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Sammanfattning 

År 2003 reviderades läroplanen för grund- och gymnasieskolorna. Skolan ska nu inom ramen 

för skoldagen erbjuda samtliga elever daglig fysisk aktivitet. Vår studie syftar till att belysa 

vilka effekter personalen på skolorna upplevt att den dagliga fysiska aktiviteten gett deras 

elever. Framför allt fokuserar vi oss på tre faktorer: hälsa, inlärning och 

koncentrationsförmåga. Vi undersöker även organisatoriska aspekter som fanns vid införandet 

och vilka aspekter som finns vid arbetet med daglig fysisk aktivitet idag. Här koncentrerar vi 

oss framför allt på om föreningsidrotten var delaktiga i arbetet och om skolorna har utvecklat 

ett motoriskt träningsprogram. 

 

Den teoretiska bakgrunden behandlar för ämnet centrala begrepp som t.ex. tidigare forskning 

kring koncentrationsförmåga och inlärning. I bakgrundsavsnittet tar vi även upp debatten 

inom området och olika sätt att se på hälsa. Som datainsamlingsmetod för vår undersökning 

använde vi oss av den kvantitativa enkäten. Vi har lämnat ut vår enkät på två skolor i 

Mellansverige som har daglig fysisk aktivitet på schemat. Enkäten vänder sig till all personal 

som arbetat såväl före som efter införandet.  

 

I vår studie kommer vi fram till att den stora majoriteten av respondenterna har upplevt 

positiva effekter av den dagliga fysiska aktiviteten, där de flesta ser att eleverna fått ett ökat 

intresse för fysisk aktivitet. Vidare bör nämnas att vi i resultatet såg ett samband mellan ett väl 

utvecklat motoriskt träningsprogram och upplevda positiva effekter på 

koncentrationsförmågan hos eleverna.  
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FÖRORD 

I och med vår idrottsutbildning på Örebro universitet har vi lärt oss mer om vikten av fysisk 

aktivitet. Detta har gjort oss intresserade av begreppet daglig fysisk aktivitet som år 2003 blev 

en obligatorisk del i svenska skolan genom läroplansrevideringen. Vårt intresse blev då att se 

hur detta tillämpas i skolorna. I undersökningsprocessen väcktes ett intresse av att undersöka 

sambanden mellan fysisk aktivitet och skolprestationer, något vi valde att fördjupa oss i. 

 

Genom vår undersökning har vi lärt oss att det finns vissa kopplingar mellan fysisk aktivitet 

och förbättrade skolprestationer. Det har varit ett lärorikt och intressant arbete som har gett 

oss både kunskap och nya idéer för framtiden.  

 

Vi vill härmed tacka alla som hjälpt oss med vårt arbete genom att svara på vår enkät, utan 

dem hade inte uppsatsen blivit skriven. Vi vill även tacka vår handledare Ninni Wahlström för 

en otroligt bra stöttning med tips och idéer genom hela skrivprocessen. 

 

Vi hoppas att denna C-uppsats blir god läsning för intresserade läsare och att den kan ge idéer 

för vidare forskning inom ämnet, något vi tror är viktigt för svensk skolutveckling. 

 

Henrik Harrysson 

Anders Sallmann 

 

Örebro 2005-05-17 
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1. INLEDNING 

Resultat som på senare tid presenterats visar på att elever presterar allt sämre i skolan 

(Skolverket 2004). Det har samtidigt kommit rapporter om barns ökade ohälsa. 

Socialstyrelsen (2005) har kommit ut med folkhälsorapporten som pekar på ökad fysisk och 

psykisk ohälsa bland barn och ungdomar. Dessa rapporter har visat liknande resultat från 

mitten av 1990- talet och har legat till grund för en proposition från regeringen 2001 

(Prop.2001/02:14). Denna proposition ger förslag om ett ökat hälsoarbete i skolan och 2003 

infördes en revidering av läroplanerna där daglig fysisk aktivitet får en central roll. Detta har 

medfört att vissa skolor i Sverige infört schemalagd daglig fysisk aktivitet som ett försök att 

komma tillrätta med problemen. Inledningsvis funderade vi kring problematiken runt den 

ökande ohälsan bland Sveriges skolelever. Tankarna kretsade först och främst kring 

hälsoaspekterna av ökad fysisk aktivitet i skolan. Under arbetets gång fann vi forskning som 

tydde på att även andra positiva effekter än rent hälsomässiga förekommer vid daglig fysisk 

aktivitet. Detta väckte vårt intresse att studera om daglig fysisk aktivitet verkligen hjälper 

elevernas inlärnings- och koncentrationsförmåga och inte bara ger dem bättre hälsa. Arbetet 

kommer därför att behandla diskussionen kring fysisk aktivitet och dess påverkan på eleverna. 

Vi har som blivande idrottslärare tolkat det som att dagens debatt kretsar kring elevernas hälsa 

och det är något vi kommer att förhålla oss till, men finns det även andra aspekter av daglig 

fysisk aktivitet så som förbättrade skolprestationer? 

 

1.1. Debatten kring daglig fysisk aktivitet 

Debatten kring den dagliga fysiska aktiviteten i skolan har varit ganska livlig de senaste åren. 

Detta vill vi belysa under arbetet, där vi vill visa på olika synpunkter och argument kring 

ämnet. Vi kommer även att visa på olika åtgärder som är gjorda för att skolorna lättare ska 

kunna införa daglig fysisk aktivitet. Vi kommer att inleda med att ta upp det senaste årets 

synpunkter kring daglig fysisk aktivitet i tidskriften TiG, dvs. Tidskriften i Gymnastik & 

Idrott.  

 

Diskussionen i TiG har varit riktad åt samma håll då samtliga aktörer verkar vara intresserade 

av att skapa bättre förutsättningar för daglig fysisk aktivitet i skolan. De som inte tycker så 

blir antingen inte publicerade eller söker sig till andra medier där de lättare får sin röst hörd. 

Det alla är överens om är i varje fall de positiva effekter som daglig fysisk aktivitet får på 

eleverna i deras övriga skolarbete. I TiG redovisas undersökningar som visar att såväl äldre 



 

 

6 

men kanske framförallt yngre barn tjänar på en ökad fysisk aktivitet. Detta genom att barnen 

skaffar sig den motorik och kroppskännedom som behövs i skolan. För att ett barn ska kunna 

skaffa sig denna självkännedom om sin kropp och om sina tankar krävs det att barnet får röra 

sig allsidigt (Roks 2004). Det som dock diskuteras är sättet som detta ska ske på. Regeringen 

satsar på detta utifrån tre fronter. En av dessa tre fronter är revideringar i läroplanerna där 

daglig fysisk aktivitet har lagts in. Handslaget är den andra fronten som är ett samarbete 

mellan staten, kommunerna och idrottsrörelsen. Samarbetet går ut på att få fler unga aktiva i 

idrottsrörelsen genom ökade statliga bidrag. Handslaget ska också verka för ett ökat 

samarbete mellan idrottsrörelsen och skolan (Justitiedepartementet 2004). Det senaste 

regeringen gjort är att de inrättat ett Nationellt centrum för främjande av fysisk aktivitet hos 

barn och ungdomar, NCFF, vid Örebro universitet. Centrumets uppgift är att brett stödja 

skolornas hälsofrämjande arbete. Vidare ska det sprida erfarenheter om lärande exempel, 

bedriva forsknings- och utvecklingsprojekt samt verka för en ökad samverkan mellan 

universitet/högskolor, kommuner och andra skolhuvudmän och myndigheter, 

intresseorganisationer och lokala organisationer (NCFF 2005). Det som dock främst har 

diskuterats i TiG är läroplansändringarna och Handslaget. Läroplansändringarna lyder enligt 

följande för förskolan och skolan: 

 

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 
(SKOLFS 2003:17). 

 

För gymnasieskolan ser det numera ut på följande sätt i läroplanen: 

 

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 fysiska aktiviteter 
(SKOLFS 2003:18). 
 

Det ges dock inga anvisningar för hur mycket tid som ska anslås på det dagliga schemat i 

skolan, men i budgetpropositionen för 2004 (Prop. 2003/04:1 22) meddelar regeringen att 

minst 30 minuter/dag bör vara ett riktmärke att följa. Det som är anmärkningsvärt är att det 

inte är så vanligt att läroplaner ändras vilket måste tyda på att frågorna kring elevernas hälsa, 

fysiska aktivitet och lärande anses som viktiga frågor.  

 

Handslaget är något som de olika skribenterna i TiG har olika åsikter om. Sandra Roks (2004) 

menar att man bör skilja på idrott, ämnet idrott och hälsa samt fysisk aktivitet. Hon menar att 
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idrottsrörelsen kan erbjuda olika aktiviteter medan skolan ska ha den pedagogiska kunskapen. 

Jan Andersson (2004) ger uttryck för ett annat sätt att se på samarbetet mellan idrottsrörelsen 

och skolan. Han menar att regeringen anser att skolan och idrottsrörelsen ska samverka mer 

jämlikt, att de ska vara ”gemensamma aktörer på en arena som tidigare var delad”  (Andersson 

2004 sid. 42) och att de ska samarbeta mot samma mål, att möjliggöra för skolelever att få 

sina behov av fysisk aktivitet uppfyllda.  

 

De fysiska behoven har ofta handlat om hur elever ska få en bättre hälsa. När vi började 

undersöka de möjliga effekterna av fysisk aktivitet fann vi även andra ingångar som pekar på 

att det finns stora fördelar utöver en bättre hälsa och kom fram till att vi ville belysa dessa 

aspekter av daglig fysisk aktivitet. 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Forskning har pekat på att inlärnings- och koncentrationsförmågan förbättras vid en ökad 

fysisk aktivitet. Dessa samband är inte helt styrkta och detta bidrog till vår 

problemformulering. Vi ville undersöka om personalen på skolorna ansåg att deras elever fick 

en bättre hälsa men även en bättre inlärnings- och koncentrationsförmåga efter införandet av 

daglig fysisk aktivitet i skolan. Denna undersökning syftar inte till att hävda ett ökat samband 

mellan fysisk aktivitet och inlärningsförmåga utan vi vill endast belysa om personalen 

upplever en positiv effekt hos eleverna av den ökade fysiska aktiviteten. 

 

2.1 Syfte 

Vi vill belysa vilka eventuella effekter personalen upplever att eleverna fått av den dagliga 

fysiska aktiviteten. Effekterna fokuserar framför allt på följande faktorer; hälsa, inlärning och 

koncentrationsförmåga. 

 

2.2 Frågeställningar 

Följande frågeställningar utgör utgångspunkter för vår undersökning: 

 

Upplever personalen att eleverna har fått en bättre koncentrationsförmåga efter införandet av 

daglig fysisk aktivitet? 

 

Upplever personalen att elevernas skolprestationer har påverkats av den dagliga fysiska 

aktiviteten? 

 

Vilka övriga effekter upplever personalen att den dagliga fysiska aktiviteten har gett eleverna?  

 

Vilka organisatoriska aspekter fanns vid införandet av den dagliga fysiska aktiviteten? 
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3. BAKGRUND 

3.1 Olika hälsobegrepp 

Det finns flera sätt att se på begreppet hälsa. Vi kommer nedan att behandla ett par olika 

synsätt med olika innebörder när det gäller sättet att se på hälsa. Detta väljer vi att ha med då 

det talas mycket om hälsa och ohälsa, men vi vill här visa de bakomliggande teorierna. Vi 

kommer att ta upp de patogena och salutogena förhållningssätten till begreppet hälsa. Vår 

undersökning behandlar daglig fysisk aktivitet och för att kunna avgöra vilken syn på hälsa 

som personalen på skolorna har anser vi det viktigt att förklara dessa begrepp.  

 

3.1.1 Patogent förhållningssätt till hälsa 

Det patogena synsättet var det absolut dominerande under första halvan av 1900-talet och dess 

främsta förespråkare var läkare, filosofer och andra tänkare. Synsättet dominerar fortfarande i 

många sammanhang, t ex inom sjukvården och medicinvetenskapen. Inom de 

samhällsvetenskapliga områdena dominerar idag dock andra förhållningssätt (Quennerstedt & 

Öhman 2000). Vad står då det patogena förhållningssättet för? Det innebär att man ser hälsa 

som frånvaro av sjukdom. Det som avviker från människors normala tillstånd, som 

sjukdomar, ses som avvikelser och människosynen utgår i detta sätt att se på hälsa från det 

biologiska. Hälsa och sjukdom ses som två ting som kontrasterar mot varandra och utesluter 

varandra och utgångspunkten tas i det sjuka.  

 

Det biomedicinska synsättet är ett av de vanligaste med patogen utgångspunkt. Descartes 

dualistiska verklighetsuppfattning, där kropp och själ är åtskilda från varandra, ligger till 

grund för det biomedicinska synsättet. Kroppen uppfattades som en maskin och kunde på så 

sätt utforskas utifrån dess beståndsdelar och när maskinen var trasig var människan sjuk. Det 

biomedicinska synsättet ser alltså människan som en biologisk varelse där varje beståndsdel 

kan behandlas på olika sätt och det intressanta är att bota, förebygga och studera det sjuka 

medan det friska inte beaktas i alls lika hög grad. Även psykiska, sociala och ekologiska 

faktorer negligeras i detta synsätt (Quennerstedt & Öhman 2000). 

 

Biostatisk hälsa är ett uttryck som Nordenfeldt (1991) använder och det är snarlikt det 

biomedicinska synsättet. Definitionen för hälsa inom det biostatiska synsättet är att en 

människa anses vara vid god hälsa om kroppen och psyket fungerar så som det ska, med det 

för arten typiska mönstret. Om någon av människans funktioner avviker från det arttypiska är 
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han eller hon sjuk. Den person som har minst en sjukdom är sjuk och den som inte har någon 

sjukdom är då givetvis frisk. Slutsatsen enligt detta biostatiska synsätt är då alltså att en frisk 

människa är en människa vid god hälsa. 

 

3.1.2 Salutogent förhållningssätt till hälsa 

Ett annat perspektiv på hälsa är det salutogena där hälsa ses som närvaro av något positivt. 

Hälsobegreppet har en vidare betydelse och innefattar såväl fysiska, psykiska som sociala 

faktorer som ett samspel för god hälsa. Det positiva som närvarar vid god hälsa är ting som 

livskvalitet och meningsfulla sammanhang. Människan beaktas som en helhet och det är inte 

delarna som avgör hälsan utan det är den totala personens liv (Quennerstedt & Öhman, 2000). 

