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Förord 
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ert engagemang och positiva medverkan under hela projektets gång. Vi vill även tacka vår handledare 

Judit Simon för stöd och kritisk granskning av arbetet. Vidare vill vi även tacka våra nära och kära på 
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praktiskt genomförande! 
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skrivande studenter som förkortat din dagliga fysiska aktivitet i perioder. Du har gett oss perspektiv 

och tillfört oss energi när vår egen dalat. Du är den som sett till att vi fått våra behov av daglig fysisk 

aktivitet tillgodosedda och verkligen upplevt dess hälsosamma och positiva effekter när vi behövt det 

som allra mest!    
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Sammanfattning 

Intresset inom forskningen för förhållandet mellan fysisk aktivitet och kognition bland barn och 

ungdomar har ökat kraftigt de senaste åren. Den fysiska aktivitetens positiva effekter verkar vara 

särskilt betydelsefullt för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF. Fysisk aktivitet i 

klassrummet är ett område som ännu så länge är relativt outforskat. Studiens syfte är att undersöka 

såväl elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt deras lärares upplevelser av daglig fysisk 

aktivitet under en implementeringsperiod av rörelseprogram i klassrummet och hur det påverkar 

studiesituationen. Vidare är syftet att kartlägga hinder och möjligheter för daglig fysisk aktivitet i 

klassrummet för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Utifrån studiens syfte har vi 

undersökt om daglig fysisk aktivitet i skolan kan vara ett specialpedagogiskt verktyg i arbetet med 

elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. En intervention med daglig fysisk aktivitet i 

klassrummet genomfördes under fyra sammanhängande veckor i två grupper på två olika skolor. 

Lärares och elevers skattade upplevelser av den dagliga fysiska aktiviteten samlades in genom enkäter 

före och efter intervention samt genom loggböcker under intervention. Resultaten visar att elever och 

lärare har övervägande positiva skattade upplevelser av daglig fysisk aktivitet i klassrummet. Den 

främsta förändringen inom elever och lärares skattning är elevernas färdigställande av uppgifter. 

Övergångarna mellan rörelseaktiviteten och övrig undervisning i klassrummet samt vissa elevers 

dåliga fysiska kondition uppfattas av lärarna som hinder. Trygghet och harmoni i gruppen, samt 

tydliga och enkla instruktioner är viktiga förutsättningar för genomförandet. Studiens slutsats är att 

daglig fysisk aktivitet i klassrummet skattas positivt av lärare och elever, samt att det i vår studie 

verkar ha en övervägande positiv påverkan på studiesituationen för flertalet elever. Därigenom är det 

möjligt att daglig fysisk aktivitet i klassrummet kan vara ett specialpedagogiskt verktyg.  

Nyckelord 

fysisk aktivitet i klassrummet, NPF, kognition, inkludering, specialpedagogik, hälsofrämjande och 

hållbar skolutveckling 



 

 

 

  

Abstract 

Interest in research for the relationship between physical activity and cognition among children and 

adolescents has increased substantially in recent years. The positive effects of physical activity appear 

to be particularly important for students with neuropsychiatric disability. Physical activity within the 

classroom is an area that so far has been relatively unexplored. The purpose of this study is to 

investigate both students with neuropsychiatric disability and their teachers' experiences of daily 

physical activity during an implementation period of an exercise program inside the classroom and 

how it affects the study situation, The purpose is also to identify obstacles and opportunities for 

implementation of daily physical activity inside the classroom for student with neuropsychiatric 

disability.  Based on the purpose of the study, we have investigated whether daily physical activity in 

school can be a special educational tool in the work of students with neuropsychiatric disabilities. An 

intervention with daily physical activity inside classrooms was conducted over four consecutive weeks 

in two groups at two different schools. Teachers and their students estimated experiences of daily 

physical activity were collected through surveys before and after intervention as well as through 

logbooks during intervention. The results show that students and teachers have predominantly 

estimated positive experiences of daily physical activity in the classroom. The main positive change in 

students and teachers’ estimation is the students' completion of tasks. The transition between 

movement activity and other classroom teaching and the poor physical condition of some students are 

perceived by the teachers as an obstacle for implementation of physical activity within the classroom.  

Safety and harmony in the group, as well as clear and simple instructions, are important prerequisites 

for implementation. This study's conclusion is that daily physical activity in the classroom is perceived 

positively by teachers and students and has a predominantly positive impact on the study situation for 

students with neuropsychiatric disability and therefore can be a special educational tool. 

Keywords 

physical activity in the classroom, neuropsychiatric disability, cognition, inclusive education, special 

education, health promotion and sustainable school development 
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Inledning 

En av specialpedagogikens främsta uppgifter kan ses vara att utifrån ett inkluderande synsätt skapa 

förutsättningar för elevers lärande (von Ahlefeld Nisser, 2014). Som blivande specialpedagoger ser vi 

det som extra angeläget att finna verktyg för inkluderande undervisning och vi är särskilt intresserade 

av elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Rörelse, hälsa och fysisk aktivitet ligger oss 

varmt om hjärtat och vi följer med stort intresse den rådande och växande samhällsdebatt som handlar 

om den fysiska aktivitetens positiva inverkan för våra hjärnor och för inlärningen. De positiva 

effekterna av fysisk aktivitet är kända världen över i såväl litteratur som i den rådande mediedebatten. 

Effekterna kan i bred utsträckning kopplas till fysisk, beteendemässig, kognitiv och psykosocial hälsa 

samt dess funktioner. Intresset inom forskningen för förhållandet mellan fysisk aktivitet och kognition 

bland barn och ungdomar har ökat kraftigt de senaste åren då man parallellt gjort stora 

forskningsmässiga framsteg inom hjärnforskningen (Hansen, 2016; Tan, Pooley & Speelman, 2016). 

Den övervägande delen av forskningen har omfattat befolkningen i allmänhet och även till största del 

visat på de positiva effekterna av fysisk aktivitet och kognitiv förmåga gällande främst de exekutiva 

funktionerna (Tan, Pooley & Speelman, 2016).     

 

Enligt läroplanen för grundskolan ska skolan sträva efter daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela 

skoldagen och nyligen gav även regeringen Skolverket i uppdrag att se över hur skrivningarna i 

läroplanen kan realiseras i verksamheterna (Regeringen, 2017; Skolverket, 2011). Läroplanen (Lgr 

11/16) är även tydlig i sin formulering gällande skolans särskilda ansvar för de elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå kunskapsmålen. Barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2009) 

uttrycker alla barns rätt till fullgod psykisk och fysisk hälsa inom utbildningen och 

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2001) beskriver vikten av att utarbeta strategier som 

möjliggör verkligt lika förutsättningar för alla elever. Då det är påvisat att avklarad skolgång är den 

viktigaste skyddsfaktorn för individen är det nödvändigt att ställa skolans hälsofrämjande arbete i 

relation till skolans resultat (Skolverket, 2012). I Skolverkets (2012) rapport Elevhälsans uppdrag – 

främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen uttrycker man att god hälsa leder till ökat 

välbefinnande som i sin tur förbättrar förutsättningarna för lärande. Vi ser att fysisk aktivitet är en del 

av det förordade hälsofrämjande arbetet i skolan som är nödvändigt för alla elevers välmående, 

utveckling, lärande och inkludering. Intresset för hur fysisk aktivitet påverkar de exekutiva 

funktionerna har ökat de senaste åren. Flera studier visar på den dagliga fysiska aktivitetens positiva 

effekter på kognitionen (Álvarez-Bueno et al., 2017; Donnelly et al., 2016; Ericsson, 2003; Fritz, 

2017). Fysisk aktivitet sänker även stressnivåerna och regelbunden träning gör oss mer stresståliga 

även i andra situationer (Hansen, 2016; Tonkonogi & Bellardini, 2016). Den fysiska aktivitetens 

positiva effekter verkar vara särskilt betydelsefullt för elever med neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning då funktionsnedsättningen ger svårigheter inom de exekutiva funktionerna 

(Falkmer, 2009; Lagerkvist & Lindgren, 2012). Fysisk aktivitet i klassrummet är ett område som ännu 

så länge är relativt outforskat och den forskning som finns kan vara motsägelsefull. I vårt arbete frågar 

vi oss om dagliga korta rörelsepauser kan förbättra studiesituationen för elever med neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning. 
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Syfte och frågeställningar  

Syftet är att undersöka såväl elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt deras lärares 

upplevelser av daglig fysisk aktivitet under en implementeringsperiod av rörelseprogram i 

klassrummet och hur det påverkar studiesituationen i klassrummet. Vidare är syftet att kartlägga 

hinder och möjligheter för daglig fysisk aktivitet i klassrummet för elever med neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning. Utifrån studiens syfte ämnar vi att undersöka om daglig fysisk aktivitet i skolan 

kan vara ett specialpedagogiskt verktyg i arbetet med elever med neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning. 

 

• Hur upplever elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning daglig schemalagd fysisk 

aktivitet i klassrummet samt sin studiesituation? 

• Hur upplever pedagogerna arbetet med daglig fysisk aktivitet i klassrummet och dess effekter 

på elevernas studiesituation? 

• Vilka hinder och möjligheter är synliga för genomförandet av daglig fysisk aktivitet i 

klassrummet?  
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Bakgrund 

Bakgrunden är uppbyggd med ett inledande avsnitt om Lärande följt av Hälsofrämjande och hållbar 

skolutveckling vidare Inkludering, Kognition och exekutiva funktioner, Neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar - NPF och avslutas med Fysiska aktivitetens betydelse för hälsa och lärande. 

Under respektive rubrik definieras centrala begrepp.  

 

Lärande 

 

Synen på lärande och sättet vi försöker lösa lärandets gåta kan egentligen aldrig finna en slutgiltig 

lösning. Det som är möjligt är att vi kan bearbeta våra olika föreställningar om lärande olika 

framgångsrikt. De föreställningar om lärande som vi bär med oss innehåller såväl en del av det 

rådande samhälle vi lever i såväl som en del av de erfarenheter som lever inom de institutionella 

ramarna (Säljö, 2004). En förändrad eller utvecklad syn på lärande innehåller både förändring och 

kontinuitet. Det är möjligt att se hur förändring i syn på lärande går i cykler. I ett alltmer komplicerat 

samhälle fyller lärande och utbildning ett viktigt egenvärde för individen för att kunna skapa 

möjligheter för att finna sin plats i samhället, hävda sina intressen samt leva ett rikt liv. Mycket 

förenklat kan det sägas finnas två perspektiv på lärande, som i sin tur innehåller olika synsätt, det 

rationalistiska perspektivet där lärande ses som en process som kommer inifrån eller det empiristiska 

perspektivet som ser lärandet som en effekt av erfarenheter. Inom skolan och utbildning finns det 

tyvärr en syn på hur människor lär som handlar om vilken teknik eller metod som används vilket är 

felaktigt menar Säljö (2000). 

Hälsofrämjande och hållbar skolutveckling 

 

Hälsofrämjande arbetssätt genomsyras av ett holistiskt synsätt på hälsa där hälsa ses som ett tillstånd 

av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte bara frånvaron av sjukdom eller 

svaghet (WHO, 1986). Det hälsofrämjande synsättet vilar till stor utsträckning på den medicinske 

sociologen Aaron Antonovskys hälsoteorier (Antonovsky, 1991). Hälsa betraktas av Antonovsky ur ett 

salutogent perspektiv vilket utgår från de faktorer som bidrar till god hälsa eller förbättrar den och där 

fokus ligger på att se till människans möjligheter framför hennes svårigheter. De faktorer eller 

resurser, som bidrar till god hälsa benämner Antonovsky som generella motståndsresurser, GMR. I det 

hälsofrämjande arbetet används även begreppen friskfaktorer eller skyddsfaktorer för att beskriva de 

faktorer som påverkar hälsan positivt. Enligt Antonovsky har känslan av sammanhang, KASAM, 

betydelse för vår hälsa. Antonovsky beskriver tre centrala komponenter som är betydelsefulla för 

känslan av sammanhang; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet handlar om 

förståelse och förmågan av att bedöma verkligheten eller de händelser som möter oss och att 
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information upplevs som sammanhängande, tydlig och strukturerad. Hanterbarhet handlar om 

människans behov av resurser, strategier och metoder för att kunna hantera och möta olika krav och 

utmaningar i livet. Tredje komponenten, meningsfullhet, syftar på i vilken utsträckning människan 

känner att livet har betydelse och en känslomässig innebörd. Antonovsky betonar även här betydelsen 

av att kunna vara delaktig samt påverka sin situation och han kallar även den tredje komponenten för 

motivationskomponenten (ibid.).     

Skolan behöver vara en hälsofrämjande arena där eleverna ges möjlighet att blomstra och utvecklas 

och där det främjande elevhälsoarbetet genomsyrar hela skolans arbete (Skolverket, 2012). 

