Landers, Salazar och Etnier anser, att motorisk 
träning inte har någon effekt på kognitiv funktion. Samtidigt redogör de för forskning, som 
visar att regelbunden fysisk aktivitet påverkar kognitiva funktioner som reaktionstid, 
matematiskförmåga och problemlösning. 
 
Angående automatiseringen av rörelser, anser Fredens, att om motoriskt sent utvecklade 
individer inte får extra motorisk träning, så hämmar det lärandet. Enkla rörelser kräver då 
mycket av nervsystemets uppmärksamhet och begränsar förmågan för hjärnan att bearbeta 
information. Automatiseras rörelser, frisätts kapacitet till andra kognitiva funktioner, Ericsson 
(2005). 
 
Ericsson (1985-1987) har arbetat i en studie med ett lokalt utvecklingsarbete kallat MUGI - 
Motorisk Utveckling som Grund för Inlärning. Här fick alla elever regelbunden motorisk 
träning sextio minuter per vecka. Ett år senare fick de elever, som behövde, extra 
specialundervisning i motorik i mindre grupp. Efter utvärdering visade det sig, att extra 
motorisk träning gav positiva effekter på grovmotorik, finmotorik, perception och förmåga att 
minnas detaljer. 
 
Resultatet av ovan studie visar, att elever med extra fysisk aktivitet och motorisk träning har 
bättre balansförmåga/bilateral koordination och motorik, än jämförelsegruppen. Det tydligaste 
resultatet kunde konstateras bland elever med stora motoriska brister. Vid ökad fysisk 
aktivitet, hade elever med brister kommit ikapp sina kamrater motoriskt efter två år. 
Motoriska brister försvinner ej utan extra träning och fysisk aktivitet. Resultatet stämmer 
överens med andra studier. De positiva resultaten för skrivförmågan kan förklaras med, att 
grovmotoriken utvecklas före finmotoriken. I takt med att de grovmotoriska rörelserna 
automatiserade, får det positiva effekter på finmotoriken. Motorisk träning utvecklar även 
manipulativa färdigheter, vilket har betydelse för den kognitiva utvecklingen, Ericsson 
(2003). 
 

Koncentration, självuppfattning och lärande 
 
Fysisk aktivitet leder ofta till ett bättre självförtroende och självkänsla. Genom att klara av en 
rörelse ökar den allmänna tryggheten och eleverna kan koncentrera sig på lärande. Läsning 
och skrivande kan då förbättras. En god kroppsuppfattning är viktig, då en negativ sådan 
försämrar självbilden och kan orsaka emotionella störningar och med det hämma inlärning 
och allmän utveckling. Med aktivitet fås synergieffekter: Automatiseringen av rörelser (fås ej 
det stör det koncentrationsförmågan) utvecklar perceptionsförmågan, stärker självbild och 
självförtroende och detta påverkar lärande-förmågan. Rörelse är ett bra komplement till den 
kognitiva inlärningen, Sandborg-Holmdahl och Stening (1993). 
 
Vid en studie gjord i Högskolan i Eskilstuna/Västerås av Sandborgh, kunde man se en liten 
förbättring av läsförståelse i klasser, där man ökade den fysiska aktiviteten. 
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Ett år senare gjordes en uppföljningsstudie. Där konstaterades att klasserna med ökad rörelse 
träning hade ett avsevärt bättre resultat i läsförståelse och kroppsuppfattning, än 
jämförelsegruppen. Resultatet är delvis tack vare, att de motoriska och perceptuella 
förutsättningarna utvecklas med ålder, men också att rörelse-träning över tid, ger ett bättre 
självförtroende och att det ökar tilltron till den egna förmågan, skriver Ericsson (2005). 
 