Här blir människans egen uppfattning om sitt hälsotillstånd mer relevant än enbart det 

objektivt mätbara. Hälsa är alltså något mer komplext och skiljer inte på kropp och själ som 

det biomedicinska synsättet gör.  

 

En förespråkare för detta sätt att se på hälsa är sociologen Aaron Antonovsky (1992) som är 

professor i medicinsk sociologi. Antonovsky har gjort sig känd för sin teori kring vad som ger 

upphov till hälsa istället för vad som ger upphov till olika sjukdomar och ohälsa. Teorin har 

kommit att kallas den salutogena modellen där alltså fokus ligger på att studera vad som 

främjar människors hälsa. De direkt hälsofrämjande faktorerna är det som är det centrala i 

Antonovskys teori men där finner man även de faktorer som kan förhindra en negativ 

hälsoutveckling. En poäng som Antonovsky framhåller är att det patogena synsättet inte är 

någon motsats till det salutogena utan att de två synsätten är en förutsättning för varandra 

(Antonovsky 1992).   

 

3.1.3 Den salutogena modellen 

Alla människor har olika grad av hälsa hävdar Antonovsky (1992). Hälsa och sjukdom är inte 

varandras motsatser, sjukdomar är en del av livets villkor eftersom människan ständigt utsätts 

för påfrestningar och stressorer och hur människan hanterar dessa är avgörande för hennes 

hälsa. Antonovsky har utifrån sin salutogena modell utvecklat termen KASAM. KASAM står 

för en känsla av sammanhang och innebär en människas förmåga att klara av olika slags 

påfrestningar. Detta begrepp kan även delas in i ytterligare tre kategorier: begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. En individ med högt KASAM-värde har också höga värden 

inom dessa tre kategorier. Det är dock också viktigt att påpeka att KASAM-begreppet inte 

direkt kan översättas till hälsobegreppet. Ett högt KASAM-värde är avgörande för hur 



 

 

11 

individen hanterar livets stressorer och ger därför viktiga förutsättningar att utveckla en god 

hälsa.  

 

3.1.4 Hälsofrämjande skola 

Arbetet med en hälsofrämjande skola kan sägas ha sitt ursprung runt 1950 då WHO bildade 

en kommitté för skolhälsovård. Denna kommitté förde fram metoder för skolhälsovård som 

hade en större helhetssyn och färre inslag av instruerande. Definitionen på en hälsofrämjande 

skola är att den för fram en helhetssyn på hälsa och på elever. Den hälsofrämjande skolan ska 

flytta sitt fokus från att förebygga sjukdomar och ohälsa till att helt enkelt främja hälsa. WHO 

framförde också att denna helhetssyn på hälsofrågor skulle få en plats i lärarutbildningen 

(Nilsson 2003). Myndigheten för skolutveckling skriver att den hälsofrämjande skolan har en 

vidare syn på hälsa som omfattar hela skolans vardag och som en stödjande miljö för hälsa. 

Begreppet hälsofrämjande skola är därför mer liktydigt med hälsofrämjande skolutveckling 

(http://skolutveckling.se). Arbetet med att försöka skapa en hälsofrämjande skola fortsatte 

under ett par decennier, med diskussioner om olika samarbeten mellan hälso-, skol- och 

sociala myndigheter och lärare, föräldrar, om olika lokala hälsoarbeten och gemensam 

forskning mm. Begreppet hälsofrämjande skola har funnits sedan runt 1990 och utvecklades 

som en modell för att på olika sätt ge support till skolornas arbete med hälsofrågor. 

Utformningen av den hälsofrämjande skolan bygger på ett antal formuleringar i WHO:s 

dokument Ottawa charter från 1986 (Nilsson 2003). Dessa formuleringar innebär att väcka 

medvetenhet hos befolkningen genom att höja den allmänna kännedomen om hälsans 

betydelse och genom detta påverka åsikter och resurser för att stödja arbetet. Den andra 

formuleringen handlar om att stärka människors kunskap och förmåga att göra rätta hälsoval, 

såväl individuellt som kollektivt. Den sista formuleringen handlar om att stödja hälsoriktiga 

sociala normer och skapa system som är känsliga och svarar mot hälsobehoven hos 

befolkningen (Nilsson 2003). 

 

Det går dock inte att slå fast om det är den hälsofrämjande skolan, som då har en helhetssyn 

på hälsan, eller om de skolor som arbetar med hälsa genom vanlig skolundervisning får bäst 

resultat hos eleverna. Det finns ännu ingen forskning som undersöker om utbildnings- och 

hälsoresultat blir bättre i en hälsofrämjande skola. Det finns heller ingen enighet om vilka 

effekter skolhälsoprogram ska ge till eleverna och skolan. Olika mätningar tar upp olika 

områden såsom kunskap, attityd, skolresultat och hälsovanor (Nilsson 2003) 
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Vi tolkar det som att hälsoaspekten av daglig fysisk aktivitet är dominerande i debatten och är 

kärnan till införandet. Mycket forskning pekar på barns ökade ohälsa och det stora antalet 

sjukdomar detta kan medföra i framtiden. Rädslan för följderna av vår inaktiva livsstil anser 

vi är grunden till införandet av daglig fysisk aktivitet. Vad säger då forskningen om andra 

aspekter som fysisk aktivitet medför? Hur påverkar en ökad rörelserepertoar barns förmåga att 

fungera i skolan? 

 

3.2 Forskning kr ing fysisk aktivitet 

Här tittar vi på olika forskningsresultat, vad de säger om den fysiska aktivitetens påverkan på 

koncentrationsförmåga och skolprestation. Ericsson (2003) menar att det för närvarande inte 

finns någon fullgod förklaringsmodell för hur eventuella samband mellan motorik och 

kognition skulle kunna förstås och förklaras. Moser (2000) gör en indelning i tre 

förklaringsmodeller för hur man kan se på den fysiska aktivitetens betydelse för inlärning. 

Dessa modeller är sensomotoriska, neurofysiologiska och psykologiska förklaringsperspektiv. 

Dessa perspektiv är dock i viss mån beroende av varandra. 

 

I det sensomotoriska perspektivet fokuseras betydelsen av barnets tidiga motoriska 

erfarenheter för den sensoriska och perceptuella utvecklingen, som anses vara en förutsättning 

för kognitiva processer. Utvecklingspsykologen Piagets teorier om vikten av den motoriska 

utvecklingen innebär att barnens rörelser bygger på inlärda reflexer där alla barn genomgår 

olika stadier i rörelseutveckling. Genom tron att barn som inte utvecklas fullt i varje stadie 

hämmas i inlärningsförmågan har dessa teorier legat som grund för det som många pedagoger 

och psykologer tror på, nämligen att motorisk träning kan ses som ett botemedel mot 

inlärningssvårigheter. I detta perspektiv anses att motorisk träning är en av grundstenarna i 

kognitiv utveckling (Moser 2000). 

 

Det neurofysiologiska perspektivet utgår från att motorisk träning kan medföra förändringar i 

nervsystemets struktur och funktioner. Studier har visat att de delar av hjärnan som aktiveras 

vid rörelse och kognition är nära förbundna med varandra. Att utföra komplicerade rörelser 

och lösa matematiska problem aktiverar samma områden i hjärnan. Fysik aktivitet höjer 

vakenhetsgraden i hjärnan vilket bidrar till bättre koncentrationsförmåga i klassrummet. Ökad 

blodcirkulation och ökad metabolism som bidrar till snabbare nervimpulser ses också som 

bidragande faktorer till förbättringar av kognitiva funktioner (Moser 2000). 
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I det psykologiska perspektivet söks förklaringarna genom indirekta samband mellan motorik 

och kognition. Förändringar i psykiska förhållanden till följd av fysisk aktivitet anses vara 

grunden för dessa samband. Just förändringar i självförtroende och social kompetens anser 

forskare bidra till bättre inlärningsförutsättningar där inlärningsprocessen blir mer kvalitativ, 

(Moser 2000). 

 

3.2.1 Fysisk aktivitet och inlärning 

För att bättre förstå barns perceptions- och inlärningssvårigheter har forskare som Ayres 

(1983) studerat hjärnans aktivitet i olika situationer och hur den bearbetar information. Denna 

neuropsykologiska forskning behandlar sambandet mellan hjärnans funktion och 

beteendeavvikelser, som har sin grund i motoriska och perceptuella störningar. Ayres 

utgångspunkter har varit att bristande integrering av sinnesintryck kan vara orsaken till en del 

motoriskt- perceptuella problem. Dessa problem har bidragit till inlärningssvårigheter och 

beteendeproblem. En bättre integrering av sensoriska intryck underlättar, enligt Ayres, 

inlärning för dem med motoriskt -perceptuella svårigheter. 

 

Ayres förklarar sensorisk integration med att hjärnan ständigt möter nya sinnesintryck. 

Sensorisk integration är således begreppet för hur hjärnan organiserar de sinneintryck som ska 

användas. När flödet av sinnesintryck är välorganiserat kan hjärnan använda det för att bilda 

perceptioner, vilka är hjärnans tolkning av sensoriska intryck. Utvecklingen och 

organiseringen av de sensomotoriska processerna är enligt Ayres en förutsättning för att man 

ska kunna tillägna sig intellektuella och sociala färdigheter. Författaren menar i likhet med 

Holle (1978) att sensomotoriska färdigheter är baskunskaperna och dessa bör vara inhämtade 

innan undervisning i teoretiska kunskaper kan läras in på ett bra sätt. Det vestibulära 

systemet1 som kontrollerar känslan för rörelse och balans har visat sig i gjorda studier påverka 

inlärningsförmågan. Det finns enligt Ayres (1883) möjlighet att hjälpa de barn som har ett 

dåligt utvecklat vestibulärt system genom sensorisk terapi, där man tränar sinnena. 

 

Ericsson (2003) tar upp att hjärnans organisation hos barnet avspeglas i dess 

koncentrationsförmåga. För att kunna koncentrera sig krävs att sinnesapparaten nått en viss 

utvecklingsnivå, samt att barnet känner sig väl till mods och motiverad att genomföra en 

                                                
1 Vestibulära systemet är det första sensoriska systemet som utvecklas. Det är beläget i innerörat och genom 
receptorer i örats båggångar känner de av huvudets position vilket är av avgörande betydelse för hjärnans 
bearbetning av sinnesintryck. 
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uppgift. Ericsson klargör att om hjärnan inte klarar att integrera sinnesintrycken har detta en 

störande inverkan på många områden. Om ett klassrum är fyllt av människor som gör olika 

saker, ställer detta stora krav på hjärnans förmåga att organisera intrycken. Enligt Ayres 

(1983) har mellan fem och tio procent av alla barn stora problem med den sensoriska 

integrationen och detta påverkar starkt deras koncentrations- och inlärningsförmåga. Små 

saker i omgivningen kan då distrahera barnet så att det blir omöjligt för barnet att koncentrera 

sig på undervisningen. Hyperaktivitet och koncentrationssvårigheter brukar vara de första 

tecknen på störningar i de sensoriska funktionerna (Ayres 1983). 

 

3.2.2 Skolprestationer och motorisk träning 

Forskningen pekar på att den motoriska utvecklingen påverkar barn och ungdomars 

inlärningsförmåga. Kan då motorisk träning påverka skolprestationerna? Ericsson (2003) 

hävdar att barn med motoriska avvikelser ofta har rester kvar av nyföddhetsreflexer långt fram 

i livet. Detta har bidragit till att den neurofysiologiska forskningen i stor utsträckning handlat 

om olika reflexer. Komplicerade rörelser var reflexkedjor av barns primära reflexer. På grund 

av detta menar Ericsson att många pedagoger och psykologer helt utan vetenskaplig grund har 

hävdat att det är dessa rester av nyföddhetsreflexerna som varit betydelsefulla hinder för barn 

med läs- och skrivsvårigheter, eller koncentrationssvårigheter. De har också enligt Ericsson 

hävdat att om bara dessa reflexer tränas bort kommer barnens olika svårigheter att försvinna. 

Denna forskning har nu enligt Ericsson helt lagts åt sidan och nya typer av träningsprogram 

utformats. Tyvärr finns denna särskilda motoriska träning bara organiserad på några få ställen 

i landet. Ericsson menar att det dessutom är svårt att genomföra experiment med likvärdiga 

kontrollgrupper, och detta har påverkat möjligheterna att dra generella slutsatser om huruvida 

den motoriska träningen ger bra resultat. 

 

Moser (2000) fann i en undersökning bland lärare och rektorer i den norska grundskolan att 

det fanns en utbredd uppfattning att motoriken inte bara var en viktig förutsättning för 

kognitiv inlärning, utan också läs- och skrivsvårigheter förknippades med bristande motoriska 

förutsättningar. Trots detta hävdar Ericsson (2003) att förvånansvärt få vetenskapliga studier 

visar positiva effekter på kognitiv inlärning. Praktiska pedagogiska erfarenheter och empiriska 

analysresultat stämmer inte överens, och ju strängare forskningsmetodiska krav desto sämre 

blir de förväntade sambanden. Vidare uppger Ericsson att i gjorda metaanalyser av 180 

perceptuella motoriska träningsprogram har forskare funnit att träningen ger blygsamma om 

ens några resultat på normalbegåvade barn. Dock var det en något mer positiv effekt på 
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mentalt retarderade barn. Resultaten är dock endast efter 45 lektioner totalt vilket inte kan 

anses vara tillräckligt.  

 

Påske (1989) ställer sig frågande till om motorisk träning kan ge bättre skolprestationer. 

Enligt honom bygger träningen mer på en tro och begeistring än exakt kunskap. Oftast 

uppmärksammar man effekten av att barnen som ingår i träningsgruppen får en allmän ökad 

stimulans genom att de får stor uppmärksamhet. Detta kan då bidra till deras motivation att 

lära sig mer. Påske anser att motorisk träning är viktigt men det är dock inte givet att den löser 

barnens läsproblem. Ericsson (2003) menar att kroppslig aktivitet engagerar barnet både 

emotionellt och socialt, vilket då indirekt kan öka barnets prestationsförmåga och 

välbefinnande. Ericsson tar också upp att flera forskare bland rapporterar att en utökning av 

idrottsundervisningen på bekostnad av undervisning i andra ämnen inte har någon negativ 

inverkan på skolprestationerna i de teoretiska ämnena. Annerstedt (2001) påstår att en allsidig 

och rätt bedriven motorisk träning har stor betydelse för hur barn upplever sin kropp, vilket 

kan ge positiva effekter på barns självförtroende och självkänsla. Dessa faktorer bidrar i sin 

tur till bättre förutsättningar för barnen och de kan då lättare tillgodogöra sig undervisningen. 