Hälsofrämjande och hållbar skolutveckling är begrepp som används allt oftare för att visa på att en del 

i det långsiktiga och hållbara arbetet med skolutveckling är en process där hälsoarbetet behöver 

synliggöras. Hälsa och lärande går hand i hand. Kunskapsmässigt har vi gått ifrån den industriella 

modellen på lärandet där skolan har fungerat som en fabrik med en statisk och linjär syn på lärandet 

som inte möter dagens mångkulturella och teknikdrivna samhälle. Här samspelar inte praktiken med 

aktuell och hållbar skolutvecklingsforskning. Det finns idag en ökad medvetenhet kring brister i 

skolsystemet, accelererande förändring har skett inom skolutvecklingen för att uppnå ett rättvist 

system och synen på hållbarhet och ett hållbart skolsystem efterfrågas (Skolverket, 2012). McMahon, 

Mason, Daluga-Guenter och Ruiz (2014) beskriver att en hållbar modell för skolutveckling måste 

bygga på ett system som innefattar alla delar, det måste finnas en dynamisk balans, där energin flödar 

på ett icke-statiskt sätt. Vidare är det nödvändigt att kommunicera information inom systemet för att 

behålla mångfald och flexibilitet för att möta alla individers olika behov och bejaka olikheter som en 

tillgång i systemet. Målet är ett skolsystem där förändring är normen och därför måste det finnas en 

inbyggd och självklar flexibilitet inom den hållbara modellen för bestående skolutveckling (ibid.).   

Vidare visar Ainscow, Dyson, Goldrick och West (2012) på former för att främja likvärdig utbildning 

och inkludering för samtliga elever oavsett förutsättningar och bakgrund. Likt McMahon et al (2014) 

med betydelsen av den dynamiska balansen belyser Ainscow et al. (2012) vikten av att inte fastna i 

mönster som inte utvecklar en meningsfull skola för samtliga elever och det nödvändiga i att därför 

ständigt arbeta inom skolan, mellan skolan och bortom skolan för att finna lösningar som uppfyller 

detta. För att göra skolan tillgänglig för alla är det nödvändigt att utveckla multidimensionella 

samarbeten såväl lokalt som regionalt och som nationellt (ibid.). Ovanstående slutsats gör även Lee, 

Burgeson, Fulton och Spain (2007) som i sin studie kommer fram till att det är nödvändigt med ett 

tillvägagångssätt som omfattar alla olika nivåer ända från nationell och kommunal nivå till skolnivå 

och till det enskilda klassrummet för att öka den fysiska aktiviteten i skolan. Genom en samsyn inom 

politik, styrdokument och förordningar tillsammans med utbildning och utveckling inom alla ovan 

nämnda nivåer kan det möjliggöra för skolor att förbättra utsikterna för elever att bli mer fysiskt aktiva 

och skapa goda förutsättningar för ihållande fysisk aktivitet även upp i vuxen ålder. 

Graham och Harwood (2011) uttrycker att skolan måste arbeta inkluderande utifrån alla elevers olika 

individuella behov och kan inte välja bort elever med diagnoser eller ett utmanande beteende. Det 

handlar inte om att sänka kunskapskraven eller förväntningarna på elever i behov av stöd utan istället 

utveckla anpassningar för inkludering utifrån deras förutsättningar. Skolorna i genomförd studie fann 

hållbara lösningar då både elever och personals kompetens tillvaratogs, då de engagerades i arbetet 

och där man lyckades belysa svårigheter ur olika perspektiv. Rektorns avgörande roll i det aktiva 

arbetet med hållbar skolutveckling framhävs (ibid). Även Morningstar, Shogren, Lee och Born (2015) 

framhäver vikten av att det är elevernas olika behov som måste vara det styrande för uppnåendet av 

hållbar skolutveckling. De visar vidare vikten av att lärare differentierar sin undervisning och inte 

eleverna, att undervisningen behöver utformas så att den blir tillgänglig för alla elever. Det är 
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nödvändigt med ett positivt och konsekvent stöd för att stödja elevernas arbete mot kunskapsmålen. I 

skolor som lyckas vända negativa resultat beskriver Bunar (2016) hur skolorna erkänner att det är 

deras ansvar att på djupet söka efter fundamenten och strukturerna för elevernas villkor att lyckas i 

skolan. För att en skola ska lyckas med detta är det nödvändigt att se att det tillsammans med ansvaret 

finns ett handlingsutrymme för att lösa detta. Som arbetsplats har dessa skolor en utvecklande miljö 

även för skolans personal (ibid.). 

Inkludering 

 

Inkludering är ett begrepp som kan definieras på olika sätt. Utifrån att det saknas en samsyn kring 

begreppet skapas en oenighet som leder till passivitet i skolsystemen. Målsättning, agerande och 

resultat är processer som kan kopplas till att gå i en inkluderande riktning. Inkludering kan beskrivas 

som ett mantra som ekar över hela den globala skolvärlden (Skolverket, 2017). Den användning, 

tolkning och definition av inkluderingsbegreppet som används är beroende av i vilket sammanhang det 

används. Begreppet inkludering blir svårt att definiera utifrån att länder har olika förutsättningar som 

skilda lagstiftningar, fördelning av resurser samt olika lärares sätt att bemöta elever (ibid.). Nilholm 

och Göransson (2016) beskriver att inkludering inte är ett begrepp som finns nedskrivet i de svenska 

styrdokumenten men finns med i internationella konventioner såsom, Salamancadeklarationen och 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige har anslutit sig 

till. Det finns olika uppfattningar om vad inkludering är och enligt Nilholm och Göransson (2016), 

finns det tre kvalitativt skilda sätt att definiera vad inkludering är. Dessa tre olika definitioner är den 

gemenskapsorienterade, den individorienterade och den placeringsorienterade definitionen. Den 

sistnämnda definitionen anses egentligen vara en feltolkning av begreppet inkludering men vara så 

pass vanligt förekommande att författarna ändå väljer att ha den med som en av de tre kvalitativt olika 

sätten att definiera vad inkludering är (ibid.). Internationella definitioner av inkludering omfattas av 

synsätt där inkludering beskrivs som en metod för att uppnå likvärdighet och rättvisa (Skolverket, 

2017). Den gemenskapsorienterade definitionen innebär att ett skolsystem, utan segregerade lösningar 

för olika kategorier av elever, är ansvarigt för samtliga elever oavsett deras individuella egenskaper. 

Inom denna definition av inkludering finns en gemenskap inom alla olika nivåer i systemet och 

olikheter premieras. Här är de demokratiska processerna med den gemensamma problemlösningen och 

alla elevers sociala och pedagogiska delaktighet centrala. I kontrast till denna definition står den 

individorienterade definitionen där graden av inkludering avgörs utifrån den enskilda elevens 

situation. I de svenska styrdokumenten finns värderingar som är förenliga med framförallt den 

individorienterade definitionen av inkludering. För att vara inkluderad i skolan inom ramen för denna 

definition krävs att eleven har goda sociala relationer, trivs i skolan och når målen. Den tredje 

definitionen av inkludering är den placeringsorienterade definitionen som beskriver att eleven i 

svårigheter är placerad i det ordinarie klassrummet. Nilholm och Göransson (2016) framhåller vikten 

av att tydliggöra vilken definition av inkludering som används då den visar vilken betydelse begreppet 

tillskrivs.   

Sett ur ett gemenskapsinkluderande perspektiv blir det extra viktigt att som specialpedagog arbeta för 

en tillgänglig lärmiljö där alla elevers delaktighet möjliggörs. Synen på specialpedagogik kan delas 

upp i två, till varandra motställda, perspektiv där det relationella perspektivet är det ena. I motsats till 

det relationella perspektivet står det kategoriska perspektivet. Den bärande idén i det relationella 

perspektivet är intresset för vad som sker mellan människor. Med de relationella glasögonen på sig 
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uppfattas elevens skolsvårigheter som något som uppstår i mötet mellan eleven och skolan som en 

konsekvens av olika faktorer i den fysiska, sociala och pedagogiska lärmiljön (Skolverket, 2016). 

Specialpedagogens examensordning (SFS 2011:186) uttrycker att en viktig uppgift för 

specialpedagogen är att ha insikt och kunskap kring aktuell forskning och utvecklingsarbete och att 

vägen till att nå målen kan se olika ut. Vidare är det nödvändigt att specialpedagogen har en förmåga 

att kunna analysera och arbeta för att förebygga de svårigheter och hinder som kan finnas i lärmiljön.   

Kognition och exekutiva funktioner  

 

Kognition är ett begrepp som sammanfattar en människas förmåga att lära sig, tänka och hantera 

information i hjärnan. Förmågor som minne, kreativitet och koncentration är alla förmågor som 

kopplas till den kognitiva förmågan (Hansen, 2016). Vår intelligens är ett samlingsmått av samtliga 

våra kognitiva förmågor. De exekutiva funktionerna styrs från frontalloben och omfattar förmågan att 

kunna rikta sin uppmärksamhet samt anpassa och/eller förändra sitt beteende till omgivningen. Att 

även kunna bromsa sina impulser är en viktig exekutiv funktion för att kunna vara välfungerande i 

skolan. De exekutiva funktionerna använder vi när vi ställs inför nya situationer eller problem som 

kräver nya lösningar. Svårigheter inom de exekutiva funktionerna kan innebära omfattande svårigheter 

såväl för den enskilde individen som för omgivningen som alltför ofta inte förstår individens problem 

och därför heller inte kan stödja hen, vilket i sin tur även kan göra det svårt för individen att förstå och 

märka svårigheterna (Holmqvist, 2011; Klingberg, 2011).  

 

Viktiga områden som kan kopplas till kognition och de exekutiva funktionerna är fysisk trötthet, 

mental flexibilitet som innefattar möjliggörandet av ett målinriktat beteende som att kunna ändra 

fokus, planera och processa en uppgift i flera led, behålla koncentrationen på uppgifter samt att kunna 

kontrollera och reglera beteende, känslor och tankar (Holmqvist, 2011; Klingberg, 2011; Sandow, 

Lundström & Olsson, 2011). Fysisk trötthet påverkar på olika sätt de kognitiva funktionerna negativt 

på både kort och lång sikt. På kort sikt påverkas vårt minne och på längre sikt blir de exekutiva 

funktionerna sämre (Sandow, Lundström & Olsson, 2011). Begreppet koncentration är ett komplext 

begrepp som innefattar en rad olika aspekter och kan således även förstås på olika sätt av olika 

individer. Vår koncentration innefattar olika hjärnfunktioner och är en del av vårt tänkande. 

Koncentrationsförmågan är också beroende av andra processer såsom minne, språk, perception och 

motorik (Ericsson, 2007). I skolan handlar koncentration främst om att kunna rikta in och hålla kvar 

uppmärksamheten för att kunna färdigställa givna arbetsuppgifter eller aktiviteter. Arbetsminnet har en 

viktig funktion för vår koncentrationsförmåga, problem med arbetsminnet påverkas av en nedsatt 

funktion bland de exekutiva förmågorna vilket gör det svårare att hålla kvar information i hjärnan om 

vad vi ska göra härnäst. Många barn med koncentrationssvårigheter har svårt att komma ihåg 

instruktioner och blir lätt störda (Klingberg, 2011). Initiativförmågan är en exekutiv funktion som styr 

att vi kan påbörja och genomföra det som man planerat att göra. Även uppmärksamhet är en exekutiv 

funktion som innebär att kunna göra en sak i taget samt att kunna rikta in sina sinnen åt det som är 

relevant i stunden. För att kunna rikta sin uppmärksamhet mot ett bestämt mål under en längre tid 

krävs det en förmåga till att kunna koncentrera sig (ibid). Orsakerna till koncentrationssvårigheter kan 

vara flera och kopplat till skolarbetet ses anpassningsförmågan som en viktig faktor där vikten av att 

eleven upplever sin tillvaro i skolan som meningsfull blir avgörande. Just meningsfullhet tillsammans 

med motivation är avgörande för att kunna rikta fokuserad uppmärksamhet som i sin tur är viktigt för 

koncentrationsförmågan som är avgörande för framgångsrikt skolarbete (Ericsson, 2007).        



7 

 

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - NPF   

 

I samlingsnamnet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, förkortat NPF, ingår utvecklingsstörning, 

autismspektrumtillstånd, förkortat AST på svenska (ASD, Autism Spectrum Disorder på engelska) 

som innefattar autism och Aspergers syndrom, ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), 

Tourettes syndrom (förkortat TS) samt språkstörning (Lagerkvist & Lindgren, 2012). Fortsättningsvis 

kommer vi att använda oss av förkortningarna NPF, AST, ADHD och TS. 