I Ericssons (2003) studie, ”Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer”, framgår 
det att det finns ett samband mellan motorik och koncentrationsförmåga, men det kan inte 
bekräftas, att koncentrationsförmågan förbättras av fysisk aktivitet. Första året i studien har 
interventionsgruppen bättre koncentrationsförmåga än jämförelsegruppen. Denna skillnad 
kvarstår dock ej under studiens andra år, vilket gör att slutsatser om koncentrationsförmågan 
inte går att fastslå. Det framgår dock, att elever med tydliga motoriska brister, får en 
förbättrad förmåga att koncentrera sig, om de ökar den fysiska aktiviteten. 
 
Myndigheten för skolutveckling (2005) konstaterar, att mycket av lärandet kan ske utomhus. 
Forskning från universitetssjukhuset i Linköping visar, att utomhuspedagogik och lärande i 
samband med rörelse är bra för välbefinnandet. Det minskar stressen och stress påverkar i sin 
tur lärande negativt. Ytterliggare nämns, att huvuduppdraget för skolan är lärande, och att ett 
flertal undersökningar tyder på, att det finns en stark koppling hos barn och ungdomar mellan 
fysisk aktivitet och lärande. Bland annat redogörs för resultatet som Ericsson (2003) har fått i 
sin doktorsavhandling: Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer, som är en del i 
Bunkefloprojektet. Där konstateras vilken positiv effekt dagliga promenader har för lärandet. 
Genom att eleverna rör på sig, har de lättare för att koncentrera sig i klassrummet.  
 
Myndigheten för skolutveckling (2005) skriver även att Castell konstaterar att rörelse och 
utomhusvistelse har en avgörande inverkan på välbefinnande och hälsa, för lite av den varan 
och eleverna kan få svårt med koncentration. Dålig hälsa undergräver undervisningen i 
skolan. 
 
Björnhov menar, att det är främst de emotionella vinsterna, som till exempel god 
självkännedom, självförtroende och motivation, som erhålls genom ökad fysisk aktivitet. Med 
det ökar också koncentrationsförmågan. Ökar andelen inlärningstillfällen, med rörelse 
implementerat, utvecklas även intellektet, skriver Kostenius – Foster (2002). 

 
Effekter av fysisk aktivitet på skolprestationer 
 
Myndigheten för skolutveckling (2005) har haft i uppdrag, att följa skolornas arbete med 
implementeringen av tilläggen i läroplanerna angående daglig fysisk aktivitet, och hur det 
efterlevs. De konstaterar, att skolans personal och elever upplever många positiva effekter av 
daglig fysisk aktivitet. Eleverna är gladare, det är lugnare i klassrummet, 
koncentrationsförmågan ökar, det sociala klimatet är behagligare, och med det påverkas 
kunskapsutvecklingen. Det nämns också, att kränkningar har minskat, och att resultaten på de 
nationella proven har blivit bättre. Det visar sig också dock, att förändringarna i Lpo- och Lpf 
94 efterlevs i olika utsträckning, beroende på vilken skola som undersökts. 
 
Man tar även upp forskning från Norge gjord på etthundrafem skolor, som visar att fysisk 
aktivitet påverkar lärandet positivt. De konstaterar att det ger förnyad kraft och är viktigt för 
vardagsliv och utveckling. 
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Frågeformuläret var ställt till lärare, fritidspedagoger och skolsköterskor. Det var 63 procents 
svar. Cirka 80 procent var helt eniga i, att elever som var fysiskt aktiva, klarade av skoldagen 
bättre än elever som var inaktiva. Ytterliggare nämns fördelar med utomhuspedagogik. Många 
lärare anser att elevernas olika sätt att lära på, lättare kan tas tillvara, om man rör på sig och är 
ute, Myndigheten för skolutveckling (2005). 

 
Vidare kan nämnas, att om idrottsundervisningen utökas, har detta inte någon negativ 
inverkan på övriga skolprestationer, konstaterar ett flertal forskare. Annerstedt anser, att 
motorisk träning har betydelse för, hur elever upplever sig själva och sin kropp. Det kan i sin 
tur ge ett gott självförtroende, och på det viset kan skolundervisningen tillgodogöras i högre 
grad, Ericsson (2005).   
 