 

Ericsson (2003) refererar till Sandborgh som studerade samband mellan barns motoriska och 

kognitiva utveckling i en undersökning av elever från årskurs 1 till 3. Försöksklasserna fick 

utökad motorisk träning medan kontrollgruppen hade normal undervisning. Resultaten visar 

att efter första året fanns endast en marginell skillnad, men att efter skolår 3 visade 

försöksklassera avsevärt bättre resultat i både läsförståelse och koncentrationsförmåga. Att 

effekterna dröjer anser Ericsson antagligen bero på att barnens förbättrade perceptuella 

förutsättningar som rörelseträningen ger tar tid, samt att ett stärkt självförtroende med tilltro 

till den egna förmågan ger utslag på sikt. Sandberg reserverar sig mot slutsatsen att 

förändringen enbart skulle bero på rörelseträningen, men menar att resultaten förstärker 

hypotesen. 

 

Ericsson tar upp fler viktiga samband mellan motorisk träning och skolprestationer. Hon tar 

upp ett exempel där några förskolebarn innan skolstart fick genomgå olika motoriska 

träningsprogram och sen jämfördes med en grupp barn utan den träningen. Det visade sig när 

två blivande psykologer, ovetande om vilka barn som fått träning testade deras kognitiva 

förmåga kom fram till en signifikant skillnad i finmotorik, perception och inlärningsförmåga. 
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Andra forskare som Ericsson nämner är Mortensen har studerat pojkar i åldrarna 7 – 20 år 

med dyslexi och funnit brister eller ofullständig integration/automatisering på olika nivåer i 

det centrala nervsystemet. Genom stimulering av de försenade områdena i centrala 

nervsystemet visade resultaten på en förbättring av läs- och skrivförmågan. Mortensens 

slutsats är att det är möjligt att hjälpa barn med dyslexi om man så tidigt som möjligt sätter in 

strukturerad stimulering av de områden där brister finns (Ericsson 2003). Ericsson menar att 

även om Mortensens undersökning visar på att man kan hjälpa ungdomar med dyslexi genom 

ett strukturerat träningsprogram, är det fortfarande svårt att veta om det var 

träningsprogrammet som var orsaken för undersökningen innehöll ingen kontrollgrupp. 

 

 

Sammanfattningsvis visar forskningen på varierande resultat när det gäller effekter av 

motorisk träning. Den forskning som presenteras idag är det fortfarande en öppen fråga om 

motorisk träning kan ha effekt på kognitiv funktionsnivå. Denna skepsis borde kunna lösas 

med grundliga vetenskapliga undersökningar som belyser problemet från flera sidor (Ericsson 

2003) En grundlig vetenskaplig undersökning som genomförts i Sverige är Bunkefloprojektet 

som handlar om att barn i lägre åldrar får ökad motorisk träning genom daglig fysisk aktivitet. 

 

3.3. Bunkefloprojektet 

Bunkefloprojektet syftar till en hälsofrämjande livsstil och är ett stort samverkansprojekt 

mellan vetenskapliga institutioner, skolan och idrottsrörelsen. Syftet med projektet är att 

skapa bättre förutsättningar för skoleleverna att skaffa sig en hälsosam livsstil. Det 

bakomliggande skälet till att detta projekt drogs igång är den alarmerande ökningen av 

frakturer på grund av benskörhet. Antalet benbrott har 20-dubblats på 80 år och beror dels på 

att vi idag lever ett längre liv och dels på att vi har valt en inaktiv livsstil. Vår välfärd har 

påtagliga biverkningar. Det är därför mycket olyckligt att många barn idag har en fysiskt 

passiv fritid med mycket stillasittande aktiviteter framför datorer och TV- apparater. 

Forskarna kring Bunkefloprojektet ser också en ökning av olika sjukdomar såsom astma, olika 

allergier och diabetes. Bunkefloprojektet vill försöka vända denna neråtgående hälsotrend. En 

viktig frågeställning för projektet är: ”Kommer en intervention med fysisk aktivitet - skola 

och idrottsrörelse i samspel - att innebära ett förändrat hälsobeteende både hos unga och äldre 

i samhället, och därmed ge förutsättningar till en förbättrad hälsa i framtiden?” 

(www.bunkeflomodellen.com). 
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Ängslättskolan i Bunkeflostrand, som ingår i projektet, har under de senaste åren satsat på ett 

hälsofrämjande arbete med saker som t ex drama, avslappning, massage, elevdemokrati, 

kostaktiviteter och mobbingförebyggande arbete. På skolan har ämnet idrott och hälsa införts 

som ett dagligt, obligatoriskt ämne för alla barn som höstterminen -99 började år 1 och år 2. 

Därmed är Ängslättskolan den första skolan i landet som schemalägger en timmes fysisk 

aktivitet varje dag. Alla barn i år 1 genomgår olika typer av motorikobservationer och de barn 

som visar sig behöva extra motoriskt stöd får individuell anpassad motorikträning en lektion 

per vecka. Fr.o.m. hösten 2000 har även de nya eleverna i år 1 ett fysiskt pass varje dag. Detta 

innebär att alla klasser i år 1-3 på Ängslättskolan har en schemalagd fysisk aktivitet dagligen. 

Interventionen av den fysiska aktiviteten genomförs av pedagoger på skolan samt med hjälp 

av idrottsledare från Friskis och Svettis och Bunkeflo IF. Aktiviteterna är varierande, där 

promenader och spontan lek är lika viktigt som någonting annat. En mycket viktig 

förutsättning är att barnen tycker att motionsinslagen är kul och upplever en glädje i att röra 

sig. Bunkeflo IF har åtagit sig rollen att vara en ideell ”motor”  i interventionen och har 

anställt en idrottsledare, som arbetar halvtid på skolan. Dessutom kommer Bunkeflo IF att 

försöka engagera många egna ideella krafter samt andra intressenter inom idrottsrörelsen. 

Interventionen riktar sig ytterst till samtliga medborgare i närsamhället. I början av 

vårterminen 2000 bildades också en föräldragrupp. Syftet med gruppen är att få föräldrarna i 

Bunkeflostrand delaktiga och engagerade i olika slags hälsofrämjande aktiviteter. 

Föräldragruppen består idag av tio föräldrar. Gruppen träffas några gånger per termin för att 

planera någon aktivitet/termin för allmänheten i Bunkeflostrand. Förhoppningen är att 

aktiviteterna ska ge alla invånare i Bunkeflostrand starkare benstomme, grundlägga goda 

vanor och öka medvetandet om betydelsen av en god kost samt att minska drogmissbruk. 

Projektet hoppas också kunna öka barnens självförtroende, koncentrationsförmåga och sociala 

förmåga (www.bunkeflomodellen.com). 

 

Bunkefloprojektet har även, som nämndes i inledningen, ett samarbete med olika 

vetenskapliga institutioner, t ex Universitetssjukhuset MAS och Malmö Högskola som 

bedriver forskning kring projektet. Denna forskning har en mängd olika frågeställningar kring 

barns fysiska status, och framförallt forskar de kring sambandet mellan benskörhet och barns 

fysiska aktivitet. Något som har inspirerat Bunkefloprojektet är Ingegerd Ericssons forskning 

kring motoriken hos barn. Ericsson grundade 1990 MUGI – Motorisk Utveckling som Grund 

för Inlärning (Ericsson 2003). Denna forskning tittar på hur motorisk träning t ex kan påverka 

barns koncentrationsförmåga.  
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3.4 Koncentrationsförmåga 

Den andra viktiga aspekten av fysisk aktivitet är antaganden att den skulle påverka och 

förbättra koncentrationsförmågan, något som vi ska behandla under denna rubrik. Vad är 

koncentrationsförmåga och hur påverkas den av att kroppen arbetar med fysiska aktiviteter? I 

litteraturen förekommer begreppen koncentrationsförmåga och uppmärksamhet. 

Uppmärksamhet beskrivs som ett samlingsbegrepp för olika kognitiva funktioner som är 

beroende av andra processer som perception, minne, språk och motorik. Uppmärksamhet är 

alltså inte en avgränsad kognitiv funktion utan olika neurologiska och psykologiska 

funktioner, som man ska lära sig (Ericsson 2003). Koncentrationsförmågan beskrivs av en del 

forskare som många olika hjärnfunktioner och en del i vårt tänkande. Att vara koncentrerad 

innebär att söka med sina sinnen så mycket användbar information som möjligt på ett 

effektivt sätt. Dessutom kan den som är koncentrerad fokusera på de uppgifter som är 

användbara medan oviktig och störande information utesluts. Det krävs av den koncentrerade 

personen att personens sinnen och uppmärksamhet fokuserar just på den enskilda uppgiften 

och att personen kan bibehålla sitt fokus och avsluta uppgiften som påbörjats (Ericsson 2003)  

 

Koncentrationsförmåga enligt Barkley (1997) är en aspekt av vårt tänkande och kan ses som 

en övergripande förmåga att styra tankar och handlingar. Detta kan enlig Barkley ta sig utryck 

på tre övergripande sätt: 

Fokusering handlar om att rikta uppmärksamheten och begränsa mängden sinnesintryck, 

uthållighet handlar om att hålla kvar uppmärksamheten på en uppgift tillräckligt länge samt 

fördelad uppmärksamhet som betyder att personen klarar av att göra två uppgifter samtidigt. 

 

All inlärning kräver förmåga till koncentration och uthållighet. Att lära sig läsa och skriva 

ställer stora krav på individens uppmärksamhet och utan uppmärksamhet kan man enligt 

Ericsson (2003) inte lära sig. Ericsson påstår att individens förmåga till uppmärksamhet är en 

viktig faktor i de psykologiska utredningar som handlar om barn med läs- och 

skrivsvårigheter. Forskare skiljer även mellan medfödd och viljestyrd uppmärksamhet. De 

menar att barn föds med nyfikenhet och uppmärksamhet på världen. Den medfödda 

uppmärksamheten är något barnens hjärna är utrustad med och den är bunden till kroppen så 

länge kropp och sinnen inte är väl utvecklade. När sedan de flesta kroppsrörelser 

automatiseras kan uppmärksamheten frigöras och läggas på att uppleva och lära. Ett aktivt 

användande av kroppen bidrar till att utveckla den viljestyrda uppmärksamheten. När barn 
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närmar sig 18 månader gamla börjar de ta kontroll över sin uppmärksamhet. Mer komplexa 

former av uppmärksamhet anses således ha ett socialt och inte biologiskt ursprung (Ericsson 

2003). Övergången mellan de två uppmärksamhetsformerna är något som sker i barnets 

socialisering med omvärlden. För att barn ska lära sig sin egen viljestyrda uppmärksamhet 

krävs engagerade vuxna som visar och förklarar. Det blir då viktigt i pedagogiskt arbete att se 

den viljestyrda uppmärksamheten och inlärning som ett samlat system, där lärare måste inse 

vikten av den viljestyrda uppmärksamheten som är en förutsättning för inlärning (Ericsson 

2003). Uppmärksamhetsproblematiken är nästan osynlig inom pedagogisk litteratur och 

förekommer mest när det gäller barn med koncentrationssvårigheter. Detta beror kanske på att 

pedagoger och psykologer betraktar uppmärksamhet som något som utvecklas genom mognad 

och inte genom inlärning (Ericsson 2003). 

 

3.4.1 Koncentrationssvårigheter 

Svårigheter att hålla kvar uppmärksamheten och att vara lättstörd av stimuli som är oviktigt 

brukar betraktas som lätta till måttliga koncentrationssvårigheter. Förekommer det även 

problem för personen att rikta sin uppmärksamhet på ett adekvat sätt betraktas detta som stora 

koncentrationssvårigheter. Det är svårt att bestämma om det är någon gradskillnad mellan 

uppmärksamhetsstörning eller koncentrationssvårigheter. Koncentrationssvårigheter är dock 

det ord lärare, föräldrar och ungdomar själva väljer när de ska beskriva en person som har 

svårt att rikta och behålla sin uppmärksamhet på uppgifter (Ericsson 2003) 

 

Barkley (1997) diskuterar två typer av koncentrationssvårigheter, en passiv dagdrömmande 

typ som har svårt att välja fokus och blir ofta ouppmärksam, samt en typ som har problem 

med uthållighet där impulsivitet är dominerande. Dessa två olika definitioner av 

koncentrationssvårigheter bidrar till att förklara olika forskningsresultat från studier om 

koncentrationsförmågan hos barn (Ericsson 2003). Kadesjö (2001) skiljer mellan primära, 

sekundära och situationsbundna koncentrationssvårigheter. Han menar att det finns både 

biologiska och psykologiska förklaringar till varför koncentrationssvårigheter uppstår. De kan 

vara sekundära genom att de är en följd av en reaktion från barnets uppväxtsituation eller 

primära där bristen på förmåga att koncentrera sig är ärftligt betingad. Det förekommer även 

kombinationer av dessa båda typer (Kadesjö 2001). 
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3.4.2 Primära koncentrationssvårigheter 

Denna typ av koncentrationssvårigheter är ett biologiskt tillstånd som innebär problem att 

rikta uppmärksamheten på en uppgift och koppla bort störande och oviktiga händelser i ens 

närhet. Personen har också ofta svårt att avsluta en påbörjad uppgift och en hypotes är att 

tillståndet har sitt ursprung i medfödda eller tidigt uppkomna brister i hjärnans funktion 

(Ericsson 2003). Ericsson påpekar att barn med koncentrationssvårigheter ofta har flera 

problem med t.ex perception, motorik, språk och kognitiva funktioner. Hon påpekar att även 

om dessa problem inte är direkt kopplade till barnets koncentrationssvårigheter så kan de ändå 

ha en stor betydelse för hur starkt koncentrationssvårigheterna kommer till uttryck. Det blir då 

enligt Ericsson intressant att undersöka om motorisk/perceptuell träning som pedagogisk 

metod kan påverka barnens koncentrationsförmåga. Barn med primära 

koncentrationssvårigheter har förutom problemen med uppmärksamheten och impulsiviteten 

även stora svårigheter att uppfatta och följa instruktioner och regler. 

 

En hypotes är att grundproblematiken hos barn med primära koncentrationssvårigheter är den 

avvikande vakenheten. Det finns vetenskapliga belägg för att låg vakenhet i nervsystemet kan 

medföra hög motorisk aktivitet, oftast för att kompensera den låga vakenheten i hjärnan. 