Idag är det allmänt känt att ärftliga faktorer är den absolut vanligaste faktorn i utvecklingen av ADHD 

och AST (Hejlskov Elvén, 2012). Det är ändå så att bilden av individens funktionsmöjligheter samt 

funktionsnedsättning i stor utsträckning beror av omgivningen, det sociala stödet samt det pedagogiska 

förhållningssättet (Lagerkvist & Lindgren, 2012). Den klassifikation av ADHD som finns idag 

omfattar tre olika undergrupper som innehåller tre kärnsymtom vilka rör impulsivitet, hyperaktivitet 

samt uppmärksamhetsproblem. I en av de tre undergrupperna handlar ADHD huvudsakligen om 

uppmärksamhetssvårigheter, i den andra gruppen huvudsakligen problem med impulsivitet och 

hyperaktivitet och i den tredje gruppen består problemen av en kombination av svårigheter kring 

uppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet (Hansen, 2017). Hos individer med ADHD ger den 

kognitiva svårigheten problem med de exekutiva förmågorna som att planera, ha en känsla för 

flexibilitet och svårigheter kring arbetsminnet. Det är även viktigt att framhålla och uppmärksamma de 

starka sidorna hos individer med ADHD. Då uppgifter är motiverande finns det en lång uthållighet och 

en god förmåga att genomföra dessa (Lagerkvist & Lindgren, 2012). Historiskt sett kan många av 

personlighetsdragen kopplade till ADHD spelat en avgörande roll för människans hela existens. Att 

vara initiativrik, ha ett kreativt tänkande, vara energisk, nyfiken, flexibel, orädd, våga ifrågasätta, vara 

envis samt ha en stor förmåga att hantera motgångar och gå vidare kan alla vara fördelar som det kan 

innebära för en individ med ADHD. Egenskaperna kan naturligtvis finnas hos individer som inte har 

ADHD men är betydligt vanligare bland de som har ADHD (Hansen, 2017). Genom att fokusera på de 

positiva sidorna med ADHD är det möjligt att lyckas vända ett sänkt självförtroende till en positiv 

självbild samt skapa förutsättningar för fortsatt positiv utveckling (ibid).   

AST är en biologisk avvikelse som inte är enhetlig men visar på en symtombild som innefattar brister 

inom förmågan till flexibilitet, kommunikation och social interaktion (Holmqvist, 2011). En person 

med AST har en bristande förmåga att se centrala sammanhang då detaljer fokuseras istället för 

helheter vilket gör att personen organiserar världen på ett fragmentariskt sätt som i sin tur visar på 

brister inom de exekutiva funktionerna. Förmågan att kunna planera och styra, en ändamålsenlig och 

målinriktad aktivitet kräver välfungerande exekutiva funktioner.  

Genetiska faktorer anses spela en avgörande roll för uppkomsten av Tourettes syndrom, TS, och det är 

troligt att det handlar om en obalans i en liten del av hjärnans signalsystem. TS är ständigt 

återkommande fysiska och/eller vokala tics som debuterar i förskole- eller skolålder samt ofta ger 

sociala problem med skolsvårigheter och sänkt självkänsla. TS är även ofta kombinerade med 

tvångssyndrom, depression och ADHD (Lagerkvist & Lindgren, 2012).  

Språkstörning betyder att individen inte har samma språkliga förmåga som jämnåriga. En 

språkstörning kan handla om att ha svårigheter inom olika delar av språket och svårigheterna kan 

variera mellan att vara små till mycket grava. Ofta har individer med språkstörning även andra 

svårigheter, t ex med koncentration och uppmärksamhet, som handlar om svårigheter inom de 

exekutiva förmågorna. Det är vanligt att individer med såväl ADHD och/eller AST även har en 

språkstörning (Eriksson, Habbe, Walther & Westlund, 2015). 
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Fysiska aktivitetens betydelse för hälsa och 

lärande  

Fysisk aktivitet definieras som all typ av kroppsrörelse som ger ökad energiomsättning (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011). Hälsofrämjande fysisk aktivitet är fysisk aktivitet som främjar hälsan utan att 

leda till skada och är en av de viktigaste friskfaktorerna för god hälsa. Fysiska aktiviteten har positiv 

inverkan på flera system i kroppen såsom exempelvis rörelseapparaten, cirkulationsapparaten och 

nervsystemet samt är även en skyddsfaktor för stress, depression och oro (ibid). Under de senaste åren 

har även forskningen kunnat visa på fysiska aktivitetens positiva effekter på hjärnan (Hansen, 2016; 

Ratey & Hagerman, 2013). Hjärnan har en plasticitet dvs. är föränderlig samt påverkbar och störst 

föränderlig under barndomen. Fysisk aktivitet gör hjärnan mer formbar. Fysisk aktivitet ökar 

blodflödet i hjärnan vilket ökar hjärnans syresättning och på lång sikt ger regelbunden träning ökad 

nybildning av hjärnceller i hjärnans minnescentrum, Hippocampus, samt stärker frontalloben, den 

tänkande delen av hjärnan (ibid.). Hansen (2016) menar att fysisk aktivitet ger oss en “extra mental 

växel” genom att förbättra exekutiv kontroll, koncentration, minne, kreativitet samt stresstålighet. En 

granskning av interventionsstudier med fysisk aktivitet i syfte att studera effekter på kognition, 

exekutiva funktioner och/ eller skolprestationer (publicerade 2000-2016) visar på positiva samband 

mellan barns fysiska aktivitet, kognition och skolprestationer (Faskunger & Sjöblom, 2017). Yngre 

barn i skolåldern, de minst aktiva barnen samt barn med funktionsnedsättning verkar gynnas mest av 

regelbunden fysisk aktivitet (ibid.).  

Samband finns mellan mängden fysisk aktivitet och dess effekt på hälsa, dos – responssambandet.  

Mängden fysisk aktivitet(dosen) är beroende av graden av ansträngning (intensitet), varaktigheten av 

fysisk aktivitet (duration) samt hur ofta fysisk aktivitet genomförs dvs. frekvensen. Ökad mängd 

hälsofrämjande fysisk aktivitet ger ökade positiva effekter på hälsan (Hagströmer, 2017). Positiva 

samband finns även mellan barns fysiska aktivitet och flera aspekter av hälsa både den fysiska, 

mentala hälsan samt skolprestation (Faskunger & Sjöblom, 2017; Hagströmer, 2017). Men vilken dos 

av fysisk aktivitet som krävs för förbättrad skolprestation är svårt att uttala sig om. Här behövs mer 

forskning i området (ibid.). För att främja hälsan rekommenderas barn och unga att vara fysiskt aktiva 

minst 60 minuter per dag både på måttlig till hög intensitet (måttlig intensitet innebär en viss ökning 

av puls och andning och hög intensitet en markant ökning av puls och andning). Aktiviteterna kan 

delas upp på flera tillfällen under dagen och bör omfatta olika aktiviteter (WHO, 2010). I en färsk 

svensk studie presenterad i rapporten ”De aktiva och de inaktiva – om ungas rörelse i skola och på 

fritid” har man mätt barn och ungas fysiska aktivitet med rörelsemätare i åk 5, 8 och årskurs 2 på 

gymnasiet. Endast 44 % av pojkarna och 22 % av flickorna nådde upp till hälsorekommendationerna 

om 60 minuter daglig fysisk aktivitet och andelen minskade med stigande ålder (Nyberg, 2017). Barn 

och unga med funktionsnedsättning idrottar och motionerar mindre och är mer stillasittande på fritiden 

jämfört med andra barn i samma ålder. Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är ännu 

mindre fysiskt aktiva jämfört med barn med andra funktionsnedsättningar (Folkhälsomyndigheten, 

2012; Pihlblad, 2017). De som rör sig allra minst är barn och unga med autismspektrumtillstånd, AST. 

Svensk och internationell forskning visar att det sällan är funktionsnedsättningen i sig som hindrar 

barn med funktionsnedsättning att röra sig utan att det istället är den omgivande miljön som blir 

hinder. Betydelsen av de vuxnas kunskap om fysisk aktivitet och funktionsnedsättning är avgörande 

för ökad fysisk aktivitet för denna målgrupp och där har lärarna och andra vuxna i skolan stor 
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betydelse. Uppmuntran, stöd, möjlighet att påverka, tilltron till sig själv, känslan av att lyckas samt 

individuella anpassningar är faktorer som betonas vara extra betydelsefulla för ökad fysisk aktivitet 

(Pihlblad, 2017). 

För att främja den fysiska aktiviteten för barn och unga har de vardagliga aktiviteter som tex. aktiv 

transport till och från skolan samt deltagandet i organiserad idrott på fritiden betydelse. Studier har 

visat att de barn och unga som idrottar i förening på fritiden har en högre total fysisk aktivitet per 

vecka och i större utsträckning når upp till rekommendationerna för fysisk aktivitet (Nyberg, 2017). I 

studien ”Riksmaten ungdom” tillfrågades barn och unga om deras transport till och från skolan. 59 % 

svarade att de går eller cyklar till skolan och 41 % åker bil, buss eller tåg (ibid.).  

Skolan har en stödjande roll i elevers hälsa och lärande och är en arena som når de flesta barn och 

unga. För många barn är skolan den enda platsen där de får regelbunden fysisk aktivitet. Ökad daglig 

fysisk aktivitet i skolan för alla elever och i synnerhet för elever med funktionsnedsättning kan ge 

stora positiva effekter på elevers hälsa och lärande (Faskunger & Sjöblom, 2017).  
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Tidigare forskning  

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning indelad under två rubriker vilka är Fysisk aktivitet och 

kognition följt av Fysisk aktivitet för elever med NPF.  

Fysisk aktivitet och kognition  

 

I en svensk prospektiv interventionsstudie “Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer” 

genomförd 1999-2003 undersöktes samband mellan daglig fysisk aktivitet, barns motorik, 

koncentrationsförmåga och skolresultat (Ericsson, 2003). I undersökningen, som är en delstudie i 

Bunkefloprojektet- en hälsofrämjande livsstil, jämfördes sju olika klasser i åk 1-3 som fick 45 minuter 

daglig fysisk aktivitet med fem klasser i samma åldersgrupp som hade ordinarie idrottsundervisning 

45 minuter vid två tillfällen per vecka. Resultatet visade att daglig fysisk aktivitet förbättrade motorik 

samt skolprestation i matte och svenska hos interventionsgruppen. Studien visade också på en 

förbättring av uppmärksamhet, impulskontroll och koncentrationsförmågan, enligt lärarbedömningar, 

hos interventionsgruppen i skolår 2, men då inte resultatet kvarstod i åk 3 kan inga säkra slutsatser 

dras av de redovisade resultaten menar Ericsson. När elever från interventionsgruppen följdes upp i åk 

9 kunde man se att interventionsgruppen hade förbättrad motorik och bättre skolresultat jämfört med 

jämnåriga elever i åk 9. Eleverna som hade haft daglig fysisk aktivitet hade en högre måluppfyllelse i 

grundskolan och 96% av eleverna blev behöriga till gymnasiet jämfört med 89 % i kontrollgruppen 

(Ericsson & Karlsson, 2014). En uppföljning av Bunkefloprojektet visar att resultaten är bestående 

(Fritz, 2017). Fritz (2017) har analyserat slutbetyg från elever som gick i åk 9 mellan 2003 – 2012 och 

som har haft daglig fysisk aktivitet sedan första klass. Skolresultaten jämfördes med hela Sverige som 

akademisk kontrollgrupp mellan och inom skolorna före intervention och efter interventionens 

genomförande. Resultatet visar att pojkarna i interventionsgruppen hade högre slutbetyg i åk 9 och 

ökad andel var behöriga till gymnasiet jämfört med kontrollgruppen (ibid.). 

I en randomiserad kontrollerad studie i USA lottades 221 elever 7-9 år till en intervention med nio 

månaders medelintensiv fysisk aktivitet 70 minuter per dag efter skoltid eller till en kontrollgrupp. 

Resultatet visar på förbättringar i kondition men även förbättringar på uppmärksamhet och kognitiv 

flexibilitet (att kunna tänka på flera saker samtidigt) hos interventionsgruppen (Hillman et al., 2014).  

I en litteraturöversikt (Donnelly et al., 2016) granskades 137 studier som undersökte fysisk aktivitets 

påverkan på kognition, lärande och hjärnfunktioner samt påverkan på skolprestation och koncentration 

hos barn mellan 5-13 år. En majoritet av studierna visar på att fysisk aktivitet och då framförallt 

pulshöjande aktiviteter gynnar kognitiva funktioner samt skolprestationer hos barn. Även enstaka 

tillfällen av fysisk aktivitet kan gynna kognitionen. Litteraturöversiktens två studier som innefattade 

korta pauser med fysisk aktivitet i klassrummet kunde inte visa på några förbättringar i skolresultat. 

Studien visar på positivt utfall men en rad frågetecken kvarstår ändå att räta ut. 

Litteraturundersökningens begränsningar av randomiserade studier samt olika studiers variation i typ 

av fysiska aktivitet, intensitet och duration gör det svårt att dra generella slutsatser menar författarna. 
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Det är fortfarande outforskat om det är avbrott under pågående lektioner eller hela lektioner med 

fysisk aktivitet som har den bästa effekten på kognitionen och skolresultaten (ibid.). 