I en studie av mer än femhundra kanadensiska elever, Hannaford (1997), klarade sig elever 
med sensomotorisk träning, märkbart bättre på lästest än de elever, som var mindre aktiva. 
Hannaford förklarar, som tidigare nämnts, de goda resultaten med, att när kroppen och 
huvudet rör sig, aktiveras det vestibulära systemet. Musklerna kring ögonen stärks, när de 
används med fokus på olika avstånd under rörelsen. Detta i sin tur effektiviserar 
samordningen av ögonen, vilket underlättar fokuseringen och förmågan att följa en rad och att 
koncentrera sig vid läsning, uppger Ericsson (2005). 
 
Ericsson (2005) har även studerat de resultat som Mortensen har kommit fram till i sin studie 
om elever med dyslexi. Där framgår, att elever med dyslexi har problem med 
automatiseringen av rörelser på olika nivåer. I de fall där man tränade på rörelser, märktes 
resultat, även på läs och skrivförmågan. Det ökade även självtilliten. Mortensens slutsats blir, 
att det är viktigt att hjälpa elever med dyslexi så tidigt som möjligt med strukturerade 
träningsprogram. 
 
I Ericssons (2003) studie om Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer, framgår 
även att interventionsgruppen har bättre resultat i både svenska och matematik, i nationella 
prov, än jämförelsegruppen. Den största skillnaden var i rumsuppfattningen. Det borde tyda 
på fysisk aktivitets betydelse för perceptionsförmågan. Den ökade fysiska aktiviteten har dock 
haft störst effekt på skolprestationer, på elever med någon form av motorisk brist. Ju större 
bristerna var i början på studien, desto större var skillnaderna efter mätning av prestationer, 
vid ökning av den fysiska aktiviteten. Det gällde både svenska och matematik. 
 
Ytterliggare en tänkbar faktor är, att ökad fysisk aktivitet ger en ökad social gemenskap och 
trivsel med skolarbete, och med det fås effekter i stort på skolprestationer. Ericsson föreslår 
också, att man kan ha motorikobservationer som ett pedagogiskt hjälpmedel. Upptäcks brister 
i motoriken och man tränar den tidigt, kan det öka skolprestationerna i svenska och 
matematik. Som tidigare nämnts, konstateras även att variation och aktivitet är viktigt för 
lärande. Eleverna har olika sätt att lära på, Ericssons (2003),   
 
Man bör alltså utnyttja alla perceptionsområden och försöka att lägga in rörelsemoment 
naturligt, både på raster och lektioner. Kostenius-Foster skriver i svensk idrottsforskning 
(2002), att fysisk aktivitet ökar inlärningsförmågan. I en amerikansk studie som Sallis, med 
flera presenterar, visar det sig att den akademiska prestationen ökar i vissa fall. Resultaten 
mättes med standardiserade prov.  
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Elever på en skola fick daglig fysisk aktivitet, medan jämförelseelever på en annan skola hade 
ordinarie mängd fysisk aktivitet. Det som till fullo konstaterades, var att fysisk aktivitet ej 
hämmar lärandet. Keys och Allison fann betydande variation på de studier de undersökt. Det, 
som påverkas positivt av fysisk aktivitet, var följande: Attityd, disciplin, beteende, kreativitet, 
minne, koncentrationsförmåga, problemlösning, beslutsförmåga, upplevelse av stress, 
självförtroende och akademiska resultat. Vad det gällde de akademiska resultaten, var inte 
studierna entydiga. Tre undersökningar visade inte förbättrade akademiska resultat, medan 
fyra gjorde det, Kostenius-Foster (2002) 
 

Sammanfattning av resultat 
 
En sammanfattning av resultatet kan konstatera att de grundläggande hypoteserna för 
Ericssons (2003) studie om Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer, delvis 
bekräftas. 
 
Hypoteser var: 
 

• Grovmotorik förbättras med fysisk aktivitet och extra motorisk träning i skolan 
 
• Koncentrationsförmågan förbättras med ökad fysisk aktivitet och extra motorisk träning i 

skolan. 
 