Barnens motoriska oro bör ses som ett sätt att försöka höja vakenhetsgraden i hjärnan för att 

på så sätt kunna koncentrera sig bättre (Ericsson 2003). Ericsson påpekar att denna typ av 

ökad motorisk oro ofta märks hos barn som inte lider av koncentrationssvårigheter när de 

känner sig övertrötta. Första intrycket av barn med uppmärksamhetsstörning är ofta att de 

verkar aktiva och fulla av energi. Samtidigt har dessa barn ofta svårt att behålla energin och 

blir snabbt trötta med passivitet som följd. De pendlar ofta mellan det hyperaktiva barnet och 

det totalt passiva. Denna insikt borde leda till en undervisning med motorisk stimulans hjälpa 

barnens vakenhetsgrad och på så sätt förebygga att barnet hamnar i ett tillstånd av 

hyperaktivitet (Ericsson 2003). 

 

Impulsivitet är ett annat stort dilemma för dessa barn, som ofta reagerar impulsivt i 

känslouttryck och kognitiva tankar. Detta bidar till att dessa barn ofta säger saker utan att 

tänka efter, vilket i sin tur bidrar till att de blir retade. Ännu värre blir det då när de har svårt 

att hantera de känslor som väcks vilket bidrar till att de ställer till en stor scen av mindre 

kommentarer. Dessa barn är ofta även motorisk impulsiva som yttrar sig i klumpiga och 

slarviga rörelser. De har svårt med den motoriska planeringen vilket medför problem med att 

anpassa kraft, riktning och tempo till de kroppsrörelser de vill utföra. Motorisk träning med 
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kroppskontroll- och koordinationsövningar skulle kunna motverka denna motoriska 

impulsivitet och barnen skulle fungera bättre med sin omgivning då deras rörelseschema blir 

mer utvecklat (Ericsson 2003)  

 

Många barn med koncentrationssvårigheter har också stora svårigheter att hitta just en lämplig 

aktivitetsnivå. För att ses som normalt aktiv ställer vårt samhälle stora krav på hur stor 

aktivitetsnivå som är lämplig vid olika situationer. Många barn med koncentrationssvårigheter 

uppfattas ofta som hyperaktiva då de inte kan anpassa sin aktivitetsnivå till gällande situation. 

Tidigare ansåg forskare detta som en följd av inre oro, orsakad av en skada i hjärnan. Idag 

beskrivs det mer som barnets problem att just anpassa sin aktivitetsnivå till den rådande 

sociala situationen eller vad som krävs för att lösa en given uppgift. Barnet har ofta svårt att 

låta bli att handla och när de handlar har de svårt för att hitta rätt tempo för sitt handlande. 

Oftast blir det överdrivet aktivt eller överdrivet passivt (Ericsson 2003). 

 

Barn som är överdrivet aktiva reagerar med ökad aktivitet på nya stimuli. De blir då lätt 

överstimulerade, oroliga och splittrade. Kroppsrörelserna blir då spända och dåligt 

samordnade, vilket lätt får dem ur känslomässig och kroppslig balans. Gillberg (1996) nämner 

en intressant företeelse och det är att barn som är överdrivet aktiva ofta utvecklar 

grovmotoriken tidigare än andra barn, vilket betyder att de ofta kan gå redan vid nio månaders 

ålder. Denna utveckling missuppfattas ofta enlig Gillberg, där föräldrarna tror att barnet är 

generellt tidig i sin utveckling. Sammanfaller inte den motoriska utvecklingen med en tidig 

social och språklig utveckling är ofta en tidig gångdebut ett tecken på ett potentiellt DAMP- 

symtom2.  

    

Överdrivet passiva barn har inte alls i samma utsträckning varit föremål för en sådan intensiv 

forskning som överdrivet aktiva barn. De passiva barnen har ofta större motoriska och 

perceptuella avvikelser än de aktiva (Ericsson 2003). Denna bakgrund förekommer ofta i och 

med olika förlossningskomplikationer. Dessa barn tycker inte om lekhallen i skolan och blir 

ofta motorisk passiva. De behöver hjälp att komma med i aktiviteter samt starka stimuli för att 

aktivera sig och utveckla sina färdigheter (Ericsson 2003). Barn med 

koncentrationssvårigheter har svårt att följa och uppfatta instruktioner de hört. Detta tror man 

har samband med deras impulsivitet och uppmärksamhetsstörning. De är dessutom väldigt 

                                                
2 DAMP (deficit in attention motor control and perception) DAMP beskriver symptom och problem inom 
aktivitetskontroll, motorik och perception. 
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ojämna i sitt humör samt i sin förmåga till inlärning. Vissa lektioner kan dessa barn fungera 

väl och lära sig bra medan andra lektioner fungerar det inte alls. Det är ofta avgörande hur 

tillfreds de är i situationer för inlärning och det gäller då att anpassa miljön för dessa barn 

(Ericsson 2003). 

 

3.4.3 Sekundära koncentrationssvårigheter  

Sekundära koncentrationssvårigheter blir allt vanligare bland barn och den har att göra med 

hur yttre omständigheter påverkar barnens koncentration under tillfälliga perioder. Detta har 

att göra med miljön barnen vistas i. Vardagspåfrestningar verkar framkalla allt fler barn att få 

koncentrationssvårigheter än de primära orsakerna. Detta kan ha ett samband med hur dagens 

skola ser ut, där det har blivit allt vanligare med stora barngrupper som ska fungera som en 

helhet. Barn tvingas nu växla mellan olika aktiviteter under dagen vilket kan motverka lust 

och möjlighet att fördjupa sig i något av intresse (Ericsson 2003). Barkley (1997) menar att 

motivation är nyckeln i hur barn blir koncentrerade. Det finns många barn som knappt kan 

koncentrera sig några minuter på skolarbete medan de kan lägga timmar av koncentration 

framför ett dataspel de vill klara av. Motoriska svårigheter när det gäller balans, rörlighet och 

koordination kan enligt Barkley påverka koncentrationsförmågan. Om barnet är fumligt och 

klumpigt i situationer som kräver utvecklad motorik blir resultatet att barnet tappar motivation 

och får då svårt att koncentrera sig. Det finns alltså flera faktorer som har betydelse för 

koncentrationsförmågan och möjligheten att behålla sin uppmärksamhet. Situationsbundna 

faktorer kan vara vilken tid på dagen aktiviteten utövas. Det kan också handla om hur 

komplicerad uppgiften är och vilken direkt feedback eleven får på sin prestation (Barkley 

1997).   

     

Det finns stöd i forskningen att sekundära koncentrationssvårigheter kan framkallas av 

inlärningssvårigheter. Barn med läs- och skrivsvårigheter kan lätt tappa sin motivation och 

uppmärksamhet om kravet blir för högt eller uppgiften för svår. Sekundära 

koncentrationssvårigheter är alltså något vi som pedagoger kan påverka genom 

inlärningsmiljön och kravet vi ställer på eleverna (Ericsson 2003). 

 

3.4.4 Sammanfattande reflektioner angående koncentrationssvårigheter 

Forskning pekar på att koncentrationssvårigheter kan bero på många olika bakomliggande 

orsaker. Det är alltid flera faktorer som påverkar varandra för att ett barn ska utveckla 

koncentrationssvårigheter. Ofta har barn med inlärningssvårigheter i skolan 
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koncentrationssvårigheter och frågan är bara vad som är orsak och vad som är verkan? Det 

finns barn med normal eller övernormal intelligens som har koncentrationssvårigheter vilket 

tyder på att det finns en biologisk orsak även om den kan vara svår att fastställa. Oftast hos 

barn med dessa problem är det den sensoriska utvecklingen som är bristfällig och de psykiska 

svårigheterna kan ha uppstått som en följd av deras dåliga självkänsla. Ofta försvinner såväl 

koncentrationssvårigheterna som de psykiska problemen när barnens perception och motorik 

förbättras (Ericsson 2003). En annan aspekt av koncentrationssvårigheter som ofta diskuteras 

enlig Ericsson är aspekten arv eller miljö. Gillberg (1996) menar att flera studier har visat att 

påfrestningar under förlossningen är riskfaktorer för att utveckla koncentrationssvårigheter 

eller motoriska problem. Ärftlighet anses idag som en av de viktigaste bakgrundsfaktorerna 

till primära koncentrationssvårigheter fast man bör enligt författarna också vara medveten om 

att dessa barn och deras familjer är extra sårbara för psykosociala problem. Sociala faktorer 

påverkar graden av svårigheter och det är av stor vikt hur människor runt barnet agerar och 

handlar för annars finns risker för ytterligare svårigheter (Ericsson 2003). Frågan man kan 

ställa sig är om det är barnets bristande förmågor eller omgivningens orimliga krav som 

utlöser deras beteende? Att pojkar oftare utvecklar koncentrationssvårigheter menar forskare 

beror på olika utvecklingstakt. Pojkars hjärnor är mer skadekänsliga och har en långsammare 

mognadstakt. Detta bidrar till att det tar längre tid för pojkars hjärnor att bli färdigutvecklade 

vilket medför att det blir en längre period med risk för skador (Gillberg 1996). 

 

3.4.5 Samband mellan koncentration, motorik, perception och kognition 

Finns det då samband mellan begreppen koncentration, motorik, perception och kognition och 

underlättar motorisk träning koncentrationen? Barn med primära koncentrationssvårigheter 

såsom hyperaktivitet och impulsivitet har ofta även andra problem just med motorik, 

perception och försenad språk- och skrivutveckling. Dessa problem har nära samband med 

varandra på grund av att de liksom koncentrationssvårigheter har att göra med hur hjärnan 

fungerar (Ericsson 2003). Även Barkley (1997) påtalar att många barn med diagnosen DAMP 

och ADHD som båda handlar om koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet oftast har 

svårigheter med exempelvis motorisk koordination. Kadesjö (2000) fann att det är endast i 

undantagsfall som barn bara har problem med koncentrationen, utan de har ofta motoriska 

svårigheter också. Sammanlagt i hans undersökning hade 66 % av barnen med ADHD även 

motoriska svårigheter. Dålig utveckling av de automatiserade grovmotoriska 

vardagsrörelserna kan medföra svårigheter att koncentrera sig och följa undervisningen i 

skolan. Arbetet blir mer tröttande eftersom barnen får lägga uppmärksamheten på de 
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motoriska momenten som inkräktar på möjligheten att lösa uppgiften vilket medför att barnen 

tappar motivationen och får olust till att fullfölja uppgiften. Ett tecken på att barnen har dålig 

kroppsuppfattning är om barnet ständigt måste se på sina kroppsdelar för att kunna utföra 

vardagliga motoriska rörelser (Ericsson 2003). Ericsson påtalar att en god kroppsuppfattning 

ger både fysisk säkerhet, men även mer känslomässig stabilitet som kan påverka 

koncentrationsförmågan positivt. Barn med koncentrationssvårigheter har ofta stora problem 

med balansen vilket gör att mycket av deras energi går åt till att bara sitta eller stå. Dessa 

korrigeringar påverkar också möjligheten att koncentrera sig vilket gör att effektiviteten i 

skolarbetet försvinner för dessa barn. De har helt enkelt inte energi över till att läsa, skriva 

eller leka med kompisar (Ericsson 2003). 

 

3.4.6 Pedagogiska konsekvenser  

Ericsson påtalar att forskningsresultat genomförda under olika tillfällen och år talar för att 

många barn med motorik- och koncentrationssvårigheter kan ha nytta av motorisk träning. En 

organiserad specialgrupp med mellan tre och tio barn kan ge möjligheter för dessa barn att 

aktivt delta i motoriska spel och lekar som i en klass utan dessa brister skulle ha varit 

omöjligt. Ändå påpekas att många barn med motoriska brister mår bäst av att slippa delta i 

idrottsundervisningen i skolan.  

 

Det krävs specifika kunskaper för att få goda resultat av sensomotorisk träning. Det räcker 

inte att vara en glad amatör och ha roligt med barnen genom rörelse. Man måste ha kunskap 

om utveckling av de motoriska rörelserna och kunna observera precis vad varje enskilt barn 

behöver för att utvecklas. Efter det kan man göra specifika program för att få en kvalitativ 

motorisk träning (Ericsson 2003). Det avgörande är att dessa barn lär sig att automatisera de 

grundläggande motoriska rörelserna för att på så sätt kunna få kraft och energi att utvecklas 

ytterligare. Oftast ligger problemet i den dåliga automatiseringen så barnen blir helt enkelt 

utmattade av de grundläggande rörelserna och tappar fokus. Man bör upprätta en pedagogisk 

plan som bygger på det barnen är bra på och motiveras av, för att sedan övergå till mer 

komplexa rörelser (Ericsson 2003). Ericsson tar också upp att medicinering med olika 

stimulerande medel ökar dessa barns koncentration. De positiva effekterna av t ex amfetamin 

är dokumenterade men man vet fortfarande inte de långsiktiga konsekvenserna. Frågan man 

kan ställa sig är om den rörelsebaserade träningen med ökade inslag av fysisk aktivitet har 

prövats i tillräcklig utsträckning? 
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4. METOD 

4.1 Enkätundersökning 

I metodavsnittet kommer vi att beskriva och diskutera vårt tillvägagångssätt i undersökningen. 

Den datainsamlingsmetod vi har valt är en enkätundersökning. Vi kommer att dela upp 

metodavsnittet i olika delar där vi beskriver och diskuterar enkätens utformning och 

problematik. Utformningen av enkätfrågorna kommer att ta en stor del i arbetet då vi känner 

att det är det mest relevanta och problematiska för undersökningen. Vi vill först klargöra vad 

som menas med en kvantitativ och kvalitativ metod samt förklara begreppen reliabilitet och 

validitet. Detta för att förtydliga vårt val av undersökningsmetod och vilken giltighet vår 

undersökning kan tänkas ha. 

 

4.1.2 Kvantitativ eller kvalitativ?  

Syftet med studien ska avgöra undersökningsmetoden (Trost 2001). Ofta menar Trost att det 

är lätt att slentrian eller tradition styr valet. Ofta blir valet då en kvantitativ metod som enligt 

tradition ses som finare i forskningssammanhang där den bedöms mer pålitlig (Trost 2001). 