Även Álvarez-Bueno et al. (2017) visar i sin metaanalys av 36 studier med fysisk aktivitet för barn och 

ungdomar (4-18 år) att fysisk aktivitet stärker flera delar av barn och ungdomars kognitiva och 

metakognitiva funktioner och att de utbildningsinsatser som syftar till att öka den fysiska aktiviteten är 

effektiva. Resultatet visar att fysisk aktivitet är betydelsefullt inom flera kognitiva och metakognitiva 

områden hos barn och ungdomar och att de mest effektiva interventionerna är där man arbetar med 

fysisk aktivitet dagligen men att fysisk aktivitet endast i klassrummet inte verkar ha någon effekt på 

elevernas kognitiva funktioner (ibid.).  

Dock visar en annan studie, där 9-11 åringar fick fyra minuters högintensiv träning i klassrummet, på 

förbättringar av den selektiva uppmärksamheten (Ma, Le Mare & Gurd, 2014). Syftet med studien var 

att undersöka om FUNtervals (fyra minuters högintensiv träning för hela kroppen genomförd i 

klassrumsmiljö) kunde förbättra den selektiva uppmärksamheten dvs. förmågan att kunna urskilja och 

medvetet fokusera på innehåll, en av de exekutiva funktionerna som förutsätts vara väsentlig för 

lärande och skolframgång. Syftet var även att undersöka om det fanns ett samband mellan FUNtervals 

och elevernas förmåga att fokusera på sina uppgifter. Resultat visar att fyra minuters högintensiv 

träning i klassrummet hade en positiv effekt på elevernas selektiva uppmärksamhet samt minskade det 

verbala icke-önskvärda beteendet i klassrummet. Studien visar att eleverna gjorde färre misstag, var 

noggrannare och hade en högre kvalité på genomfört arbete under de dagar som de genomförde 

FUNtervals jämfört med dagar utan denna träning(ibid.). 

Även en metaanalys av Erwin, Fedewa, Beighle & Ahn (2012) med nio olika studier där fysisk 

aktivitet genomfördes i klassrummet visar på positiva effekter på skolresultat, motivation och hälsa. 

Positiva effekter kunde ses redan efter två veckors intervention. Undersökningen visar även att fysisk 

aktivitet integrerad i klassrumsundervisningen verkar vara mest gynnsam för de yngre eleverna. 

Daglig fysisk aktivitet i klassrummet möjliggör för elever att öka den dagliga dosen av fysisk aktivitet 

och förbättra skolprestationen vilket har betydelse för elevernas hälsa (ibid.). Positiva effekter av 

fysisk aktivitet integrerad med övriga skolämnen visar även Vazou et al. (2012) har en positiv 

inverkan för elevernas motivation för skolarbetet. Studien genomfördes med 147 elever i åk 4-6 under 

en tvåveckors period. Resultatet visar att flera viktiga aspekter som inverkan på individens inneboende 

motivation påverkades positivt vid lektioner där fysisk aktivitet integrerades i undervisningen.  

Ytterligare studie (Donnelly & Lambourne, 2011) kan visa på positiva effekter av fysisk aktivitet i 

klassrummet. Studien är en longitudinell randomiserad kontrollerad studie som genomfördes i 24 olika 

skolor. Fysisk aktivitet på medelintensitet integrerades i undervisningen med 10 minuters aktivitet per 

tillfälle. Interventionsskolorna genomförde i snitt 75 minuters extra fysisk aktivitet per vecka. 

Resultatet visar på ökad skolprestation samt att den enskilde lärarens inställning och deltagande i de 

fysiska rörelsepassen har en stor påverkan på elevernas resultat och upplevelser av den fysiska 

aktiviteten. Lärarnas betydelse av deltagande har även en avgörande påverkan gällande att introducera 

eleverna till nya rutiner och ett förändrat beteende. Utökad tid för fysisk aktivitet i klassrummet verkar 

inte påverka skolprestationen negativt menar författarna (ibid.). 
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Fysisk aktivitet för elever med NPF 

 

Tidigare studier som undersökt hur fysisk aktivitet påverkar kognitionen för elever med ADHD har 

hittills varit begränsade till antalet men ändå kunnat visa på att fysisk aktivitet ger positiva effekter på 

ADHD symtomen. Den första omfattande randomiserade studien som undersökt om fysisk aktivitet 

kan minska ADHD symtomen genomfördes av Hoza et al. (2015). Studien omfattar 202 elever, med 

och utan ADHD, från förskoleklass till åk 2. I studien jämfördes effekterna av 31 minuters fysisk 

aktivitet med stillasittande aktivitet i klassrummet under 12 veckor. Föräldrar och lärare fick skatta 

ADHD symtom, såsom hyperaktivitet, impulsivitet, ouppmärksamhet, humör men även kamratskap 

före och efter interventionen. Studien visar på att fysisk aktivitet är en effektiv strategi för att minska 

svårigheter associerade till ADHD för yngre barn (ibid.). 

Ytterligare en studie som studerat fysisk aktivitet och dess inverkan för elever med ADHD och deras 

skolsituation har genomförts av Silva et al. (2015). I denna studie har man mätt individer med ADHDs 

förmåga till koncentration efter att ha genomfört ett fem minuter långt intensivt pulshöjande 

träningspass. I studien ingick 66 elever, 28 elever med ADHD och 28 elever utan. Eleverna var 

samtliga mellan 10-16 år. Respektive grupp delades i två, där hälften av deltagarna, 14 stycken, 

tränade intensivt med pulshöjande aktivitet och den andra hälften inte tränade alls. Efter genomförd 

träning fick de båda grupperna spela ett dataspel som mätte spelarens grad av förmåga till 

koncentration. Studien uppvisade tydligast positiva effekter för de elever med ADHD som tränat 

intensivt pulshöjande innan spelandet av dataspelet. Deras resultat var drygt 30% bättre än för övriga 

elever med ADHD som inte genomgått träning innan testsituationen och drygt 40% bättre än för 

gruppen med elever utan ADHD som också tränat inför testsituationen. Studien befäster resultat som 

även Medina et al. (2010) och Koehl et al. (2008) påvisar, att intensiv fysisk aktivitet förbättrar 

koncentrationen hos barn och ungdomar med ADHD symtom. Anledningen till att fysisk aktivitet kan 

vara särskilt viktig för just denna grupp beror på att koncentrationsförmågan är essentiell för alla 

individers skolprestationer. Studiens (Silva et al., 2015) resultat befäster att fysisk aktivitet hjälper till 

att förbättra elevernas koncentrationsförmåga samt erbjuder större möjlighet till impulskontroll, vilka 

visar sig omedelbart efter genomförd fysisk aktivitet.  

En metaanalys har utvärderat 16 genomförda studier av fysisk aktivitet och beteendemönster hos barn, 

ungdomar och vuxna med AST som erbjudits planerad fysisk aktivitet antingen på individnivå eller i 

grupp (Sowa & Meulenbroek, 2011). Författarna presenterar en global forskningsöversikt som pekar 

på att fysisk aktivitet på ett förnuftigt sätt inriktar sig på att möta en rad olika svårigheter kopplade till 

AST. Intresset för att undersöka fysisk aktivitet för individer med AST är angeläget därför att det är 

känt att den utvecklingsmässiga jämförelsen med jämnåriga utan AST visar att individer med AST 

generellt har en betydligt mer stillasittande livsstil. Syftet med metaanalysen var att jämföra effekterna 

av interventioner med fysisk aktivitet genomförda på individuell nivå och i grupp. Totalt omfattades 

133 individer med varierande AST symptom mellan 4-41 år, med en snittålder på 13,6 år. Hälften av 

genomgångna studier omfattade fysisk aktivitet på individuell nivå och hälften omfattade fysisk 

aktivitet på gruppnivå. I samtliga studier hade ett för- och eftertest genomförts och metaanalysen visar 

på en generell förbättring med 35% efter interventionerna. Mer specifikt kunde forskarna (ibid) visa på 

positiva effekter inom två av tre kärnområden från samtliga 16 studier, vilka var inom de motoriska 

och sociala förmågorna. I jämförelsen mellan de studier som omfattat enskilda individer och de som 

ingått i en grupp framkom att de mest effektiva interventionerna var de på individnivå. Anledningen 

till detta tros vara att det här är möjligt att helt och hållet anpassa innehåll och genomförande efter 
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individens behov utan hänsyn till övriga deltagare samt att det sker en tätare interaktion mellan 

testpersonen och ledaren (ibid.).     

Ännu en metaanalys baserad på 22 randomiserade studier, totalt 579 deltagare i åldrarna 3-25 år, 

undersökte interventioner med fysisk aktivitet och dess effekter på kognitiva funktioner för individer 

med AST och/eller ADHD.  Metaanalysen är den första som tar upp både ADHD och AST och ser på 

fysiska aktivitetens effekter på var och en av diagnoserna samt även en jämförelse mellan diagnoserna. 

Resultatet visar på en liten till medelgod effekt av interventioner med fysisk aktivitet på vissa 

kognitiva funktioner. De kognitiva fördelarna är inte konsistenta för alla kognitiva förmågor då man 

inom vissa förmågor inte ser någon positiv effekt (Tan, Pooley & Speelman, 2016).   

Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen att fysisk aktivitet har positiva effekter på 

kognitiva funktioner och på skolprestationer där även enstaka tillfällen av fysisk aktivitet har effekt. 

Det råder dock delade meningar om huruvida fysisk aktivitet i klassrummet har effekt. Vidare är det 

svårt att uttala sig om vilken dos och intensitet av fysisk aktivitet som krävs för förbättrade 

skolprestationer och kognition. Fysisk aktivitet för elever med NPF visar på större förbättringar av 

kognitiva funktioner jämfört med elever utan NPF som genomfört samma fysiska aktivitet.   
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Teoretiska utgångspunkter 

  

I följande avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som arbetats fram utifrån den teoretiska 

bakgrunden och den tidigare forskningen.  

I vårt arbete har vi utgått från det salutogena hälsoperspektivet samt det relationella 

specialpedagogiska perspektivet (Antonovsky, 1991; Aspelin, 2013). Det salutogena hälsoperspektivet 

bygger på att framhäva människans möjligheter och styrkor samt att stärka de resurser som håller oss 

friska och gör oss välfungerande i vardagen, oavsett begränsningar och de motgångar som möter oss. I 

skolsituationen blir resurser som att tro på sig själv, känslan av att lyckas, att ingå i ett sammanhang, 

kunna påverka sin skolsituation samt motivation för skolarbetet viktiga förutsättningar för lärandet 

(Tetler, 2004; Westling Allodi, 2007). Enligt Antonovsky (1991) så skapar en hög känsla av 

sammanhang (KASAM) förutsättningar för att klara olika påfrestningar och utmaningar i livet. Sättet 

på vilket ett upplevt problem förstås styr i stort utsträckning även hur vi arbetar för att lösa det. 

KASAM kan därför utgöra en viktig specialpedagogisk kompass i skolan där den dagliga fysiska 

aktiviteten med dess positiva effekter på kognition, skolprestationer och tron på sig själv kan bidra till 

att öka individens resurser för skolarbetet och därigenom vara ett specialpedagogiskt verktyg i arbetet 

med elever med NPF. Den bärande idén inom det relationella perspektivet är individens relation och 

samspel till den omgivande miljön (Aspelin, 2013), vilket även Antonovsky (1991) lyfter fram som en 

resurs för god hälsa. Den definition av det relationella perspektivet som Aspelin (2013) 

vidareutvecklat sätter inte bara fokus på individen eller omständigheterna utan ser att det handlar om 

en ständig växelverkan mellan de olika polerna. Verkligheten behöver förstås som en ständigt 

pågående process mellan individen och omgivningen. Genom det relationella perspektivet har vi i vårt 

arbete strävat efter att närma oss elevens perspektiv av att bli sedd och hörd. Med de relationella 

glasögonen på oss har vi närmat oss en fördjupad förståelse för elevens förutsättningar. Det 

relationella perspektivet har varit vägledande för studiens planering, utformning och genomförande 

där särskild hänsyn har tagits till elevernas skolsituation gällande deras exekutiva och fysiska 

förmågor. Då elever med NPF kan ha svårare att uttrycka sig verbalt samt uppleva svårigheter i 

valsituationer har vi mycket medvetet haft detta i åtanke vid val av metod och introduktion av studiens 

genomförande för eleverna.  

Det salutogena hälsoperspektivet och det specialpedagogiska relationella perspektivet kan tillsammans 

utgöra en stabil grund för en hälsofrämjande och hållbar skolutveckling där samtliga elever är 

inkluderade.   
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Metod 

 

Under detta avsnitt presenteras metodval, litteratursökning, studiens deltagare, genomförande, 

validitet och reliabilitet samt forskningsetik.  