• Skolprestationer i svenska och matematik förbättras med ökad fysisk aktivitet och extra 
motorisk träning i skolan (Ericsson, 2005, s. 98). 

 
 
Ericssons (2003) anser att en lektion, som innehåller fysisk aktivitet, har positiva effekter för 
skolprestationer. Hon skriver även, att man bör göra rutinmässiga motorikobservationer, och 
på det viset minimera elevers problem med rörelse, genom tidig träning. Med det kan man få 
bättre resultat, både i matematik och svenska, samt öka elevers koncentrationsförmåga i stort. 
Detta är de flesta forskarna eniga om. Tilläggen i läroplanerna, angående fysisk aktivitet, 
efterlevs olika, konstaterar Myndigheten för skolutveckling (2005). Resultaten av det, kan 
tyckas vara bekymmersamt, angående det allmänna nuläget, som nämns i bakgrunden.  
 
Ytterliggare anmärkningsvärt är, att inte alla skolor är uppdaterade i de förordningar, som 
gäller och efterlever de direktiv som föreligger. Särskilt då ett flertal forskare konstaterar, att 
det i huvudsak är förknippat med positiva effekter både på lärande och allmänt hälsostatus, att 
implementera fysisk aktivitet i skolans vardag. Vidare kan det tyckas att proffs i skolorna runt 
om i Sverige, borde ta tillvara på den naturliga pedagogiska vinningen vi har i att använda 
utomhuspedagogik, och av det, på ett naturligt sätt, få med rörelse i lärande situationer. 
 
Ytterliggare tankar, är att skolans personal och elever upplever många positiva effekter av 
daglig fysisk aktivitet. Eleverna är gladare, det är lugnare i klassrummet, 
koncentrationsförmågan ökar, det sociala klimatet är behagligare, och med det påverkas 
kunskapsutvecklingen. De flesta forskare nämner även betydelsen av ökat självförtroende och 
god självuppfattning, som resultat av fysisk aktivitet. Det nämns också att kränkningar har 
minskat och att resultaten på de nationella proven har blivit bättre.  
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Det är synergieffekter på resultat av fysisk aktivitet och dess påverkan på lärande, enligt 
Myndigheten för skolutveckling (2005).  
 
Avslutningsvis anser Myndigheten för skolutveckling (2005), att både vuxna och elever i 
skolan upplever, att fysisk aktivitet påverkar lärandet. Man konstaterar dock att det krävs 
ytterliggare forskning, som kan påvisa hur fysisk aktivitet påverkar inlärning och tänkande. 

 
Diskussion 
 
Nedan följer en diskussionen av uppsatsen 
 

Neurofysiologi, motorik och lärande 
 
Nervcellens överlevnad och utveckling stimuleras av rörelse och fysisk aktivitet, anser 
Hannaford (1997). Synapser (kopplingar mellan nervceller) ökar om produktionen av 
nervceller blir högre. Utifrån det perspektivet, är bekymmersamt med det ökande antal 
skolungdomar, som har en låg aktivitetsnivå. Aktiveras skolungdomarna enligt de 
förändringarna, som nämns i Lpo 94 och Lpf 94, stimuleras den neurofysiologiska 
utvecklingen. Ytterliggare effekter, synergier, blir att ungdomar redan i ett tidigt stadie av 
utvecklingen, får fysisk aktivitet, som en naturlig del av vardagen.  
 