 

Vad är då skillnaden mellan en kvantitativ eller kvalitativ metod? Förenklat blir det en 

kvantitativ undersökning när man behandlar siffror. Det behöver inte röra sig om siffror i 

begränsad mening utan det kan gälla också i överförd betydelse. Skriver man ord som längre, 

fler eller mer använder man sig av kvantitativt tänkande (Trost 2001).  

 

Kvalitativt blir tänkandet om man lyckas undvika sådana jämförelser utan mer på djupet 

försöker beskriva någons åsikter utan att i siffror jämföra dessa med andras åsikter. I 

forskningssammanhang ses ofta denna metod som mindre värd för kvantitet blir ofta finare än 

kvalitet enligt Trost. Dock anser Trost att det behövs båda sortens studier och att båda är lika 

värda. Oftast går metoderna bra att kombinera med varandra, något vi försökt göra i vår enkät 

genom att ha med öppna frågor. 

 

4.1.3 Vad är reliabilitet och validitet? 

För att vår undersökning skulle bli så bra som möjligt var vi tvungna att begrunda begreppen 

reliabilitet och validitet. Dessa begrepp är viktiga om enkäten ska bli pålitlig och därför har vi 

valt att kortfattat beskriva dem nedan. 
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Reliabilitet brukar förklaras med tillförlitlighet. Trost (2001) skriver att med reliabilitet menas 

att en mätning är stabil och inte utsatt för olika slumpinflytelser. Om t.ex. svåra ord används 

kan en del svarande missuppfatta frågan, vilket leder till en lägre grad av reliabilitet. Istället 

ska enkäten formuleras så enkelt och tydligt som möjligt för att alla svarande ska uppfatta 

frågorna på samma sätt, vilket därmed ökar reliabiliteten.  

 

Validitet är begreppet för undersökningens giltighet. Detta innebär att det är viktigt att 

verkligen se till att frågorna i undersökningen mäter det de är avsedda att mäta (Trost 2001). 

Validitet är helt enkelt ett mått som anger om det undersökningen svarar på är detsamma som 

avsikten med undersökningen.  

 

4.1.4 Undersökningsgrupp, urval och avgränsningar  

Vi har valt att genomföra vår undersökning på två skolor i Mellansverige som har daglig 

fysisk aktivitet. Valet att ha med två skolor i undersökningen grundades på att syftet med vår 

enkät var att belysa hur personalen som arbetar på skolorna upplevde att den dagliga fysiska 

aktiviteten påverkade elevernas prestationer. Därför blev vår urvalsgrupp begränsad till ca 45 

personer som arbetat både före och efter införandet. Motivet till val av skolor var att de hade 

infört schemalagd daglig fysisk aktivitet.  

 

4.1.5 Utformning av enkätfrågor  

Utifrån undersökningens syfte och frågeställningar utformade vi en enkät som skulle svara 

mot dessa. När vi utformade enkäten försökte vi göra den så enkel som möjligt för att minska 

risken för missförstånd. Vid komponerandet av frågorna funderade vi noggrant över 

utformningen för att göra frågorna så okomplicerade som möjligt för de svarande (Karnung 

2005-02-15). Majoriteten av frågorna konstruerade vi själva, men en fråga är hämtad från 

tidigare forskning inom liknande område. Vi valde att dela in enkäten i tre delar, där vi inleder 

med bakgrundsfrågor. Efter det kommer en del med frågor kring arbetet och sedan kommer 

den tredje och sista delen som innehåller frågor kring personalens upplevda effekter hos 

eleverna av den dagliga fysiska aktiviteten. Trost (2001) anser att frågornas ordning är viktig 

och att de innehållsligt bör komma i anslutning till varandra. Det är så vi har försökt bygga 

upp vår enkät. Samtidigt nämner Trost att vissa frågor inte bör stå i anslutning då de lätt kan 

styra tankebanorna hos de svarande. Detta är något vi reflekterat över men vi anser det svårt 

att utforma vår enkät, som har förhållandevis få frågor, på detta sätt för då anser vi att enkäten 

förlorar sin struktur.  
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4.1.6 Bakgrundsfrågor  

Vi inleder enkäten med några bakgrundsfrågor om kön, år i yrket, vilken tjänst personen har 

på skolan och vad personen karaktäriserar som god hälsa. Frågorna 1-4 har vi med för att 

kunna kategorisera svaren och se om det finns en skillnad i uppfattning som kan bero på antal 

år i yrket, om de är man eller kvinna, hur de förhåller sig till begreppet hälsa, samt vilken 

tjänst personen har. De tre första frågorna är enligt Trost (2001) sakfrågor som behandlar 

verkliga förhållanden och inte personalens attityd eller smak. Fråga fyra är med för att kunna 

karaktärisera de svarande utifrån deras syn på hälsa.  

 

4.1.7 Allmänna frågor om daglig fysisk aktivitet 

Frågorna som rör detta område är 5-17. Här kommer vi in på varför skolorna har infört daglig 

fysisk aktivitet på schemat och hur de arbetar med detta. Frågorna 5-10 behandlar hur länge 

skolorna har haft detta och hur mycket tid de lägger ned på detta varje dag. Vi frågar även om 

föreningslivet, men också om samtliga lärare, är delaktiga i den dagliga fysiska aktiviteten. 

Fråga 10 behandlar ansvarsförhållandet på skolan. Dessa frågor är till för att se skillnader 

mellan de olika skolor vi har med i vår undersökning och på så sätt kunna jämföra om dessa 

aspekter har någon betydelse för personalens åsikter om den dagliga fysiska aktivitetens 

effekter. Här är svarsalternativen till största del ja, nej eller vet ej då vi mer vill få reda på 

fakta som gäller för de olika skolorna i och med införandet av daglig fysisk aktivitet. 

 

Resterande frågor, dvs. 11-17, går in mer på personalens attityder till arbetet med den dagliga 

fysiska aktiviteten. Fråga 12 är en öppen fråga som innebär att vi inte har något fast 

svarsalternativ. Enlig Ejvegård (1996) har öppna frågor en viss fördel då de ger 

variationsrikedom i svaren och passar för att klargöra begrepp och åsikter som de svarande 

kan tänkas ha. Svårigheten med öppna frågor kan dock enligt Karnung (2005-03-15) vara att 

det blir svårare att kategorisera svaren vilket bidrar till problem vid resultatredovisningen. Vi 

valde dock att ha med frågan för vi ville att de svarande skulle beskriva utformningen av den 

dagliga fysiska aktiviteten med egna ord. Syftet med frågan har till viss del sin grund i vårt 

eget intresse kring detta. Fråga 12 är intressant då vi kan få en bild av vad skolorna verkligen 

gör under den dagliga fysiska aktiviteten. Ericsson (2003) anser att t ex motorisk träning är 

viktigt för inlärningsförmågan och så motiverar vi fråga 17. 

 

I frågorna 11, 13 och 15, 16 försöker vi finna motiven bakom skolornas beslut att införa 

daglig fysisk aktivitet. Intressant kan vara att se hur hälsodebatten på skolorna har påverkat 
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ansvariga vid införandet eller om beslutet är taget utifrån läroplansrevideringen. Fråga 11 är 

mer aktuell i diskussionen kring hur mycket tid som bör läggas ned på fysisk aktivitet jämfört 

med andra ämnen. Här har vi fasta svarsalternativ då det blir enklare att jämföra svaren 

mellan skolorna. 

 

4.1.8 Effekter av den dagliga fysiska aktiviteten 

I det här avsnittet kommer frågor som behandlar personalens upplevelser om effekterna av 

den dagliga fysiska aktiviteten. Som vi tidigare nämnt har Ericssons forskning pekat på att 

personalens upplevelser av effekterna har varit överlag positiva. Detta vill vi försöka belysa 

med frågorna 18-21. I frågorna 18-20 försöker vi få svar på personalens upplevda effekter hos 

eleverna av den ökade fysiska aktiviteten. Fråga 18 utgår från ett frågeformulär upprättat av 

forskaren Keith Conners. Han menar att detta formulär har varit framgångsrikt vid mätningar 

av elevers koncentrationsförmåga och därför valde vi att ha med det i vår enkät. Vi anser att 

formuläret stärker vår enkäts reliabilitet då det är godkänt som mätinstrument vid tidigare 

forskning. Denna fråga handlar mer om koncentrationsförmågan och formuläret delar upp 

koncentrationsförmågan i flera olika aspekter. I fråga 21 får personalen mer övergripande 

skatta upplevda skillnader av mer övergripande karaktär än i fråga 18. I fråga 21 har vi även 

lagt in som svarsalternativ andra möjliga effekter av ökad fysisk aktivitet, t ex tas elevers 

självförtroende upp. Dessa svarsalternativ kom till då vi ville ha en bredd i förståelsen av de 

upplevda effekterna. Fråga 21 har även en öppen avslutning där de svarande har möjlighet att 

utveckla sina åsikter. Detta anser vi viktigt då vi vill att de som jobbar med barnen verkligen 

tänker efter hur utvecklingen varit bland eleverna och genom den öppna frågan kan de själva 

beskriva utvecklingen. Dessa båda frågor kan tyckas lika, fast vi anser dock att det finns en 

skillnad mellan dem. Denna skillnad består i att fråga 18 är mer specifik och enbart behandlar 

aspekterna av koncentrationsförmåga medan fråga 21 försöker fördjupa de svarandes 

tankegångar och på så sätt se om de svarande förstått innebörden av fråga 18.  

 

Fråga 20 handlar om vad skolan vill uppnå med den ökade fysiska aktiviteten. Frågan anser vi 

viktig för att få reda på om det finns en diskussion på skolan angående effekter av daglig 

fysisk aktivitet. I fråga 22 utvecklar vi tankegångarna kring bättre prestationer från eleverna. 

Om de svarande anser att eleverna presterar bättre får de nu ytterligare några aspekter av 

skolprestationer. Här behandlas stress och det sociala samspelet bland eleverna. Detta är något 

som ofta uttrycks i forskningen förbättras av fysisk aktivitet. Frågan har enlig oss stor 

relevans för att belysa om personalen ser andra aspekter av den dagliga fysiska aktiviteten. 
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4.2 Datainsamlingsmetod 

4.2.1 Val av datainsamlingsmetod 

Vårt val av metod grundades i att vi vill ha in svar från många personer, dvs. vi ansåg den 

kvantitativa metoden passa vårt syfte bättre. Det finns både för och nackdelar att använda den 

kvantitativa metoden och fördelen enlig Trost (2001) är just mängden svar. Nackdelen enlig 

Trost kan dock vara att det blir svårt att få djup i undersökningen. Ejvegård (1996) anser det 

också lämpligt att använda en enkätundersökning på personer som inte är så kunniga inom 

området. Det skulle bli betydligt svårare för oss att ställa djupare intervjufrågor till de 

personer som inte är direkt involverade då deras kunskap kan tänkas vara begränsad.  

 

4.2.2 Insamling av data 

Distributionen och insamlingen av enkäterna gick till enligt följande: Vi tog kontakt med 

ansvarig på skolorna och bestämde ett datum då vi kunde besöka skolan under ett 

morgonmöte eller liknande samling. Här delade vi ut enkäterna till personal som har arbetat 

både före och efter införandet av daglig fysisk aktivitet. Vi lämnade kvar en låda där 

personalen fick en vecka på sig att lämna in sin enkät. Vi har även satt oss in i 

Forskningsrådets (2004) etiska aspekter kring anonymitet och arbetat utifrån dessa i vår 

undersökning.  

 

4.2.3 Bearbetning och redovisning av enkätdata   

I bearbetningen använde vi oss av programmet Winstat för att förenkla framställningen av 

resultatet. Redovisningen kommer att blanda löpande text med klargörande diagram och 

tabeller. Öppna frågor kommer vi att kategorisera för att kunna avgöra hur många som 

hamnar i samma kategori. Denna modell är enligt Karnung (2005-03-15) väl fungerade i 

bearbetningen av öppna frågor. Frågorna kommer att redovisas både enskilt och i grupp för att 

sedan jämföras mellan personer och skolor. Enkäterna har prövats på en mindre försöksgrupp 

där vi fick konstruktiv kritik vilket har utvecklat vår enkät ytterligare. 

 

4.3 Metoddiskussion 

Hur kom vi då fram till vår undersökningsmetod? Trost (2001) anser att det absolut viktigaste 

när man väljer metod är att syftet ska styra valet. Tyvärr var det ett svårt val då vi var tvungna 

att välja metod innan vi var helt klara med vårt syfte. Trots denna problematik anser vi att en 
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kvantitativ metod där vi gör jämförelser mellan skolor var att föredra. Dock var själva 

jämförelserna inte huvudsyftet med vår undersökning och därför har vi arbetat med att försöka 

få kvalitativa inslag i enkäten genom ett antal öppna frågor 

 

Enligt både Trost och Karnung (2005-03-15) är det en komplicerad process att utforma 

enkäter. Detta är något vi är beredda att hålla med om. Speciellt svårt var det att utforma 

relevanta frågor som ska besvara vårt syfte samtidigt som de inte ska bli för komplexa och 

svårtolkade. Under arbetet fick vi stryka flera frågor som vi insåg inte var relevanta för 

undersökningen.  

 

Vi valde att ha med flera öppna frågor för att få mer djup i undersökningen. Trost påpekar att 

det finns en risk med öppna frågor, men trots detta ansåg vi dessa frågor relevanta. I efterhand 

inser vi att det hade varit bättre att inte ha så många öppna frågor då dessa oftast lämnades 

tomma eller inte gav några givande svar. Svaren blev dessutom väldigt svåra att kategorisera 

då de var väldigt spridda. 

  

Ett annat problem som Trost nämner och som vi upplever är att vissa frågor i stor grad liknar 

varandra. Han anser att de svarande lätt kommer in i ett visst tankemönster och svarar vad de 

tror att konstruktörerna vill höra. Vi anser på denna punkt att Trost motsäger sig själv då han 

först påtalar vikten av att ha liknande frågor inom samma del av enkäten och sedan nämner att 

det kan bli missvisande svar. Vi har några liknande frågor efter varandra i enkäten men anser 

att svarsalternativen är så pass olika att de kan stå efter varandra. Nu i efterhand kan vi även 

konstatera att vi i vissa fall skulle ha utformat frågorna och svarsalternativen annorlunda med 

tanke på hur vi bearbetade resultatet. Men eftersom detta är den första C-uppsats vi skriver 

och att vi aldrig tidigare har formulerat en enkät finns det säkert fler saker som skulle kunna 

ha gjorts annorlunda.  