 

Metodval 

 

Denna studie använder sig av en kombination av en kvantitativ och en kvalitativ metod. Vi har valt 

denna kombination av metodansats utifrån vårt syfte som är att undersöka elever med NPF och lärares 

upplevelser av daglig fysisk aktivitet i klassrummet, i avseende på studiesituationen i skolan, samt 

kartlägga hinder och möjligheter för daglig fysisk aktivitet i klassrummet för elever med NPF. Genom 

den kvantitativa metoden har vi inhämtat en stor mängd strukturerade data som kan visa på 

kvantifierbara resultat (Eliasson, 2010; Widerberg, 2002). Genom insamling av kvantitativ data som 

kan beskrivas i siffror är det möjligt att såväl formulera problem som att dra slutsatser på ett mer 

generaliserbart sätt jämfört med insamling av data genom enbart en kvalitativ metod (Rienecker & 

Stray Jørgensen, 2015). Den kvalitativa metoden möjliggör för en fördjupning då deltagarna i denna 

del haft möjlighet att med egna ord formulera sina upplevelser. Kvaliteten på den enskilda metoden 

ökar i allmänhet då flera metoder kombineras vilket även höjer studiens kvalité som helhet, menar 

Widerberg (2002).  Vår studie är en experimentell studie, även benämnd interventionsstudie, vilket 

betyder att deltagarna utsatts för en åtgärd där syftet varit av förebyggande karaktär (Socialstyrelsen, 

2017). 

 

Litteratursökning 

Vetenskapliga artiklar och studier eftersöktes i följande databaser: ERIC via Ebsco, Google Scholar 

och PUBMED. Vi fann ytterligare studier via litteratur samt referenser i andra vetenskapliga artiklar. 

Följande sökord användes: fysisk aktivitet, daglig fysisk aktivitet, fysisk aktivitet i klassrummet, 

kognition, exekutiva funktioner, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, ADHD och autism. Sökorden 

användes i olika kombinationer och även på engelska. Av de artiklar vi fann valde vi ut de artiklar som 

var peer-reviwed (expertgranskade), metaanalyser och artiklar från de senaste fem åren prioriterades.  

Studiens deltagare 

  

Skolor i en svensk kommun, som har särskilda undervisningsgrupper för elever med NPF i åldrarna 

10-16 år, blev tillfrågade att delta i undersökningen. Två skolor, med en undervisningsgrupp från 
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vardera skola, fortsättningsvis omnämnda som skola 1 och skola 2, tackade ja till deltagande i 

interventionsstudien. Ett av inklusionskriterierna för deltagande i studien var att undervisande lärare 

till eleverna med NPF var villiga att genomföra rörelseprojektet med daglig fysisk aktivitet i 

klassrummet. Ytterligare ett inklusionskriterie var att samtliga elever i klassen/gruppen skulle ha minst 

en neuropsykiatrisk diagnos. Detta inklusionskriterie innebar att ordinarie klasser med förekomst av en 

eller flera elever med NPF exkluderades. 

De två undervisningsgrupperna omfattades av totalt 19 elever och 4 lärare. Samtliga elever har en eller 

flera neuropsykiatriska diagnoser. I skola 1 fanns 12 elever i åldrarna 13-16 år, 8 pojkar och 3 flickor, 

samt 2 lärare. Från skola 2 deltog 7 elever 12-13 år, 4 pojkar och 3 flickor, samt 2 lärare. En elev i 

skola 1 deltog inte i interventionen på grund av omfattande skolfrånvaro, vilket resulterade att studien 

omfattades av totalt 18 elever och 4 lärare.  

 

Genomförande  

Arbetet har genomförts som en kvantitativ studie med kvalitativa inslag. Vi har genomfört digitala 

enkätundersökningar bland elever och deras lärare i vår interventionsstudie. Samtliga deltagare har 

besvarat en digital enkät före (bilaga 2 och 3) och en digital enkät efter (bilaga 9-11) 

interventionsstudien samt genomfört skattningar i loggböcker (bilaga 4 och 5) under pågående 

intervention. Dagbok eller loggbok kan användas för att samla in information om deltagarens 

perspektiv och upplevelser av ett fenomen (Patel & Davidson, 2003). Hänsyn bör dock tagas till 

deltagarna som ska besvara loggboken. Den behöver vara enkel att besvara och med begränsad 

arbetsinsats då det annars riskerar ha negativ inverkan på motivationen att deltaga (ibid.). Lind (2014) 

beskriver att en fördel med att använda sig av enkäter är att informationen kan kodas redan när svaren 

registreras. Syftet med genomförandet av enkätundersökningen är att man därigenom får ett empiriskt 

material som blir relevant i relation till undersökningens forskningsfrågor (ibid). Enkätundersökningen 

kan göras på ett relativt stort urval och är tidseffektiv. Resultatet av enkätstudien blir, vid korrekt 

utformade frågor och svarsalternativ, relativt lättolkad enligt Ejlertsson (2014). Genom att välja 

enkätmetod framför intervjumetod förebygger vi också att våra respondenter inte kommer att påverkas 

av det sätt vi genomför intervjuerna, dvs hur vi ställer frågor samt följdfrågor.  

Elev- och lärarenkät 

De inledande elev- och lärarenkäternas skattningsfrågor utformades utifrån inspiration inom 

frågeområdena uppmärksamhet och koncentration samt passivitet/inaktivitet hämtade från Conners 

test och 5-15 test (Conners, 1999; Kadesjö et al. 2017). Anledningen till att vi utgick från dessa båda 

test är att de båda är validerade och välkända samt är vanligt förekommande i kartläggning av barn och 

ungdomars utveckling och beteendemönster. Som studenter har vi inte haft behörighet att använda oss 

av dessa test. Elevenkäterna utformade vi med enkla flervalsfrågor samt självskattade skalor utifrån 

fem olika områden på individnivå. I vår intervention har vi valt ut områdena: känslan av att vara pigg, 

koncentration, färdigställande av skoluppgifter, lyssna uppmärksamt samt arbetsro. Samtliga områden 

har vi valt utifrån att de kan kopplas till kognition och de exekutiva funktionerna (Holmqvist, 2011; 

Klingberg, 2011; Sandow, Lundström & Olsson, 2011). Motsvarande områden och formuleringar 

används i lärarenkäten och då riktade till eleverna på gruppnivå utifrån lärarnas upplevelser av 

eleverna.  
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• Känslan av att vara pigg -  i vår intervention vill vi undersöka hur trött eller pigg eleverna 

upplever sig vara. Vi använder oss av känslan av att vara pigg i löpande text och i 

diagrammen använder vi ordet vakenhet då vi pga. utrymmesskäl i diagrammen vill begränsa 

oss till ett ord.  

• Koncentration - här vill vi undersöka om eleverna upplever att de kan koncentrera sig i skolan.   

• Färdigställande av skoluppgifter -  här vill vi undersöka elevernas upplevelse av i vilken 

utsträckning de blir klara med givna skoluppgifter inom angiven tid.  

• Lyssna uppmärksamt – här efterfrågar vi i vilken utsträckning eleverna upplever att de kan 

lyssna uppmärksamt då det ges muntliga instruktioner i klassrummet. Lyssna uppmärksamt 

beskrivs i diagram med ordet uppmärksamhet.  

• Arbetsro – här menar vi och vill undersöka den känsla av arbetsro som individen upplever sig 

ha i klassrummet. Vi tänker att arbetsro kan se olika ut för olika elever och att arbetsro kan 

skapas då eleven upplever meningsfullhet och känner motivation för sitt skolarbete.  

Loggböcker 

I loggböckerna valde vi ut tre av de fem områdena, som nämns ovan: känslan av att vara pigg 

(vakenhet), koncentration och lyssna uppmärksamt (uppmärksamhet). Detta utifrån att loggböcker 

behöver vara enkla och inte kräva för omfattande arbetsinsats att besvara för deltagarna då det kan ha 

en negativ inverkan på motivationen att lämna svar (Patel & Davidson, 2003). Känslan av att vara 

pigg, koncentration och lyssna uppmärksamt besvarades likt den inledande enkäten på individ- 

respektive gruppnivå. Loggböckerna utformades efter diskussion och i samråd med lärarna utifrån ett 

möjligt genomförandeperspektiv. Vi använde oss av skattningsfrågor då dessa ansågs enklare och mer 

tidseffektiva för eleverna än att på egen hand formulera svar samt att det möjliggjorde för insamling av 

en större mängd kvantitativ data. För att underlätta insamlingen av information samt minska risken för 

bortfall så besvarades loggboken i slutet av lektionspass vid två tillfällen per dag. 

Intervention 

Under fyra sammanhängande veckor genomfördes dagliga rörelsepass, fyra minuter per rörelsepass, i 

klassrummet. Rörelsepassen bestod av pulshöjande övningar samt övningar med koordination och 

balansmoment, utformade i digitalt format med filmbaserade övningar samt rörelsepass med 

rörelsekort (Balanserade Barn, 2017; Friskis och svettis, 2013; Friskis och svettis, 2017; Sladkey, 

2013).  Samtliga fyra minuters pass som ingick i studien beskrevs i en Rörelsemanual (Bilaga 6) och 

ingick i en verktygslåda med tillhörande rörelsekort som delades ut till lärarna före intervention. 

Interventionens instruktion var att genomföra fem rörelsepass per dag samt att föra loggbok med 

skattningsfrågor två gånger per dag för elever och lärare var för sig (Bilaga 4 och 5). En till tre dagar 

före intervention samt vid interventionens sista dag besvarade elever och lärare varsina enkäter (Bilaga 

2, 3, 9, 10 och 11).  

Genomförande av intervention 

Information och planeringsmöte med deltagande lärare genomfördes på respektive skola inför starten. 

Missivbrev skickades ut till samtliga vårdnadshavare (bilaga 1) (Ejlertsson, 2014). Elevenkät 1 (bilaga 

2), Lärarenkät 1(bilaga 3), Elevloggbok (bilaga 4) och Lärarloggbok (bilaga 5) utarbetades. 

Elevenkäten provades på tre elever, med och utan NPF-diagnos, i åldrarna 8-15 år. Även lärarenkäten 

provades på två grundskollärare. Test-retest (Ejlertsson, 2014) genomfördes med de tre eleverna och 
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de båda lärarna dvs. efter mellan två och tre veckor fick samma tre elever och två lärare besvara 

enkäten ytterligare en gång och överensstämmelsen i deras svar studerades sedan. Rörelseövningar 

med pulshöjande övningar, koordination och balansmoment som kan utföras utan material i 

klassrummet och anpassade efter åldern 10-16 år valdes ut från litteratur och länkar på nätet 

(Balanserade Barn, 2017; Friskis och svettis, 2013; Friskis och svettis, 2017; Sladkey, 2013). Tio olika 

rörelsepass på fyra minuter vardera sattes samman, sex rörelsepass utformades i digital form med 

filmbaserade övningar samt fyra rörelsepass med rörelsekort (ibid.). De rörelseövningar som ingick i 

studien beskrevs i en Rörelsemanual (Bilaga 6) och ingick i en verktygslåda med tillhörande 

rörelsekort som delades ut till lärarna. Rörelserna testades och presenterades för deltagande lärare vid 

en informationsträff på skola 1 respektive på skola 2. Information och presentation om rörelseprojektet 

genomfördes till eleverna med digitalt bildstöd och möjlighet till frågor på skola 1 och 2 (bilaga 7). På 

skola 1 hölls ett informationsmöte till föräldrar i anslutning till ett föräldramöte med samma 

information och material som till eleverna (bilaga 7). Skola 2 tillfrågades om informationsmöte till 

föräldrar men avböjde.  

Veckan innan start av interventionen skickades en länk till elevenkät 1 med en förtydligande text 

(bilaga 8) och länk till lärarenkät 1 ut via e-post till deltagande lärarna. Eleverna kodades av lärarna 

med kodnummer 1-19 och lärarna kodades med bokstäver A-D. Deltagande elever och lärare 

besvarade enkäten 1-3 dagar innan uppstarten av interventionsstudien. Eleverna besvarade enkäten i 

klassrummet, vid behov av att förtydliga en fråga fanns stöd av lärarassistent i klassrummet. Samtliga 

elever har sina teoretiska ämnen i ett hemklassrum och de praktiskt-estetiska ämnena i andra salar. 

Under fyra sammanhängande veckor genomfördes daglig fysisk aktivitet endast i hemklassrummet 

enligt Rörelsemanualen (Bilaga 6). Utifrån WHO:s rekommendationer om 60 minuters daglig fysisk 

aktivitet på måttlig till högintensiv nivå för barn och ungdomar, utformades instruktionerna till lärarna 

(WHO, 2010). De muntliga och skriftliga instruktionerna till de båda skolorna var att genomföra fem 

4-minuters pass per dag, så att den totala tiden för fysisk aktivitet i klassrummet skulle uppgå till 20 

minuter per dag dvs. en tredjedel av den rekommenderade dagliga dosen av fysisk aktivitet. Denna 

andel fysisk aktivitet bedömdes av oss och medverkande lärare vara rimlig att genomföra.  Vid två 

tillfällen per dag, en gång på förmiddagen och en på eftermiddagen, besvarade elever och lärare var 

för sig ett antal skattningsfrågor i loggbok, där tre av de fem områdena från den inledande enkäten 

följdes upp under interventionen. På interventionens sista dag besvarade elever och lärare enkät 2 med 

kompletterande öppna frågor (Bilaga 9-11) som skickades ut i länk via e-post. Fyra veckor efter 

avslutad intervention skickades en uppföljande enkät med tre öppna frågor ut till lärarna (Bilaga 13).  