Återkommande i resultatet, är motorikens påverkan på lärande. Motorik är en del av 
neurofysiologin. Eftersom det är ett omfattande område, valde jag att redogöra för det i ett 
separat avsnitt. Automatiseringen av rörelser är av stor vikt för lärande, konstaterar ett flertal 
forskare. Utvecklas motoriken och automatiseringen av rörelser, utvecklas även 
perceptionsförmågan. Perceptionsförmågan är viktig för eleverna i alla sammanhang. 
Använder vi oss av variationsrik undervisning, där vi integrerar rörelse, stimuleras elevernas 
förmåga att tolka intryck. Några av de studerade undersökningarna, visar att de tydligaste 
resultaten på lärande kopplat till motorisk träning, fås på elever med uttalade motoriska 
brister. Där motoriken tränats upp, så att elev blir motoriskt likvärdig med de övriga 
skolkamraterna, är skillnaden på lärande efter två års studie minimal, enligt Ericsson (2003). 
Effekten blir, att eleven med de motoriska bristerna, som tillrättalagts genom rörelseträning, 
har lättare för att koncentrera sig på det kognitiva lärandet. Utifrån de resultat, som bland 
annat Ericsson gjort, borde kanske rörelse-kontroller göras på barn och ungdomar. Det kan 
kanske i förlängningen, leda till att minska annan typ av specialundervisning. Ytterliggare 
positiva resultat blir att vederbörande får en bättre självuppfattning, och oftast följer ett 
förhöjt självförtroende.  
 

Koncentration, självuppfattning och skolprestationer 
 
Som nämndes i avslutningen i ovanstående kapitel, så har fysisk aktivitet påverkan på lärande 
och självbild. Ett flertal forskare redogör för tankar om dubbelverkande effekter av rörelse i 
utbildningssammanhang. Emotionella vinster, som ökat självförtroende, bättre 
självkännedom, ökad tilltro på den egna förmågan, trygghet, kroppsuppfattning är vinningar, 
som görs när fysisk aktivitet integreras i skolan, uppger Ericsson; 2003; Kostenius-Foster; 
2002; Sandborg-Holmdahl och Stening; 1993. 
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Med ovan effekter, följer att det är lättare att koncentrera sig på kognitivt lärande, och då ökar 
skolprestationerna. Synergier - Vinna, vinna! 
 
Ytterliggare tankar är de effekter, som fås på det allmänna hälsotillståndet. Många forskare 
nämner även där, att det i förlängningen ger positiva aspekter på lärande. Gladare elever, 
lugnare i klassrummet, ökad trivsel på skolan ökar elevernas förmåga att koncentrera sig på 
lärande, och med det ökar prestationerna.   
 

Tillförlitlighet och framtid 
 
I resultatet har det framkommit en del tveksamheter, beträffande fysisk aktivitets positiva 
påverkan på lärande. Moser anser att det är förvånansvärt lite forskning, som visar effekter av 
fysisk aktivitet på lärande. Påske menar att rörelseträning bygger mer på begeistring än 
konstaterade effekter på lärande. Även Thomas, Landers, Salazar och Etnier anser att 
motorisk träning inte har någon effekt på kognitiv funktion, Ericsson (2003). Samtidigt 
redogör de för forskning, som visar att regelbunden fysisk aktivitet påverkar kognitiva 
funktioner som reaktionstid, matematiskförmåga och problemlösning. Det har att göra med 
den perceptuella förmågan. Borde inte det öka lärande? Det är lite motsägelsefullt. Kan det till 
viss del bero på avsaknad av forskning med empiriska resultat? En del av resultaten bygger på 
pedagogers praktiska erfarenheter. Dessa människor, kanske har ett överlag positivt 
förhållningssätt till fysisk aktivitet. Innebär det, att de resultat som lyfts fram överskattas? 
 
Som tidigare nämnts, i Ericssons studie (2003), framgår det, att det finns ett samband mellan 
motorik och koncentrationsförmåga. Men det kan inte bekräftas, att koncentrationsförmågan 
förbättras av fysisk aktivitet. Första året i studien har interventionsgruppen bättre 
koncentrationsförmåga än jämförelsegruppen. Denna skillnad kvarstår dock ej under studiens 
andra år, vilket gör att slutsatser om koncentrationsförmågan inte går att fastslå. Trots 
motsägelsefulla resultat och icke-bekräftade samband kan jag dock sammanfattningsvis 
konstatera att min studie av forskningsresultat påvisar att fysisk aktivitet (troligen) har 
positiva effekter på lärande. Neurofysiologiska faktorer påverkar motoriken, som i sin tur 
påverkar koncentration och självuppfattning, som i sin tur har inverkan på skolprestationer. 
Jag menar att resultat ger stöd för att dessa faktorer interagerar med varandra, vilket förstärker 
vikten av, att skolans personal efterlever förändringarna i styrdokumenten. Det i sin tur, 
kanske leder till ett ökat medvetande bland eleverna, angående det allmänna nuläget, som 
nämns i bakgrunden. Det skadar åtminstone inte med mer fysisk aktivitet eller som Sallis till 
fullo konstaterade: fysisk aktivitet hämmar inte lärandet, Ericsson (2003). 
 