 

Vi vill även nämna att det kan ha blivit svårt för respondenterna att svara när vi inte 

preciserade begreppet skolprestation. Vår tolkning av begreppet skolprestation var en allmän 

förbättring innehållande såväl bättre social kompetens som att eleverna presterade bättre på 

prov. Vi anser att denna klassificering kunde ha stått med i enkäten i anslutning till frågan för 

att den inte skulle misstolkas. Avslutningsvis vill vi ändå hävda att enkäten blev mottagen på 

ett bra sätt hos vår undersökningsgrupp. Med detta i åtanke går vi in på vår resultatdel där vi 

sammanställer de olika svaren från respondenterna. 
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5. RESULTAT 

Med utgångspunkt från vårt syfte har vi valt att redovisa undersökningsresultaten grupperat 

utifrån våra frågeställningar. Under rubriken resultat kommer vi att redovisa de svar som bäst 

svarar mot våra frågeställningar. Det blir alltså ett begränsat antal frågor som behandlas i 

resultatdelen. Vi kommer dock att i diskussionen nämna andra svar från respondenterna. 

(Dessa kan utläsas i bilaga 1). I anslutning till varje frågeställning presenteras en 

sammanfattning och analys. Enkätsvaren kommer att redovisas i löpande text men förtydligas 

med diagram.  

 

5.1. Beskrivning av respondenterna i undersökningen 

Undersökningen genomfördes på två skolor. Ena skolan har ca 380 elever och den andra har 

ca 100 elever vilket ger en betydande skillnad i antal anställda. Av de 36 (25 från ena skolan 

och 11 från den andra) personer som svarade på enkäten är 34 kvinnor och 2 män. 21 personer 

av respondenterna har en lång erfarenhet inom skolan, då de arbetat 20 år eller mer. 4 

personer av respondenterna hade arbetet mellan 11-20 år och 11 av respondenterna hade 

jobbat 1-10 år inom skolan. Alla respondenter arbetar på en F-6 skola. Hur tjänsterna på 

skolorna är fördelade visas i följande diagram: 

 Totalt antal Procent  
Tjänst    
barnskötare 1 2,8  
fritidspedagog 4 11  
fritidspedagog/idrottslärare 1 2,8  
fritidspedagog/klassresurs 1 2,8  
förskollärare 7 19,5  
förskollärare/fritidspedagog 1 2,8  
lärare 18 50  
rektor 1 2,8  

resurs+svenska som andra 
språk 1 2,8  
speciallärare 1 2,8  

 

Diagram 1. Tjänstefördelning på skolorna 

 

5.2 Upplever personalen att eleverna har fått en bättre koncentrationsförmåga efter 

införandet av daglig fysisk aktivitet? 

Frågan om personalen på skolorna upplevde att barnen hade fått en bättre 

koncentrationsförmåga var en övergripande frågeställning som vi ansåg krävde flera frågor i 

undersökningen. Detta gjorde att vi först hade ett frågeformulär utformat av Keith Conners 
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med olika alternativ som bedömde koncentrationsförmåga. Vi hade sedan en fråga där 

personalen fick göra en generell uppskattning av elevernas koncentrationsförmåga. Vi 

kommer därför att presentera olika diagram för att förtydliga respondenternas svar. Vi gör 

detta genom att dela upp Keith Conners frågeformulär i olika delfrågor. Vissa av svaren i 

frågeformuläret blir redovisade var för sig. Sedan avslutar vi med frågan om den generella 

uppskattningen av elevernas koncentrationsförmåga. En av frågorna ur Conners behandlar om 

eleverna är mindre rastlösa och överaktiva nu i jämförelse med före införandet av daglig 

fysisk aktivitet. Något vi utläser i diagram 2 är att de flesta respondenter upplever att eleverna 

är mindre rastlösa och överaktiva men några har svarat att de inte vet.  
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Diagram 2. Eleverna är mindre rastlösa och överaktiva 

 

En annan fråga behandlar om personalen upplever att eleverna är mer uppmärksamma. 

Majoriteten av respondenterna upplever en skillnad i elevernas uppmärksamhet men de flesta 

reserverar sig lite genom att svara instämmer delvis. Ingen av respondenterna har svarat att de 

inte upplever någon skillnad. Ser vi på hur många av de svarande som anser att eleverna nu är 

mer uppmärksamma ser svaren ut på följande sätt: 
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Diagram 3. Eleverna är mer uppmärksamma 
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Ser vi på den generella uppskattningen av elevernas koncentrationsförmåga (diagram 4) ser 

bilden av svaren ut enligt följande. De flesta av personalen (24st) upplever att deras elever har 

fått en bättre koncentrationsförmåga efter införandet av daglig fysisk aktivitet. 10 stycken vet 

inte om det har blivit någon skillnad medan 1 upplever att det inte blivit någon förändring. 
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Diagram 4. Bättre koncentrationsförmåga hos eleverna 

 

5.3 Upplever personalen att elevernas skolprestationer har påverkats av den dagliga 

fysiska aktiviteten? 

Nästa frågeställning handlar om personalens upplevelser angående elevernas skolprestationer. 

Vad vi menar med prestationer är elevernas allmänna prestation i skolan och gäller såväl prov 

som social kunskap. Diagram 5 visar att personalen har fått bedöma om de anser att eleverna 

presterar bättre. Diagram 5 illustrerar antal respondenter som svarat ja, nej eller vet ej på 

frågan om eleverna presterar bättre efter införandet. Som kan ses är majoriteten tveksamma 

till påståendet, 20 har svarat vet ej men dock har 16 respondenter svarat ja. 
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Diagram 5. Elever presterar bättre efter införandet av daglig fysisk aktivitet 
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Diagram 6 och 7 redovisar för svaret på påståendet om personalen anser att eleverna presterar 

bättre på skriftliga prov. Denna fråga ställdes även tidigare i undersökningen och vi har därför 

valt att även illustrera svaren på denna fråga för att visa om respondenterna svarade likartat. 

Som visas har svaren utfallit relativt lika. Det är dock fler svarande i diagram 6 eftersom alla 

skulle svara på den frågan medan i diagram 7, som visar svaret på en följdfråga som inte alla 

respondenter svarat på. 

               

0

5

10

15

20

25

30

instämmer
delvis

vet ej instämmer
inte helt

instämmer
inte alls

Eleverna pr es terar  bät tre på sk r if tliga prov

F
re

kv
en

s

 

 

0

5

10

15

20

instämmer delvis vet ej instämmer inte
alls

Eleverna pres terar  bättre på sk r if tliga pr ov

F
re

kv
en

s
 

                Diagram 6 och 7. Eleverna presterar bättre på skriftliga prov 

5.4 Vilka övriga effekter upplever personalen att den dagliga fysiska aktiviteten har gett 

eleverna? 

Diagram 8 visar olika kategorier från en öppen fråga i undersökningen. Kategorierna är 

sammanställda av oss utifrån de svar som respondenterna lämnat. Noterbart är att det endast 

är två som svarat att de inte upplevt någon skillnad hos eleverna efter införandet av daglig 

fysisk aktivitet. Övriga respondenter har ändå tyckt att den dagliga fysiska aktiviteten har 

påverkat eleverna på något sätt. Ett exempel på detta är att 9 stycken ansåg att eleverna fått en 

mer positiv syn på idrott och fysisk aktivitet. 

 
Diagram 8. Syn på elevers hälsa efter införandet av daglig fysisk aktivitet 
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I diagram 9 har vi valt att illustrera om personalen upplevt att elevernas fått ett större intresse 

för fysisk aktivitet. Diagrammet visar att de flesta av personalen upplever ett ökat intresse för 

fysisk aktivitet bland eleverna efter införandet av daglig fysisk aktivitet. 34 stycken av 

respondenterna har svarat att de instämmer helt eller delvis, endast 2 har svarat att de inte vet. 
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Diagram 9. Ökat intresse för fysisk aktivitet 

 

I fråga 4 som vi inte illustrerar i något diagram fick respondenterna definiera god hälsa. Ur 

svaren fann vi 7 kategorier: Fysiskt välbefinnande (19st), Psykiskt välbefinnande (16), Äta 

rätt (9), Allmänt välbefinnande (20), Frånvaro av sjukdom (6), Rök och drogfri (2), Daglig 

utevistelse (1).  

 

5.5 Vilka organisatoriska aspekter fanns vid införandet av den dagliga fysiska 

aktiviteten? 

I vår sista frågeställning har vi valt att undersöka vilka organisatoriska aspekter som fanns vid 

införandet av daglig fysisk aktivitet. Vi har valt att fråga respondenterna om vilka faktorer 

som påverkade skolan att införa fysisk aktivitet. Vi har även frågat personalen om hur de 

arbetar med den dagliga fysiska aktiviteten. Exempel på sådana frågor är om de samarbetar 

med föreningar och om de utvecklat ett motoriskt träningsprogram. Kan dessa aspekter ha 

haft betydelse när respondenterna svarat kring frågor om upplevda effekter hos eleverna på 

skolorna? Vi kommer i följande diagram försöka belysa skillnader mellan de två skolor som 

deltog i undersökningen och se om skillnader kan ha sin bakgrund i hur utformningen ser ut 

på skolan.  
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I diagram 10 och 11 visar om skolorna har utvecklat ett motoriskt träningsprogram. Som 

synes är det en stor skillnad mellan skolorna. På skola 1 svarar respondenterna mycket olika 

och de verkar osäkra på om skolan har utvecklat ett motoriskt träningsprogram eller ej. Skola 

2 har en betydligt säkrare uppfattning där 22 av 25 respondenter svarat att det finns ett 

motoriskt träningsprogram. 
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       Diagram 10 och 11. Utvecklat ett motoriskt träningsprogram 

 

Har osäkerheten på skola 1 lett till att respondenterna upplevt ett svagare samband mellan 

fysisk aktivitet och koncentrationsförmåga? Detta tänkte vi illustrera genom att jämföra 

skolornas upplevelser om elevernas koncentrationsförmåga med diagrammen 12 och 13.  
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        Diagram 12 och 13. Bättre koncentrationsförmåga hos eleverna 

 

Diagram 12 visar att respondenterna på skola 1 svarat enligt följande: 50 procent har instämt 

helt eller delvis till att eleverna koncentrationsförmåga har förbättrats. Den andra hälften vet 



 

 

37 

inte om det blivit någon förändring eller upplever att det inte blivit någon förändring alls. Vi 

väljer här att redovisa svaren i relativa frekvenser för att på ett tydligare sätt visa skillnader 

mellan de två skolorna då antalet respondenter skilde sig åt. 

 

Diagram 13 visar att respondenterna på skola 2 svarat något annorlunda: 76 procent säger sig 

ha upplevt en förbättring i elevernas koncentrationsförmåga genom att svara instämmer helt 

eller delvis. Övriga svarar att de inte vet om det blivit någon förändring men det finns inga 

som bestämt kan svara att det inte blivit någon förändring. Den andra aspekten vi ville belysa 

var om skolorna samarbetade med föreningar och om detta bidrog till att personalen upplevde 

att eleverna fått ett större intresse för fysisk aktivitet. Skola 1 i undersökningen visade sig inte 

ha något samarbete med idrottsföreningar i arbetet med daglig fysisk aktivitet. Skola 2 hade 

däremot ett stort samarbete med de lokala idrottsföreningarna. De samarbetade bland annat 

med badminton-, karate-, brottar-, sim- och cykelklubben. 
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Diagram 14 och 15. Ökat intresse för fysisk aktivitet 

 

5.6 Resultatsammanfattning 

De resultat vi har fått fram genom vår enkätstudie är att flertalet respondenter anser att deras 

elever fått en bättre koncentrationsförmåga. Det kan också utläsas av svaren att båda skolorna 

har upplevt att deras elever fått ett ökat intresse för fysisk aktivitet och att de flesta 

respondenter anser att eleverna fått en bättre hälsomedvetenhet. 

 

Resultatet visar också att det är svårt för personalen att se om det finns ett samband mellan 

daglig fysisk aktivitet och skolprestationer. Detta gäller framför allt då de ska skatta elevernas 

skriftliga provresultat. Här visar resultatet att majoriteten av respondenterna har svarat att de 

inte vet om eleverna presterat bättre. Utifrån det vi redovisat i detta avsnitt kommer vi i 

diskussionen vidare analysera resultatet.  
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6. DISKUSSION 

Vårt syfte med uppsatsen var att belysa vilka eventuella effekter personalen upplever att 

eleverna fått av den dagliga fysiska aktiviteten. Effekterna fokuserar framför allt på följande 

faktorer: hälsa, inlärning och koncentrationsförmåga. För att besvara detta syfte gjorde vi en 

enkätundersökning. I diskussionen kommer vi att utgå från våra frågeställningar och diskutera 

och analysera resultatet av undersökningen och knyta detta mot vår teoretiska bakgrund och 

på detta sätt besvara vårt syfte. 

 

6.1 Bättre koncentrationsförmåga?   

I bakgrunden har vi presenterat forskning kring barns koncentrationsförmåga som visar på att 

koncentrationsförmågan hos barnen kan förbättras genom ökad fysisk aktivitet (Ericsson m.fl. 

2003) och detta ville vi ta reda på om personal på skolorna upplevde. Vårt resultat visar att 

personalens upplevelser på skolorna var överlag positiva där många lärare upplevde att 

koncentrationsförmågan hade förbättrats även om de flesta reserverade sig genom att svara 

instämmer delvis på frågorna. Detta är överensstämmande med Ericssons undersökningar men 

hon påpekar att dessa utsagor från lärare i skolans verksamhet ofta inte stämt när 

undersökningar med strikta forskningskrav genomförts. 

 

Det finns heller ingen klar definiering av vad koncentrationsförmåga innebär i vår 

undersökning som respondenterna kan ta ställning till. Frågan vi ställer oss är ändå: vad är 

viktigast, personalens upplevelser om att eleverna fått en bättre koncentrationsförmåga eller 

att dessa legitimeringar kommer genom strikt forskningsmässiga undersökningar? Kan 

personalen upplevelser räcka för att behålla daglig fysisk aktivitet? 