Databearbetning 

I enkäternas första fråga fick elever och lärare själva fylla i sitt kodnummer respektive sin kodbokstav. 

Kodnummer och kodbokstav var viktiga för att vi skulle ha möjlighet att kontrollera våra inmatade 

svar samt även urskilja de olika lärarnas och elevernas svar från varandra (Ejlertsson, 2014). I samtliga 

enkät- och loggboksfrågor förutom de öppna frågorna fanns endast möjlighet att avlämna ett svar per 

fråga. Varje enkät- och loggboksfråga benämndes i inmatningen med en variabel, utefter den egenskap 

eller upplevelse som efterfrågades. Svaren från elevenkätens bakgrundsfrågor kodades från 1-4 

respektive 1-5 och skattningsfrågorna kodades från 1-5 och de avslutande frågorna i Elevenkät 2 

kodades 1-4. Svaren från lärarenkätens bakgrundsfråga kodades 1-3 och övriga frågor 1-5. Samtliga 

svar fördes in i Excel, medelvärden räknades ut, jämfördes och sammanställdes därefter i diagram och 

tabeller. Samtliga elevers skattningar jämfördes med varandra samt elevernas skattningar mellan 

skolorna jämfördes, likheter och skillnader utlästes visuellt. Elevernas skattade upplevelser jämfördes 

även med lärarnas skattade upplevelser av elevgruppen. De sammanställda svaren analyserades med 
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visuell inspektion för att utläsa tendenser, mönster och samband som sedan sammanfattades i text. 

Deltagarnas kommentarer på de öppna frågorna behandlades som tilläggsinformation till enkätens 

övriga ensvarsfrågor (ibid). Kommentarerna från de öppna frågorna bidrog med kvalitéer till den 

kvantitativa datan. Ur de analyserade svaren kunde likheter och skillnader utläsas som vidare kunde 

identifiera betydelsefulla tendenser, mönster och samband i materialet (Fejes & Thornberg, 2015). För 

att ytterligare illustrera kvalitéer i materialet valdes enskilda citat ut.  

 

Validitet och reliabilitet   

 

Undersökningens validitet beskriver hur studien undersöker det som avses att undersökas, dvs 

undersökningens syfte ska stämma överens med de valda metodinstrumenten. Vid användandet av 

enkät som instrument ska enkätfrågan mäta det som avses att mäta. Validitetsbegreppet används på 

olika sätt vid kvantitativa och kvalitativa studier (Ejlertsson, 2014). Inom kvantitativa studier är 

innehållsvaliditet, kriterievaliditet och begreppsvaliditet de mest använda (ibid) Undersökningar om 

människor handlar ofta om upplevelser, inställningar eller kunskap och är alla abstrakta fenomen 

vilket gör att vi behöver försäkra oss om validiteten hos det instrument som vi väljer att använda oss 

av i vår undersökning (Patel & Davidson, 2003). Genom en logisk analys av instrumentet kan vi 

möjliggöra innehållsvaliditet. Det är då nödvändigt att formulera ett antal variabler utifrån vår 

teoretiska ram för studien som vi sedan översätter till konkreta frågeställningar i vår enkät som täcker 

in hela det problemområde som vi vill undersöka. Om vi kan påvisa en hög korrelation mellan det 

frågan mäter och ett givet kännetecken kan vi argumentera för god kriterievaliditet i vår studie 

(Ejlertsson, 2014; Patel & Davidson, 2003). I vår intervention kopplar vi våra enkätfrågor till 

frågornas syfte utifrån hela undersökningens syfte, att undersöka elever med neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning och lärares upplevelser av daglig fysisk aktivitet under en implementeringsperiod 

av ett rörelseprogram i klassrummet och hur det påverkar studiesituationen i klassrummet.  

 

Reliabilitet beskriver undersökningens tillförlitlighet, vilket betyder att frågorna som ställs ska kunna 

upprepas vid flera tillfällen och ge samma svar vid upprepning. För hög reliabilitet ska även svaren 

vara desamma oavsett vem som genomför undersökningen eller i vilket sammanhang det görs. Vi 

kontrollerade vår reliabilitet genom att använda oss av test-retestmetoden (Ejlertsson, 2014). Tre 

elever, 8-15 år, med och utan NPF-diagnos, samt två lärare, en man och en kvinna, utgjorde en 

pilotgrupp som besvarade enkäten som studiens elever och lärare besvarade innan intervention. Efter 

mellan två och tre veckor fick samma tre elever och två lärare besvara enkäten ytterligare en gång och 

överensstämmelsen i deras svar studerades sedan. Samtliga respondenter lämnade i huvudsak samma 

svar efter testtillfälle två och därigenom kan reliabiliteten i våra frågor anses vara god. Genom 

registrering av skattningar i loggböcker vid två tillfällen per dag kan vi också argumentera för att vår 

studie har en god reliabilitet då de slumpmässiga felen kan anses vara små. 
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Forskningsetiska aspekter 

 

De etiska ställningstagandena, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet har funnits med under hela undersökningsarbetet (Vetenskapsrådet, 2017). Öppenhet 

och respekt för deltagarna har varit etiskt viktigt (Nihlfors & Wingård, 2005).  

 

Informationskravet - Före start informerades lärare, elever och vårdnadshavare muntligt och skriftligt 

via e-post om de etiska kraven såsom samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav 

(Vetenskapsrådet, 2017). Elevernas och vårdnadshavarna muntliga information gavs vid varsitt 

informationsmöte där möjlighet att ställa frågor fanns. Lärare, vårdnadshavare och elever har fått 

information om möjligheten att ta del av resultatet efter undersökningens slut.   

 

Nyttjandekravet – Lärare och elevernas vårdnadshavare informerades om undersökningen via brev där 

det framgick att undersökningsmaterialet endast används i detta arbete (Bilaga 1). Eleverna fick denna 

information muntlig.  

 

Konfidentialitetskravet – För att värna om samtliga deltagares anonymitet framgår det inte i materialet 

vilken skola eller klass som ingått i undersökningen. För att avidentifiera eleverna kodades de med 

kodnummer 1-19 och lärarna med bokstäver A-D. Kodningen utfördes av de deltagande lärarna så att 

samtliga elever och lärare förblev anonyma för oss och därav inte påverkade oss i analysen av 

resultatet. (Ejlertsson, 2014). Då det var en ojämn fördelning mellan andelen pojkar och flickor valde 

vi att inte särskilja könen i vår undersökning då det annars varit möjligt att identifiera enskilda elever i 

materialet.  

 

Samtyckeskravet – I informationsbrevet som skickades till elevernas vårdnadshavare och på 

informationsmöten informerades om frivilligheten att delta i undersökningen. Frivilligheten omfattade 

ifyllandet av enkäter och loggböcker. Rörelsepassen ingick som en del av den ordinarie 

undervisningen för samtliga elever.   
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Resultat   

Under detta avsnitt presenteras studiens resultat i ett kvantitativt respektive kvalitativt avsnitt. 

Inledningsvis presenteras elevgruppen, därefter visas samtliga elevers självskattade upplevelser före 

och efter intervention. Vidare presenteras medelvärdet av samtliga elever och lärares skattade 

upplevelser uppdelade på respektive skola och sedan gemensamt. Sedan följer presentation av 

medelvärdet av samtliga elevers dagliga skattningar från loggböckerna. Detta efterföljs av en 

presentation av två elever som representerar de två ytterligheterna på skattningsskalan. Avsnittet 

avslutas med en presentation av elever och lärares upplevelser av instruktioner och antalet genomförda 

rörelsepass. Därefter följer den kvalitativa resultatredovisningen med en sammanfattning av elevernas 

och lärarnas egna kommentarer.  

I elevenkäterna var svarsfrekvensen före och efter intervention 95% och motsvarande frekvens bland 

lärarna var 100%. I de dagliga skattningarna var det interna bortfallet i loggböckerna något högre 

bland både elever och lärare jämfört med enkäterna innan och efter intervention 

Elevernas ålder, transport till och från skolan 

samt idrottsaktivitet på fritiden  

 

I figur 1-3 presenteras de 18 elevernas ålder, transport till och från skolan samt elevernas deltagande i 

organiserad idrottsaktivitet på fritiden i procent. Eleverna är mellan 11-16 år och den åldersgrupp med 

flest antal elever är 13-14 år (44%). Två tredjedelar av samtliga elever går oftast till och från skolan, 

resterande elever cyklar, åker bil, buss eller tåg. Drygt en tredjedel av samtliga 18 elever deltar 

regelbundet i någon organiserad idrottsaktivitet på fritiden. 

  
Figur 1. Fördelning av de 18 elevernas ålder presenterad i procent %. 
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Figur 2. Fördelning av de 18 elevernas transport till och från skolan presenterad i procent %. 

  

 
Figur 3. Fördelning av de 18 elevernas deltagande i organiserade idrottsaktiviteter på fritiden presenterad 

i procent %.  

Upplevelse av daglig fysisk aktivitet i 

klassrummet - före och efter intervention 

 

Elevernas självskattning inom de fem områdena, känslan av att vara pigg, koncentration, 

färdigställande av uppgifter, uppmärksamhet samt arbetsro före och efter intervention presenteras i ett 

diagram per område, figur 4-8. De 18 eleverna presenteras i ordning utifrån deras deltagande i 

rörelsepassen, lägst deltagande till vänster och sedan i stigande ordning mot höger. Utav de elever med 

lägst deltagande är majoriteten från skola 1 med övervägande andel av de äldre eleverna. Diagrammen 

visar även transport till och från skolan, deltagande i organiserad idrottsaktivitet på fritiden samt varje 

elevs ålder presenterad i åldersgrupperna 11-12 år, 13-14 år och 15-16 år.  En vit box representerar ett 

ökat skattningsvärde efter intervention jämfört med innan, en svart box visar en minskad skattning 

efter intervention jämfört med innan och ett streck i diagrammet visar på samma skattningsvärde innan 

som efter intervention.  
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Känslan av att vara pigg  

 
Nedan presenteras elevernas självskattning av känslan av att vara pigg före och efter intervention.  

 

 
Figur 4. Boxdiagram, elevskattning av känslan av att vara pigg innan och efter intervention  
Första raden:  Före kolon anges elevens kodnummer och efter kolon anges 1=skola 1, 2=skola 2 
Andra raden:  Anger elevens deltagande i rörelsepass angivet i procent %. Stigande från vänster till 
höger 
Tredje raden:  Anger transport till och från skolan. G=går, B=bil/buss/tåg, C=cykel/sparkcykel samt 
deltagande i idrottsaktivitet på fritiden 0=aldrig, ibl=ibland, 1=1ggr/v,2=2ggr/v,  3ggr/v 
Fjärde raden:  Anger elevens ålder 11*=11-12 år, 13*=13-14 år och 15*= 15-16 år 

 

En tredjedel av eleverna gör en högre självskattning efter genomförd intervention jämfört med innan 

samtidigt som en majoritet av eleverna gör samma självskattning innan som efter intervention. Två av 

eleverna har gjort en lägre självskattning av sin upplevelse av att vara pigg efter genomförd 

intervention jämfört med innan. Utifrån visuell inspektion kan inget samband ses mellan ökad 

självskattning av känslan av att vara pigg och elevernas rörelsenivå i sin vardag såsom transport till 

och från skolan och deltagande i organiserad idrottsaktivitet på fritiden. Ur diagrammet framkommer 

att de tre elever med högst deltagande i rörelsepassen gör en högre självskattning utav känslan av att 

vara pigg efter intervention. Flertalet av eleverna med en ökad självskattning efter intervention 

återfinns i den högra delen av diagrammet, dvs det är de som deltagit minst 78% i rörelsepassen.  
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Koncentration 

 
Här nedan presenteras elevernas självskattning av koncentration före och efter intervention.  

 

 
Figur 5. Boxdiagram, elevskattning av koncentration innan och efter intervention  
Första raden:  Före kolon anges elevens kodnummer och efter kolon anges 1=skola 1, 2=skola 2 
Andra raden:  Anger elevens deltagande i rörelsepass angivet i procent %. Stigande från vänster till 
höger 
Tredje raden:  Anger transport till och från skolan. G=går, B=bil/buss/tåg, C=cykel/sparkcykel samt 
deltagande i idrottsaktivitet på fritiden 0=aldrig, ibl=ibland, 1=1ggr/v,2=2ggr/v,  3ggr/v 
Fjärde raden:  Anger elevens ålder 11*=11-12 år, 13*=13-14 år och 15*= 15-16 år 

 

 

En femtedel av eleverna gör en högre självskattning efter intervention jämfört med innan samtidigt 

som det hos knappt hälften av eleverna inte sker någon förändring i självskattningen efter intervention. 

En tredjedel av eleverna gör en lägre självskattning av sin koncentration efter genomförd intervention. 