Är resultatet tillförlitligt? 
  
Jag har under min studie av tidigare forskning kommit att fundera över hur dessa av mig 
studerade forskningsresultat, gett en sann bild av det som undersökts. Det som kan konstateras 
är, att effekterna av fysisk aktivitet och dess påverkan på lärande är många. Resultaten i sin 
tur påverkar varandra, och med det fås ytterliggare vinningar i samband med lärande. Vidare 
nämns, att det är ett flertal forskare, som har ganska enhetliga resultat. Är deras 
förhållningssätt till fysisk aktivitet övergripande positiv? Blir resultatet påverkat av att 
flertalet studier bygger på varandras resultat? Har undertecknads egna antaganden och 
positiva inställning till fysisk aktivitet påverkat urvalsförfarandet? Keys och Allison uppger 
att de akademiska resultaten i deras studie inte var entydiga, skriver Ericsson (2003).  
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Är forskarnas grundantagande, att fysisk aktivitet är positiv? Blir följden att man försöker 
bevisa sin övertygelse, och inte ställer relevanta och nyanserade frågor? Myndigheten för 
skolutveckling (2005) anser att, det krävs ytterliggare forskning, som kan visa hur fysisk 
aktivitet påverkar tänkande och lärande.  
 

Med hopp om mer rörelse 
 
Framtidens forskning är något att se fram emot. Till dess anser jag, att undervisningen bör 
varieras, så gott förutsättningarna och förmågan tillåter. Variation, med fysisk aktivitet 
implementerat, ger synergieffekter. I lärandesituationer är människan olika, oavsett 
åldersperspektivet. Skillnader i sätt att ta in kunskap och göra kunskapen till sin egen, bör 
tillgodoses. Det kan den till viss del, med varierade arbetsmetoder. Varieras undervisningen 
och man exempelvis är utomhus, kanske en elev både kan lära sig hur man räknar matematik 
och hur olika saker fungerar i naturen. I de ämnen jag undervisar i, kan man utnyttja den 
naturliga vinningen med rörelse i lektionssammanhang. Det gäller att försöka att hitta 
lösningar och alternativa metoder. Är målet med lektionen, att vi skall lära oss om frukt och 
grönt, så kan vi exempelvis göra det i form av promenad till en dagligvaruhandel. Kanske 
budgeten tillåter att vi handlar några produkter och gör en utställning, som vi redovisar för 
övriga klasskamrater. Tipspromenader eller pedagogiska promenader, där diskussionerna är 
skolrelaterade, kan också vara mer frekventa inslag i undervisningen. Det blir så ont om tid, 
kanske vissa av kollegorna anser. Vi når inte de mål som styrdokumenten uttalar, kanske kan 
bli ytterliggare synpunkter. Gör arbetet tematisk över tid och involvera kärnämnena och dess 
ansvariga utbildare. Matematik och övriga ämnen kan integreras, bara den goda viljan och 
ambitionen infinner sig. I förlängningen tror jag, att skolvardagen blir behagligare och att 
eleverna mår bättre I det arbetet är det primärt, att skolledning tar förändringarna i Lpo94 och 
Lpf 94, om daglig fysisk aktivitet på allvar. Ledarna i skolans värld bör avsätta resurser, som 
möjliggör för lärare att ämnesintegrera fysisk aktivitet. Jag tror, att det kan påverka lärande 
positivt i alla ämnen, även om resultaten som redovisats, visar att det krävs ytterliggare 
forskning.  
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