 

Genom att använda Conners enkät i undersökningen anser vi att respondenterna först fick 

bedöma olika definitioner av koncentrationsförmåga för att sedan avgöra om de upplevde att 

deras elever förbättrat sin koncentration. Som vi tidigare nämnt var resultatet positivt där hela 

25 av 36 respondenter ansåg att deras elever fått en bättre koncentration efter införandet av 

daglig fysisk aktivitet. Vi tror att det positiva resultatet kan bero på att personalen som arbetar 

nästan dagligen med dessa barn kan ha lättare att bedöma deras koncentrationsförmåga än t.ex 

utomstående forskare. Samtidigt är det nog också väldigt lätt att respondenterna är för positiva 

i sin bedömning då de gärna vill se ett positivt resultat med sitt arbete. Detta resultat skulle 

möjligtvis kunna bli annorlunda genom en undersökning bland föräldrar. Föräldrarna kanske 
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inte har samma positiva inställning till skolan vilket skulle kunna ge ett annat resultat. Även 

Keith Conners frågeformulär visar på ett positivt resultat då de flesta respondenter anser att 

uppmärksamheten blivit bättre efter införandet av daglig fysisk aktivitet. Vissa av frågorna i 

formuläret visade dock en svagare antydan till förändring vilket kan betyda att det är väldigt 

svårt att på ett bra sätt bedöma koncentrationsförmåga. Vi anser det ändå viktigt att 

kommentera resultatet i den bemärkelsen att ingen har svarat på ett negativt sätt utan antingen 

ställt sig positiva eller neutrala. 

 

Varför är nu en så pass stor majoritet positiva till den förbättrade koncentrationsförmågan? Vi 

tror att det vi skrev tidigare om vikten av utsagor från personalen i verksamheten har en stark 

poäng men vi måste även begrunda att när forskningskraven inte är så strikta, något som vi 

anser stämmer i vårt fall, blir det nog väldigt enkelt för respondenterna att svara positivt. 

Många av våra respondenter arbetar med daglig fysisk aktivitet och känner nog precis som vi 

att de vill att detta verkligen ska ge resultat för deras elever. Detta kan bidra till att man lättare 

svarar det man hoppas ska hända istället för att kritiskt bedöma verksamheten. Det är svårt att 

säga om det föreligger en reell ökning men däremot kan man säga att det har blivit en stark 

positiv upplevelse i fråga om koncentrationsförmåga. 

 

6.2 Elevernas skolprestationer  

Frågeställningen som handlar om elevernas skolprestationer visar att de flesta av 

respondenterna inte riktigt kan uttala sig om att eleverna presterar bättre i skolan efter 

införandet av daglig fysisk aktivitet. I diagram 5 som var en mer allmän uppskattning av 

elevernas prestationer svarade dock 16 av 36 respondenter positivt. Tittar vi på diagram 6 och 

7 är dock de flesta respondenter mer tveksamma, majoriteten svarade vet ej. I denna fråga fick 

de klassa om de ansåg att deras elever presterade bättre på skriftliga prov. Kan det vara så att 

trots att det är lättare att mäta om eleverna presterat bättre på skriftliga prov än vad de 

presterar i allmänhet kan nog inte respondenterna uttala sig eftersom det förmodligen är svårt 

för dem att veta detta? Vår hypotes om varför svaren skilde sig så kraftigt mellan de olika 

frågorna är att respondenterna troligtvis inte har några konkreta belägg för att deras elever 

presterar bättre på skriftliga prov. De valde därför att ställa sig neutrala istället för att svara 

negativt då de antingen inte vet om det blivit en skillnad eller så vill de inte gå ut med 

negativa besked då daglig fysisk aktivitet är en stor del av arbetet på dessa skolor. Detta skulle 

till viss del kunna förkasta legitimeringarna för fortsatt arbete med daglig fysisk aktivitet. Det 

blir då istället lättare att uppskatta en allmänt förbättrad prestation där respondenterna själva 
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fick väga in vilka aspekter de ansåg vara viktiga. Då finns det heller inga argument som kan 

säga att deras upplevelser inte stämmer. Vad de svarande vägt in under begreppet förbättrade 

skolprestationer är svårt att avgöra men vi kan nämna att de flesta av respondenterna ansåg att 

det hade blivit en bättre stämning på skolan efter införandet.  

 

Vi anser det också viktigt att visa på problematiken med att bedöma om en ökad fysisk 

aktivitet verkligen bidrar till förbättrade skolprestationer. När vi mer uttryckligen bad 

respondenterna svara om de ansåg att deras elever presterade bättre på prov var majoriteten 

betydligt mer tveksamma. Det finns nog ofta en allmän förhoppning att den ökade aktiviteten 

verkligen givit utslag men att få konkreta belägg för detta är svårare, något även Ericsson 

påtalar.  

 

6.3 Effekter av den dagliga fysiska aktiviteten 

De övriga effekter som personalen upplevt att den dagliga fysiska aktiviteten gett eleverna har 

vi försökt att dela in i en hälsomässig del och en kunskapsmässig del. Diagram 8 visar på 

resultatet från en öppen fråga om hur respondenterna ser på elevernas hälsa efter införandet av 

daglig fysisk aktivitet. Svaren visar att det endast är två respondenter som upplever att det inte 

blivit någon skillnad hos eleverna vad det gäller deras hälsa. Övriga anser att det blivit 

förbättringar hos deras elever. Vad kan detta positiva resultat bero på? Är det så att den 

dagliga fysiska aktiviteten förbättrar elevernas hälsa på flera olika områden, så som vi anser 

att den bör göra? Resultatet visar på att respondenterna upplever en effekt på flera plan, inte 

bara den rent fysisk förmågan. Här är deras definition av hälsa väldigt bred och allmängiltig, 

svaren tar upp den fysiska förbättringen men även den sociala förbättringen genom ett ökat 

lugn och bättre arbetsro i klassrummet. Den starkaste utmärkande kategorin var att 

respondenterna svarade att eleverna fått en mer positiv syn på fysisk aktivitet och idrott. 

Denna kategori var även mycket tydlig i fråga 21 där 34 av 36 svarande anser att eleverna fått 

ett ökat intresse av fysisk aktivitet. Vi frågar oss som blivande idrottslärare om inte denna 

aspekt av daglig fysisk aktivitet är den viktigaste av alla att framhålla? Debatten kretsar ofta 

kring en kortsiktig förbättring i hälsa eller koncentrationsförmåga men vi anser att det ökade 

intresset för fysisk aktivitet är det som skapar ett livslångt intresse och på så sätt skapar en 

bättre hälsa även i ett långsiktigt perspektiv. Skolan som institution är till för att skapa 

möjligheter till lärande i ett livslångt perspektiv. Vi menar att den största möjligheten för 

eleverna att lära sig vikten av fysisk aktivitet är att få möjligheten att arbeta med detta varje 

dag. 
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Tittar vi på fråga 4, där vi ville försöka se hur de svarande definierade hälsa fann vi 7 olika 

kategorier. Enligt vår bakgrundsdefinition av hälsa delar vi in dessa sju kategorier i patogent 

och salutogent förhållningssätt till hälsa. Fysiskt välbefinnande och frånvaro av sjukdom är 

kategorier som tillhör det patogena sättet att definiera hälsa och det var 25 av respondenterna 

som placerade sig i dessa kategorier. Psykiskt välbefinnande och allmänt välbefinnande tillhör 

det salutogena sättet att se på hälsa och där placerade sig 36 respondenter. Det salutogena 

förhållningssättet, innehållande psykiskt välbefinnande och allmänt välbefinnande, har en 

liten majoritet. Detta tycker vi är ett intressant resultat och visar på att uppfattningen av hälsa 

har gått från ett mer patogent förhållningssätt där man skiljt mellan kropp och själ mot det 

salutogena förhållningssättet som mer ser kroppen och själen som en helhet. Speglar detta på 

något sätt av sig i sättet att arbeta med den dagliga fysiska aktiviteten? Vi tror att om skolorna 

arbetar mer salutogent så kommer eleverna få en sundare syn på hälsa och inse att det inte 

bara handlar om fysisk hälsa. Det har också framkommit genom enkäten att skolorna 

anammat den samhälleliga trenden att arbeta mer med psykiskt välbefinnande, så som 

avslappning och massage. Detta menar vi är viktigt i dagens kravfyllda och stressiga samhälle 

och kommer att förbereda eleverna att bättre handskas med vuxenlivet. De krav som ställs i 

dagens samhälle är ofta inte lika fysiskt hårda som förr i tiden, nu krävs det mer av psyket. 

Givetvis bör det dock sägas att även den fysiska biten är viktig och inte bör försummas. Något 

som också visar sig i undersökningen är att många av de svarande anser att kosten är viktig, 

och att den har förbättrats sedan införseln av daglig fysisk aktivitet.  

 

6.4 Organisatoriska aspekter  

Under den sista frågeställningen kommer vi att behandla vilka organisatoriska aspekter de 

båda skolorna haft vid införandet av daglig fysisk aktivitet. Vi kommer även att titta på hur de 

arbetar med den dagliga fysiska aktiviteten och om dessa olika aspekter har betydelse för 

inställningen till daglig fysisk aktivitet bland respondenterna. En av de aspekter vi behandlade 

i resultatet var om skolorna utvecklat ett motoriskt träningsprogram och om detta kunde bidra 

till olika svar på frågan om eleverna fått en bättre koncentrationsförmåga. Resultatet visade att 

de svarande på ena skolan var osäkra på om de hade ett motoriskt träningsprogram medan de 

svarande på den andra skolan var säkra på att de hade det. När vi sedan jämförde svaren om 

koncentrationsförmågan hade förbättrats mellan de olika skolorna fanns det en skillnad. 

Skolan som hade utvecklat ett motoriskt träningsprogram hade betydligt mer positiva svar på 

om eleverna fått en bättre koncentrationsförmåga. Hela 76 procent av de svarande instämde 
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helt eller delvis. På den andra skolan svarade ca 50 procent att de instämde helt eller delvis 

men här fanns även några svarande som inte alls upplevt en skillnad. Kan dessa svar ha 

bakgrund i det motoriska träningsprogrammet som forskning av bland annat Ericsson stöder? 

Hon påstår att grunden för att förbättra koncentrationsförmågan ligger i en speciell motorisk 

träning. Vårt resultat samstämmer tydligt med Ericssons forskning där paralleller dras mellan 

motorisk träning och koncentrationsförmåga. Vi anser att sambanden till viss del stärktes 

genom vår undersökning och visar på vikten av ett motoriskt träningsprogram för de 

motoriskt svaga.  

 

En annan organisatorisk aspekt som vi trodde skulle ha betydelse för inställningen till daglig 

fysisk aktivitet var skolornas samarbete med föreningar utanför skolan. Ena skolan hade ett 

väl utvecklat samarbete med olika idrottsföreningar inom kommunen. Den andra skolan hade 

inget samarbete med idrottsföreningar. Vi förväntade oss en skillnad mellan skolorna då vi 

såg en skillnad i arbetet med daglig fysisk aktivitet. Resultatet visade att de svarande i lika 

hög grad ansåg att intresset för fysisk aktivitet ökat, det var alltså ingen skillnad mellan de två 

tillfrågade skolorna. Har det alltså ingen betydelse om idrottsföreningar samarbetar med 

skolorna för att öka intresset för fysisk aktivitet? NCFF och Handslaget arbetar båda för ett 

ökat samarbete mellan skola och idrottsföreningar och detta samarbete finns just för att öka 

intresset för eleverna att engagera sig i fysiska aktiviteter på fritiden. Vårt resultat visar dock 

att så inte är fallet. Finns det då andra positiva aspekter av att samarbeta med 

idrottsföreningarna? Vi anser att det är väldigt positivt att intresset för fysisk aktivitet ökar 

genom införandet på skolorna. Men tittar vi igen ur ett livslångt perspektiv tror vi att det 

kommer visa sig att elever som blivit undervisade och introducerade i idrottsföreningar via 

skolan lättare kommer engagera sig i framtiden och fortsätta vara fysiskt aktiva. 

Avslutningsvis anser vi det intressant att nämna att de flesta respondenter på skolorna har 

svarat att en viktig anledning till införandet på skolan var dagens debatt kring ökad ohälsa. 

Skolorna vill också gärna profilera sig som en hälsofrämjande skola där mycket arbete läggs 

kring hälsans betydelse för vårt välbefinnande. Denna aspekt trodde vi också skulle vara en av 

de viktigaste vid införandet och ser vi på arbetet kring daglig fysisk aktivitet måste nog 

hälsans betydelse framhållas för att ha riktigt hållbara argument för undervisningen.  

 

6.5 Avslutande reflektioner 

Sammanfattningsvis vill vi nämna några reflektioner vi gjort under arbetets gång. Precis som 

Ericsson m.fl. kommit fram till och som vi lärt oss är det svårt att undersöka om 
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koncentrationsförmågan förbättras av daglig fysisk aktivitet. Det kan givetvis finnas flera 

olika förklaringar och behöver inte bero på den dagliga fysiska aktiviteten.  Dock visar vårt 

resultat att personalen i verksamheten är överlag positiv till en förbättring av elevernas 

koncentrationsförmåga. Om detta beror på att våra forskningsmässiga krav inte var så hårt 

ställda låter vi vara osagt. Respondenterna har upplevt en förbättring och det anser vi som 

viktiga argument i det fortsatta arbetet med att motivera daglig fysisk aktivitet på landets 

skolor. Ser vi till hälsoaspekten av daglig fysisk aktivitet anser vi det positivt att så många av 

våra respondenter svarat att eleverna fått ett ökat intresse av fysisk aktivitet. Detta måste ändå 

vara ett av huvudargumenten för ett fortsatt ökat införande av daglig fysisk aktivitet i 

skolorna. Denna satsning på fysisk aktivitet tror vi kommer leda till att en större grupp 

personer kommer att vara fysiskt aktiva genom livet. Blickar vi framåt hoppas vi att alla 

skolor i Sverige inom en snar framtid kommer att ha daglig fysisk aktivitet på schemat.  

 

Vidare forskning vi anser vara intressant inom området med koncentrationsförmåga är arbetet 

med motoriska träningsprogram. Finns det ett samband mellan motorik och koncentration 

som är så pass viktigt att detta borde erbjudas de flesta elever som har någon typ av 

koncentrationsstörning?  
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Bilaga  

 
Enkätundersökning Daglig Fysisk Aktivitet 

 
Hej! 

 

Vi är två studenter på Örebro universitet som studerar på pedagogiska institutionen. Vi läser 

på lärarprogrammet och skriver under vårterminen 2005 vårt examensarbete. Syftet med vår 

uppsats är att belysa arbetet kring den dagliga fysiska aktiviteten och dess eventuella effekter 

på eleverna. Genom detta vill vi som blivande idrottslärare få en större kunskap kring 

området. Det vi är speciellt intresserade av är vad Ni anser att den dagliga fysiska aktiviteten 

fått för effekter på Er skola. Viss forskning antyder samband mellan fysisk aktivitet och hur 

väl elever fungerar i skolmiljön. Vi är också intresserade av orsakerna till varför Er skola 

infört daglig fysisk aktivitet och hur Ni anser det fungerar. 