Utifrån visuell inspektion kan inget samband ses mellan ökad självskattning av koncentration och 

elevernas rörelsenivå i sin vardag såsom transport till och från skolan och deltagande i organiserad 

idrottsaktivitet på fritiden. Flertalet av eleverna med oförändrad självskattning återfinns bland de 

elever med högst deltagande i rörelsepassen. Majoriteten av de elever som visar en lägre självskattning 

efter intervention återfinns på den vänstra halvan av diagrammet, dvs har mindre än 78% deltagande. 
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Färdigställande av uppgifter 

 

Nedan presenteras elevernas självskattning av färdigställande av uppgifter före och efter intervention.  

 

 
Figur 6. Boxdiagram, elevskattning av färdigställande av uppgifter innan och efter intervention  
Första raden:  Före kolon anges elevens kodnummer och efter kolon anges 1=skola 1, 2=skola 2 
Andra raden:  Anger elevens deltagande i rörelsepass angivet i procent %. Stigande från vänster till 
höger 
Tredje raden:  Anger transport till och från skolan. G=går, B=bil/buss/tåg, C=cykel/sparkcykel samt 
deltagande i idrottsaktivitet på fritiden 0=aldrig, ibl=ibland, 1=1ggr/v,2=2ggr/v,  3ggr/v 
Fjärde raden:  Anger elevens ålder 11*=11-12 år, 13*=13-14 år och 15*= 15-16 år 

 

Hälften av eleverna gör en högre självskattning efter intervention inom området färdigställande av 

uppgifter, vilket är den tydligaste förändringen bland undersökningens fem områden. En knapp 

tredjedel av eleverna gör samma självskattning innan som efter intervention. En femtedel av eleverna 

gör en lägre självskattning efter intervention. Utifrån visuell inspektion kan inget samband ses mellan 

elevernas transport till och från skolan, deltagande i idrottsaktivitet på fritiden, deltagande i 

rörelsepassen och skattning av färdigställande av uppgifter.  
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Lyssna uppmärksamt 

 

Nedan presenteras elevernas självskattning av upplevelsen av att kunna lyssna uppmärksamt, före och 

efter intervention.  

 

 
Figur 7. Boxdiagram, elevskattning av lyssna uppmärksamt innan och efter intervention  
Första raden:  Före kolon anges elevens kodnummer och efter kolon anges 1=skola 1, 2=skola 2 
Andra raden:  Anger elevens deltagande i rörelsepass angivet i procent %. Stigande från vänster till 
höger 
Tredje raden:  Anger transport till och från skolan. G=går, B=bil/buss/tåg, C=cykel/sparkcykel samt 
deltagande i idrottsaktivitet på fritiden 0=aldrig, ibl=ibland, 1=1ggr/v,2=2ggr/v,  3ggr/v 
Fjärde raden:  Anger elevens ålder 11*=11-12 år, 13*=13-14 år och 15*= 15-16 år 

 

Knappt hälften av eleverna gör en högre självskattning efter intervention. En knapp tredjedel av 

eleverna gör oförändrad självskattning efter intervention. En tredjedel av eleverna gör en lägre 

självskattning gällande sin uppmärksamhet efter intervention och återfinns bland de elever med lägst 

deltagande i rörelsepassen. Utifrån visuell inspektion kan inget samband ses mellan elevernas 

transport till och från skolan, deltagande i idrottsaktivitet på fritiden och skattning av uppmärksamhet.  
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Arbetsro 

 
Nedan presenteras elevernas självskattning av arbetsro före och efter intervention.  

 

 
Figur 8. Boxdiagram, elevskattning av arbetsro innan och efter intervention  
Första raden:  Före kolon anges elevens kodnummer och efter kolon anges 1=skola 1, 2=skola 2 
Andra raden:  Anger elevens deltagande i rörelsepass angivet i procent %. Stigande från vänster till 
höger 
Tredje raden:  Anger transport till och från skolan. G=går, B=bil/buss/tåg, C=cykel/sparkcykel samt 
deltagande i idrottsaktivitet på fritiden 0=aldrig, ibl=ibland, 1=1ggr/v,2=2ggr/v,  3ggr/v 
Fjärde raden:  Anger elevens ålder 11*=11-12 år, 13*=13-14 år och 15*= 15-16 år 

 

 

En knapp tredjedel av eleverna visade på ett högre självskattat värde efter intervention, varav en av 

dessa elever har förändrat sin självskattning från 1 till 5. Majoriteten av eleverna har en oförändrad 

skattning i arbetsro efter intervention och drygt hälften av dessa elever har det högsta skattningsvärdet, 

5, redan före intervention. Dessa elever återfinns till övervägande del till höger i diagrammet, dvs. har 

högre deltagande i rörelsepassen.  

De två elever som skattar sig lägst finns bland de elever som deltagit minst. Utifrån visuell inspektion 

kan inget samband utläsas mellan ökad självskattning av arbetsro och elevernas rörelsenivå i sin 

vardag såsom transport till och från skolan och deltagande i organiserad idrottsaktivitet på fritiden. 
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Medelvärde av elevernas självskattning och 

lärarnas skattning före och efter intervention på 

respektive skola 

 

I följande avsnitt presenteras resultat från respektive skola separat. Medelvärdet av elevernas 

självskattning inom de fem områdena känslan av att vara pigg, koncentration, färdigställande av 

uppgifter, uppmärksamhet och arbetsro presenteras i relation till medelvärdet av lärarnas skattning av 

elevgruppen före och efter intervention i stapeldiagrammen figur 9-10. Eleverna och lärarnas 

medelvärde från respektive skola presenteras bredvid varandra (två lärare från vardera skola, samtliga 

elever och lärares skattningar ingår).  I figur 9 presenteras resultat från skola 1 och i figur 10 

presenteras resultat från skola 2. En beskrivning av diagrammet för respektive skolas resultat följer 

efter diagrammet.  

 

  
Figur 9.  Medelvärde av elevernas självskattning 1-5 i skola 1 (där 1 är lägsta möjliga skattning och 5 den 
högsta) inom områdena känslan av att vara pigg (vakenhet), koncentration, färdigställande av uppgifter, 

uppmärksamhet samt arbetsro före och efter genomförd intervention.  Medelvärde av lärarnas skattning 
av eleverna på gruppnivå i skola 1. Lärarskattningen 1-5 presenterar hur stor andel av eleverna som 
lärarna upplever har vakenhet, koncentration, färdigställt uppgifter, lyssnat uppmärksamhet samt 
arbetsro. 1=inga elever, 2=mindre än hälften, 3=hälften, 4=mer än hälften samt 5=alla elever. 

 

Diagrammen visar förändring efter intervention inom de flesta områden. Elevernas medelvärde visar 

på tydligast förändring inom området färdigställande av uppgifter vilket är samstämmigt med lärarnas 

skattningar. I skola 1 visar resultaten på förändring av elevernas självskattning inom fyra av de fem 

områdena. En lägre självskattning av uppmärksamheten kan utläsas hos eleverna i skola 1 men 

lärarnas skattningar visar tvärtom en högre skattning inom samma område. 
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Figur 10  Medelvärde av elevernas självskattning 1-5 i skola 2 (där 1 är lägsta möjliga skattning och 5 
den högsta) inom områdena känslan av att vara pigg (vakenhet), koncentration, färdigställande av 
uppgifter, uppmärksamhet samt arbetsro före och efter genomförd intervention. Medelvärde av lärarnas 
skattning av eleverna på gruppnivå i skola 2. Lärarskattningen 1-5 presenterar hur stor andel av eleverna 
som lärarna upplever har vakenhet, koncentration, färdigställt uppgifter, lyssnat uppmärksamhet samt 
arbetsro. 1=inga elever, 2=mindre än hälften, 3=hälften, 4=mer än hälften sam 

 

I skola 2 visar resultatet av elevernas självskattning på en förhöjd skattning efter intervention inom 

fyra av de fem områdena medan hos lärarna i skola 2 kan en förhöjd skattning av elevgruppen utläsas 

inom två av de fem områdena. I två områden är skattningen oförändrad och inom ett område kan en 

minskning utläsas. I skola 2 är avvikelserna mellan elevernas och lärarnas skattningar fler än i skola 1. 

Skattning i motsatt riktning förekommer i två av fem fall (koncentration och arbetsro), samt ökande 

skattning hos eleverna medan lärarnas skattningar inte förändras i två andra områden (färdigställa 

uppgifter och uppmärksamhet). Lärarnas skattning innan intervention är som lägst 3,5 på den 5-

gradiga skalan vilket gör utrymmet för en högre skattning begränsad. Den lägre skattningen som 

lärarna gör efter intervention gällande arbetsro beror på en specifik elev. 

  

Medelvärde skattningar samtliga elever och lärare 

före och efter intervention 

 
Nedan presenteras samtliga elever och lärares skattningar före och efter intervention. 

  

   
Figur 11. Medelvärde av elevernas självskattning 1-5 (där 1 är lägsta möjliga skattning och 5 den högsta) 
inom områdena känslan av att vara pigg(vakenhet), koncentration, färdigställande av uppgifter, 
uppmärksamhet samt arbetsro före och efter genomförd intervention. Medelvärde av lärarnas skattning 
av eleverna på gruppnivå. Lärarskattningen 1-5 presenterar hur stor andel av eleverna som lärarna 
upplever har vakenhet, koncentration, färdigställt uppgifter, lyssnat uppmärksamhet samt arbetsro. 
1=inga elever, 2=mindre än hälften, 3=hälften, 4=mer än hälften samt 5=alla elever.  
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Elevernas självskattning visar på en något förhöjd skattning inom samtliga skattade områden. Den 

främsta skillnaden kan utläsas inom området färdigställandet av uppgifter hos eleverna. I diagrammet 

som visar lärarnas skattning av eleverna kan en mindre förändring inom fyra av de fem skattade 

områdena utläsas. De tydligaste förändringarna kan utläsas inom områdena koncentration och 

färdigställandet av uppgifter.  

 

Upplevelse av daglig fysisk aktivitet i 

klassrummet - under intervention  

 

Nedan presenteras resultatet från den dagliga skattningen från loggböckerna, där elever och lärare 

skattade tre av de fem valda områdena känslan av att vara pigg, koncentration och uppmärksamhet två 

gånger per dag under intervention. 

 

Elevernas skattning, förmiddag och eftermiddag, i två områden (känslan att vara pigg och 

koncentration) är endast marginell, och det tredje området (uppmärksamhet) är oförändrat. Lärarnas 

loggboksresultat baseras på en loggbok från skola 1 respektive en loggbok från skola 2. Dessa två 

lärares skattningar av elevgrupperna under intervention visade endast på en mycket marginell skillnad 

mellan förmiddagens och eftermiddagens skattningar.   
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Två elevers upplevelse av daglig fysisk aktivitet i klassrummet - under 

intervention 

 

För att belysa kvalitativa inslag till den kvantitativa datan presenteras nedan två enskilda elevers 

dagliga skattningar, utifrån de tolkningsbara insamlade datan, vilka även har uttryckt två ytterligheter 

gällande inställning till rörelsepassen. Inledningsvis presenteras elevernas skattning före och efter 

intervention samt deltagandet i rörelsepassen i tabell 1 nedan. Eleverna presenteras därefter var och en 

för sig i text. Elevernas skattningar förmiddag och eftermiddag under 19 efterföljande skoldagar visas 

sedan i diagrammen figur 12-14. Eleverna presenteras i diagrammen bredvid varandra inom respektive 

område, känslan av att vara pigg, koncentration och lyssna uppmärksamt.  

 

 Att vara  

pigg 

Koncentra- 

tion  

Färdig- 

ställande 

Uppmärk-

samhet  

Arbetsro Deltagande i 

rörelsepass % 

Intervention före/efter före/efter före/efter före/efter före/efter  

Elev 7 4/5 2/5 4/5 5/5 3/5 98% 

Elev 10  3/3 5/3 4/4 5/4 5/5 72% 

Tabell 1. Visar självskattat värde inom de fem områdena, känsla av att vara pigg, koncentration, 
färdigställande av uppgifter, lyssna uppmärksamt (uppmärksamhet) samt arbetsro före och efter 
intervention samt deltagande i rörelsepass angivet i procent % för elev 7 och 10. 

 

Elev 7 har i den uppföljande elevenkäten (Elevenkät 2) uttryckt sig positivt till rörelsepassens 

genomförande “Jag tyckte att rörelse passen är jättebra!!!”  samt har ett nästintill komplett deltagande i 

rörelsepassen, 98%. Vidare har elev 7 inom fyra av fem områden (tabell 1), angett en högre 

självskattning efter intervention jämfört med innan, där den största skillnaden kan utläsas inom 

området koncentration.  

 

Elev 10 har uttryckt sig negativt till rörelsepassens genomförande i den uppföljande elevenkäten, 

Elevenkät 2.  

 
Jag gillade INTE rörelsepassen för att jag : nästan svimmat av trötthet under de dagar jag varit trött på 

grund av utmattningen från passen och att många av passen med film hade rörelser som var 100% 

TÖNTIGA. Snälla utsätt mig aldrig mer för något liknande igen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Elev 10 har i två av fem områden, se tabell 1, angett en lägre självskattning efter intervention jämfört 

med innan och inom övriga tre områden kan ingen förändring utläsas. Från elev 10 saknas komplett 

självskattning från den dagliga skattningen i loggböckerna men diagrammen, figur 12-14, visar ändå 

på en något högre skattning under eftermiddagarna i känslan att vara pigg och i koncentration. 
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Figur 12. Självskattning 1-5 för elev 7 och för elev 10 inom området känslan av att vara pigg, förmiddag 
och eftermiddag under intervention, dag 1-19.  