 

Enkäten kommer att delas ut på två olika skolor i Mellansverige. För att få bästa resultat är det 

nödvändigt att lärare och skolledare som arbetat såväl innan som efter införandet av daglig 

fysisk aktivitet svarar på enkäten. Enkäten är helt anonym, vilket innebär att Ni inte ska 

underteckna den. Den färdiga uppsatsen kommer att finnas tillgänglig på 

Universitetsbiblioteket i Örebro.   

 

Endast ett svarsalternativ fylls i om inget annat anges.  

 

Om Ni har några frågor kring undersökningen eller uppsatsen är Ni välkomna att kontakta 

någon av oss. Lättast nås vi via e- post men det går givetvis bra att ringa. Vi besvarar gärna 

Era frågor.  

 

Tack på förhand för Din medverkan! 

 

________________________  ________________________ 

Anders Sallmann   Henrik Harrysson 

Hem 019-10 26 44   Hem 019-12 16 22 
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Mobil 073-637 62 32   Mobil 0731-51 27 50 

lillsalle@hotmail.com   h_harrysson@yahoo.com 

 
 
Bakgrundsfrågor  
 
Fråga 1 
 
Är Du  man         2st 
eller   kvinna     34st 
 
 
Fråga 2 
 
Vilken tjänst har Du på skolan? 

Tjänst Antal 
  

barnskötare 1 
fritidspedagog 4 

fritidspedagog/idrottslärare 1 
fritidspedagog/klassresurs 1 

förskolelärare 7 
förskolelärare/fritidspedagog 1 

lärare 18 
rektor 1 

resurs+svenska som andra 
språk 1 

speciallärare 1 
 
Fråga 3 
Hur många år har Du varit verksam i ditt nuvarande yrke? 
 

 
År i yrke Antal 

  
4,5 1 
5 3 

5,5 1 
6 1 
7 1 
9 1 

13 2 
16 1 
17 2 
20 3 
22 2 
23 1 
24 1 
25 3 
26 2 

27 1 
28 3 
30 2 
31 1 
32 1 
33 1 
34 1 
35 1 
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Fråga 4 
 
Vad karaktäriserar Du som god hälsa?  
     Antal 
Psykisk hälsa     16 
Fysisk hälsa     19 
Rätt kost     9 
Allmänt välbefinnande    20 
Frånvaro av sjukdom    6 
Rök- och drogfri    2 
Daglig utevistelse    1 
 
Här kommer några allmänna frågor om daglig fysisk aktivitet 
 
Fråga 5a 
 
Vilket år införde Ni daglig fysisk aktivitet på skolan? 
 
Skola 1: 2002 
Skola 2: 2002 

 
 
Fråga 5b 
 
Har verksamheten sett likadan ut sedan den infördes? 
 

ja 8 
nej 23 

 
 
Om nej , varför har förändringar skett? 
 
     Antal 
Utökat utbudet     11 
Lärdomar av brister    7 
Fler föreningar inblandade    5 
Färre anställd personal    1 
Bättre anpassat efter behoven   1 
Bättre kostvanor, mer motion    3 
Bättre dokumentation    1 
Anpassas efter gruppen    1 
Eleverna har mer att säga till om, egna val   1 
 
Fråga 6 
Hur lång tid per dag har barnen fysisk aktivitet på er skola? 
 
     Antal 
30-60 min     15 
40-60 min     21 
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Fråga 7 
 
Är utomstående organisationer delaktiga i skolans dagliga fysiska aktivitet? 
 
Skola 1: Nej 
Skola 2: Ja 

 
Om ja, vilka?  
 
Badminton, karate, simning, orientering, cykel, aerobic, judo, tennis, bordtennis, gymnastik, 
budo, brottning 
 
 
Fråga 8 
 
Har samtliga lärare varit delaktiga i utformningen av den dagliga fysiska aktiviteten? 
 

ja 12 
nej 15 

vet ej 9 
 
 
Fråga 9 
 
Har föräldrarna varit delaktiga i utformningen av den dagliga fysiska aktiviteten? 
 

ja 7 
nej 23 

vet ej 6 
 
 
Fråga 10 
 
Vem har det övergr ipande ansvaret för skolans dagliga fysiska aktivitet? 
 

all personal 3 
förskoleläraren 1 
idrottsläraren 10 

idrottsläraren, klasslärarna 3 
idrottsläraren, några till 1 

idrottsläraren, skolledaren 7 
klasslärarna 2 
skolledaren 9 
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Fråga 11 
 
Har timmar tagits från andra skolämnen vid införandet av daglig fysisk aktivitet? 
 
Kärnämnen    

ja 2 
nej 26 

vet ej 5 
 
Övriga ämnen   

ja 22 
nej 7 

vet ej 5 
 
  
Fråga 12 
 
Vad gör eleverna under den dagliga fysiska aktiviteten? 
 
Idrott, badminton, karate, simning, orientering, cykel, aerobic, judo, tennis, bordtennis, 
gymnastik, budo, brottning, Röris, promenader, aktivitetsbana, boll, hopprep. 
 
 
Fråga 13 
 
Nedanstående text är hämtad från LPO 94.  
 
” 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.”  (Lpo 94 sid 7) 
 
13 a. Har Du blivit informerad om denna revidering?   
 

ja 34 
nej 1 

 
  
 
13b. Anser Du att skolan når upp till den nya revideringen som integrerats i läroplanen? 
  

ja 33 
nej 1 

vet ej 2 
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Fråga 14 
 
Vilka motiv diskuterades på Er skola vid införandet av daglig fysisk aktivitet? 
 
Skalan i enkäten har sett ut på följande sätt:  
Instämmer helt, Instämmer delvis, Vet ej, Instämmer inte helt, Instämmer inte alls 
 
Dagens hälsodebatt  

Instämmer helt 22 
Instämmer delvis 7 

Vet ej 4 
Instämmer inte alls 4 

 
                    
Läroplansrevideringen  

Instämmer helt 11 
Instämmer delvis 8 

Vet ej 10 
Instämmer inte alls 4 

  
Idrottsämnets egenvärde  

Instämmer helt 15 
Instämmer delvis 10 

Vet ej 7 
Instämmer inte alls 1 

  
Förbättrade skolprestationer hos eleverna 
  

Instämmer helt 23 
Instämmer delvis 10 

vet ej 1 
 
 
Fråga 15 
 
Integreras den dagliga fysiska aktiviteten i de teoretiska ämnena på skolan? 
 

ibland 17 
ja 16 

nej 1 
vet ej 2 

Om ja, hur fungerar integreringen?  
 
ma, sv, so, no ,bild, mer eller mindre alla ämnen, rörelsepassen läggs in när läraren anser att de 
behövs under skoldagen, varvas med undervisning och ingår i undervisningen i egen planering, fysisk 
aktivitet som redskap för tex tabellräkning, glosinlärning, varvat med arbete, vid behov/planerat 
hopprep, bollar, studsmatta används i ma 
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Fråga 16 
 
A. Har det bland pedagoger på skolan diskuterats om sambandet mellan fysisk aktivitet 
och skolprestationer? 
 

ja 35 
vet ej 1 

 
Fråga 17 
 
Har skolan utvecklat ett motoriskt träningsprogram för eleverna? 
 

ja 26 
nej 3 

vet ej 7 
  
Om ja, vilka elever omfattas av det motoriska träningsprogrammet? 
 

barn i behov av extra 
motoriska övningar 

 barn med motoriska 
svårigheter 

 spec.idrott erbjuds vid 
behov, den motoriska utv. 

Observeras av id.läraren och 
klasslärarna 
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Upplevda effekter av den dagliga fysiska aktiviteten 
 
Fråga 18 
 
Enligt forskning av bland annat Keith Conners (1999) har fysisk aktivitet visat sig ha en 
positiv effekt på barns koncentrationsförmåga. Conners har utarbetat följande 
frågeformulär för att bedöma barnens koncentrationsförmåga. Hur väl anser Du att 
påståendena i Conners formulär stämmer på dina upplevelser av elevernas sätt att vara 
i skolan nu jämfört med innan införandet av daglig fysisk aktivitet? 
 
    
Eleverna är mindre  
rastlösa och överaktiva 

instämmer helt 8 
instämmer delvis 21 

vet ej 6 
instämmer inte helt 1 

 
 
Eleverna blir inte lika lätt  
uppspelta  

instämmer helt 6 
instämmer delvis 17 

vet ej 10 
instämmer inte helt 3 

                   
 
Eleverna stör inte lika ofta  
andra elever 

instämmer helt 4 
instämmer delvis 17 

vet ej 12 
instämmer inte helt 3 

   
 
Eleverna misslyckas inte lika 
ofta med att avsluta  
påbörjade aktiviteter  

instämmer helt 2 
instämmer delvis 10 

vet ej 22 
instämmer inte helt 1 
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Eleverna har lättare att sitta  
still  

instämmer helt 9 
instämmer delvis 18 

vet ej 8 
instämmer helt 1 

 
Eleverna är mer   
uppmärksamma 

instämmer helt 9 
instämmer delvis 14 

vet ej 7 

  
 
Eleverna blir inte lika  
besvikna när de inte får 
som de vill 

instämmer helt 1 
instämmer delvis 4 

vet ej 21 
instämmer inte helt 3 
instämmer inte alls 1 

 
Eleverna har inte lika ofta  
snabba och kraftiga 
humörsvängningar  

instämmer helt 3 
instämmer delvis 7 

vet ej 15 
instämmer inte helt 5 

 
Humörutbrott, explosivt och  
oförutsägbart beteende  
inträffar inte lika ofta



instämmer helt 3 
instämmer delvis 10 

vet ej 12 
instämmer inte helt 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fråga 19 
 
Hur ser Du på elevernas hälsa efter införandet av daglig fysisk aktivitet? 
     Antal 
Bättre arbetsförmåga    6 
Friskare, piggare    5 
Förbättrade allmänhälsa    7 
Bättre arbetsro i klassrummet   3 
Mer positiv syn på idrott och fysiska aktiviteter  9 
Starkare kropp, mindre övervikt, starkare skelett, bättre kost 7 
Ingen skillnad    2 
Eleverna tar större ansvar för sin hälsa   1 
 
 
 
 
Fråga 20 
 
Vilken effekt vill skolan främst uppnå med den ökade dagliga fysiska aktiviteten?  
 
Bättre hälsomedvetenhet   
på skolan   

instämmer helt 28 
instämmer delvis 2 

vet ej 6 
 
Bättre koncentrations-  
förmåga hos eleverna 
på skolan  

instämmer helt 25 
instämmer delvis 10 

vet ej 1 
  
Bättre prestationer i alla   
ämnen hos eleverna  
på skolan  



 

 

instämmer helt 24 
instämmer delvis 10 

vet ej 2 
 
Annat alternativ  
nämligen… 
Allmänt bättre välbefinnande som eleverna kan påverka hemma 
Att de ska förstå att man genom fysisk aktivitet och hälsotänkandet mår bättre som människa 
Det skall vara roligt att hålla på med olika fysiska aktiviteter 
Friskare, starkare barn med större självkänsla, att de ska tycka om att röra sig 
Inte bli feta 
Livslångt intresse för att motionera 
Ta ansvar för sin hälsa i ett livslångt perspektiv 
Vi vill ge eleverna en grundläggande vana att röra på sig och tänka på att äta bra 
 
Fråga 21  
 
Hur ställer Du dig till dessa påståenden efter införandet av daglig fysisk aktivitet? 
 
Jag upplever en skillnad   
i elevernas allmänna  
välbefinnande 

instämmer helt 13 
instämmer delvis 18 

vet ej 3 
instämmer inte helt 1 

 
Jag upplever att eleverna  
presterar bättre på  
skriftliga prov 

instämmer delvis 6 
vet ej 27 

instämmer inte helt 2 
instämmer inte alls 1 

 
Jag upplever att eleverna  
fått en bättre hälsa      

instämmer helt 11 
instämmer delvis 18 

vet ej 6 
instämmer inte alls 1 

 
Jag upplever att eleverna  
fått en bättre koncentrations-  
förmåga   

instämmer helt 8 
instämmer delvis 17 

vet ej 10 
instämmer inte helt 1 

 
Jag upplever att eleverna   



 

 

fått bättre självförtroende     
instämmer helt 5 

instämmer delvis 17 
vet ej 13 

instämmer inte alls 1 
  
Jag upplever att eleverna  
fått ett större intresse för  
fysisk aktivitet   

instämmer helt 16 
instämmer delvis 18 

vet ej 2 
 

 
Utveckla gärna dina ställningstaganden 
 
Barnen, och de vuxna, är mer positiva till fysisk ansträngning, mer hälsomedvetna 
Det varierar från individ till individ 
Skolan roligare, bättre koncentration efter rörelse, uppgifter efter den lärstil eleverna har 
Stämmer inte på alla, men de sämsta har blivit lite bättre, dock inte helt bra 
Svårt att veta om de presterar bättre 
Vi har haft ett ganska lugnt år på skolan, tror att de fys.akt. har bidragit till detta 
 
 
Fråga 22 
 
Anser Du att eleverna presterar bättre i skolan sedan daglig fysisk aktivitet infördes på 
skolschemat? 
 

ja 16 
vet ej 20 

 
Om ja, hur ställer Du dig till nedanstående påståenden? 
 
Eleverna presterar bättre  
på skrift liga prov      

instämmer delvis 6 
vet ej 17 

instämmer inte alls 1 
 
Eleverna fungerar bättre  
i det sociala samspelet   

instämmer helt 7 
instämmer delvis 12 

vet ej 6 
 
Eleverna hanterar stress  
på ett bättre sätt    

instämmer helt 6 
instämmer delvis 7 

vet ej 10 
instämmer inte helt 1 



 

 

  
Eleverna har fått en bättre  
samarbetsförmåga  

instämmer helt 7 
instämmer delvis 12 

vet ej 6 
 
 
Det har över lag blivit en  
lugnare stämning på skolan   

instämmer helt 12 
instämmer delvis 8 

vet ej 5 
 
 
Har Du ytter ligare synpunkter på denna undersökning och dess frågor så skriv dem 
gärna här eller på separat ark. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Än en gång: Tack för hjälpen! 