 

  
Figur 13. Självskattning 1-5 för elev 7 och för elev 10 inom området koncentration, förmiddag och 
eftermiddag under intervention, dag 1-19.  

  

  
Figur 14. Självskattning 1-5 för elev 7 och för elev 10 inom området uppmärksamhet, förmiddag och 
eftermiddag under intervention, dag 1-19.  

 

Inom området känslan av att vara pigg kan utläsas högre självskattning under eftermiddagen jämfört 

med förmiddagen under hälften av dagarna hos båda eleverna. En viss skillnad mellan de olika 

veckodagarna kan även utläsas. Båda eleverna har den lägsta möjliga skattningen under förmiddagen 

dag 5 (måndag). Vidare visar elevernas självskattning inom området koncentration till övervägande 

del på en högre skattning under eftermiddagen jämfört med förmiddagen. Hos elev 7 kan större 

skillnad mellan förmiddagen och eftermiddagens skattning utläsas jämfört med motsvarande skattning 

hos elev 10. Avslutningsvis visas inom området uppmärksamhet en högre självskattning under 

eftermiddagen jämfört med förmiddagen vid drygt hälften av dagarna hos elev 7 samt ett konstant 

självskattat värde från dag 6 och hela resterande intervention under eftermiddagarna. Hos elev 10 kan 

endast en marginell skillnad mellan förmiddag och eftermiddag utläsas. 
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Elever och lärares upplevelser av rörelsepassens instruktioner och antal  

 

I detta avsnitt presenteras vad samtliga elever och lärare tyckt om rörelsepassen (tabell 2). Antalet 

rörelsepass per dag presenteras i tabell 3. Elevernas skattning av hur roliga respektive tråkiga 

rörelsepassen har varit presenteras i diagram (figur 15). 

 

Vilket/vilka rörelsepass har du tyckt 

bäst om?  

Elever 

n=18  (100%)  

Lärare 

n=4 (100%) 

Film  5 (28%) 1 (25%) 

Rörelsekort 4 (22%) 0 (0%) 

Film och rörelsekort 7 (39%) 3 (75%) 

Ingetdera  2 (11%) 0 (0%) 

Tabell 2. Samtliga elever och lärares upplevelse av föredragna rörelseinstruktioner.   

 

Ur tabell 2 ovan kan utläsas att flest antal elever och lärare tyckte bäst om film kombinerat med 

rörelsekort.   

 

Hur har du upplevt antalet rörelsepass  

per dag?  

Elever 

n=18 (100%) 

Lärarna 

n=4 (100%) 

För få  1 (5%) 0 (0%) 

Lagom  11 (61%) 2 (50%) 

För många 3 (17%) 2 (50%)  

Vill inte ha några alls 3 (17%) 0 (0%)  

 

Tabell 3. Samtliga elever och lärares upplevelse av antalet rörelsepass per dag.  

 

Antalet pass i skola 1 varierade mellan 3-5 pass/dag, motsvarande siffra för skola 2 var 1-3 pass/dag. I 

skola 1 genomfördes totalt 85 rörelsepass (85 rörelsepass = 100%) under intervention och i skola 2 var 

motsvarande siffra 52 pass (52 rörelsepass = 100%). I skola 2 genomfördes utöver rörelsepassen i 

klassrummet även en daglig 15 minuters schemalagd promenad som var en regelbunden rutin för 

eleverna sedan tidigare. På frågan hur eleverna har upplevt antalet rörelsepass per dag angav de flesta 

eleverna (61%) att det var lagom antal pass. Ingen skillnad i elevernas resultat mellan skolorna kunde 

utläsas gällande deras upplevelse av antalet rörelsepass per dag, oberoende av att de haft olika antal 

rörelsepass under intervention. I lärarnas svar finns det däremot en liten skillnad på samma fråga då 

lärarna vid skola 2 upplevde att det varit lagom antal rörelsepass medan lärarna vid skola 1 upplevde 

att det varit för många antal rörelsepass per dag.  
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Figur 15. Samtliga elevers självskattning på skala 1-5 där 1=Tråkiga och 5=Roliga, 

av sin upplevelse av rörelsepassen. N=18.   

 

En majoritet av eleverna skattade sin upplevelse av rörelsepassen som lägst en trea på den femgradiga 

skalan. En tredjedel av eleverna angav det högsta skattningsvärdet (5), att de upplevt att rörelsepassen 

varit roliga.  

Elever och lärares egna kommentarer - efter 

intervention  

 

I denna resultatdel presenteras svar ur den kvalitativa delen från Elevenkät 2 (bilaga 9), Lärarenkät 2, 

del 2 (bilaga 11) samt från den uppföljande lärarenkäten fyra veckor efter avslutad intervention (bilaga 

13). Tre av fyra lärare besvarade den uppföljande enkäten. 

 

I Elevenkät 2 fick eleverna möjlighet att med egna ord skriva om sina upplevelser av rörelsepassen i 

enkätens avslutande öppna fråga. 8 av 18 elever valde att avlämna svar. Tre av eleverna, fördelade 

mellan båda skolorna, uttryckte att de tyckte att rörelsepassen varit jobbiga och/eller inte intressanta att 

genomföra. Samtidigt uttryckte tre andra elever, också fördelade mellan båda skolorna, att 

rörelsepassen varit bra, ganska roliga eller jättebra. Två av de åtta eleverna lämnade synpunkter och 

svar av mer beskrivande och utvecklande karaktär. En av eleverna uttryckte: “Jag tycker att rörelse 

passen hade varit roligare om man hade andra övningar inte med samma filmer i flera veckor. 

Övningar med rörelsekort och med musik kan variera.”  

 

En sammanfattning av lärarnas svar från Lärarenkät 2, del 2 presenteras nedan. Enkätens 

frågeformuleringar används som rubrik till svaren.  

 

Beskriv din tolkning av elevernas upplevelser av rörelsepassen på grupp- och individnivå 

Lärarna uttrycker att de blivit positivt överraskade av utfallet av rörelsepassen och att de observerat ett 

ökat deltagande bland eleverna under interventionsperioden. Vidare har lärarna upplevt att det varit en 
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mycket varierad entusiasm bland eleverna. Vissa elever har tyckt att rörelsepassen varit ett riktigt 

roligt avbrott. “Aktiviteten och delaktigheten har ökat stadigt under projektets gång.” Lärarna har 

observerat att enstaka elever har hakat upp sig på vissa pass och då vägrat delta. En lärare från vardera 

skola uttrycker att det är för fysiskt tungt för vissa elever att orka genomföra rörelsepassen. “En del 

elever är i så pass dålig fysisk form att de inte orkade genomföra alla pass.”  

 

Beskriv hur du upplevt genomförandet av rörelsepassen utifrån givna instruktioner  

Lärarna uttrycker att det varit bra med varierade pass och roligt när eleverna var delaktiga genom att 

komma med egna förslag samt att välja musik vilket gav en ökad entusiasm. Filmerna var till en 

början mer lättillgängliga än rörelsekorten enligt lärarna. Lärarna observerar att de elever som valde att 

inte delta hade en negativ inverkan på andra elevers deltagande. En lärare uttrycker att det har gått lätt 

att göra rörelsepassen till en rutin.  

 
Vad ser du skulle kunna vara hinder eller svårigheter i att regelbundet genomföra rörelseövningar i 

klassrummet? 

Övergångarna mellan olika aktiviteter, från rörelse till nästa aktivitet, upplevs som en svårighet 

uttrycker lärarna. Lärarna i skola 1 upplevde att fem rörelsepass per dag innebar för många övergångar 

för denna elevgrupp. En lärare från vardera skolan uttrycker betydelsen av trygghet och harmoni i 

gruppen. “Om “gruppharmonin” i gruppen var större skulle nog flera elever vara entusiastiska.”   

 
Har du upplevt några positiva effekter av rörelseövningar i klassrummet?  

Lärarnas svar uttrycker en större entusiasm hos eleverna än vad lärarna förväntat. En lärare har gett 

uttryck för att den själv har blivit piggare under rörelseperioden. Vidare har en lärare från vardera 

skola uttryckt att de upplevt elevernas glädje med mycket skratt under och i anslutning till 

rörelsepassen. En lärare beskriver att elever med högt deltagande i rörelsepassen även upplevs ha fått 

en ökad förmåga till fokus. Vidare uttrycker en annan lärare; “Rent fysiskt ser jag att de fått bättre 

balans och mer självförtroende att våga prova nya övningar.” Samma lärare upplever även att eleverna 

är mindre trötta under eftermiddagarna.    

 
Tror du att ni kommer att fortsätta med dagliga rörelseövningar i klassrummet efter avslutat projekt? 

Samtliga lärare svarar att de tror att de kommer att fortsätta med dagliga rörelseövningar i 

klassrummet efter avslutat rörelseprojekt, men med minskat antal pass per dag. Skola 2 planerar även 

att genomföra rörelsepass med eleverna i de yngre årskurserna. I den uppföljande lärarenkäten fyra 

veckor efter avslutad intervention uttrycker samtliga lärare att de har fortsatt med dagliga rörelsepass i 

klassrummet, minst ett pass per dag.  

 
Har du observerat någon förändring hos eleverna kopplat till rörelseprojektet? (Frågan ställd fyra 

veckor efter avslutad intervention) 

En lärare från vardera skola uttrycker att de observerat positiva förändringar hos eleverna kopplat till 

rörelseprojektet. Fler elever deltar nu samt har en kortare startsträcka både inför rörelseövningarna och 

i det efterföljande arbetet svarar en av lärarna. En annan lärare uttrycker att: “De frågar efter rörelse 

själva om det inte ligger på schemat, dagar med rörelse blir ofta bättre och lugnare”. Även en lärare 

uttrycker om sig själv och sin kollega att de blir piggare och saknar rörelsepassen om de uteblir.     
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Resultatsammanfattning 

Resultatet sammanfattas nedan under tre rubriker som följer undersökningens frågeställningar. 

Elevernas upplevelse av daglig schemalagd rörelse i klassrummet 

Resultaten av elevernas självskattning inom de fem områdena visar att elevernas självskattade 

koncentration ökat hos 22% av eleverna, arbetsron ökat hos 28%, 33% av eleverna känner sig piggare, 

uppmärksamheten har ökat hos 39% och den tydligaste förändringen kan utläsas inom färdigställandet 

av uppgifter där elevernas självskattade värde ökat hos 50% av eleverna. Medelvärdet av samtliga 

elevers skattning visar på en liten förändring inom samtliga områden och även på gruppnivå är det 

inom området färdigställande av uppgifter som den tydligaste förändringen efter intervention kan 

utläsas visuellt. Ur medelvärdet av elevernas dagliga självskattning inom områdena känna sig pigg, 

koncentration och uppmärksamhet kan endast en marginell eller oförändrad skattning utläsas mellan 

förmiddag och eftermiddag. Majoriteten av eleverna upplevde att det var lagom antal rörelsepass per 

dag samt att en tredjedel upplevde rörelsepassen som roliga.  

 

Lärarnas upplevelse av genomförandet med daglig fysisk aktivitet i 

klassrummet 

Lärarnas skattning av eleverna på gruppnivå på skola 1 och skola 2 inom de fem områdena visar på en 

liten förändring inom fyra av områdena och de tydligaste förändringarna kan utläsas inom områdena 

koncentration och färdigställande av uppgifter. Lärarna beskriver att genomförandet av rörelsepassen 

har varit mer positivt samt att en större entusiasm än förväntat visats bland eleverna. Lärarna har 

observerat glädje hos många elever och även observerat en ökad förmåga till fokus hos elever med 

regelbunden och hög frekvens av deltagande. En bättre balans och ökat självförtroende samt mindre 

trötthet under eftermiddagarna återges vidare som positiva observationer från lärare kopplat till 

rörelseprojektet. 

 

Hinder och möjligheter för genomförande av daglig fysisk aktivitet i 

klassrummet 

Övergångar och vissa elevers dåliga fysiska kondition uppfattas av lärarna som hinder. Trygghet och 

harmoni i gruppen, samt tydliga och enkla instruktioner uttrycker lärarna vara viktiga förutsättningar 

för genomförandet.  
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Diskussion 

Syftet med vår intervention har varit att undersöka såväl elever med neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning och deras lärares upplevelser av daglig fysisk aktivitet under en 

implementeringsperiod av rörelseprogram i klassrummet och hur det påverkar studiesituationen i 

klassrummet. Vidare har syftet varit att undersöka hinder och möjligheter för genomförande av daglig 

fysisk aktivitet i klassrummet. Såväl elever som lärare uttrycker övervägande positiva upplevelser 

inom undersökta områden under och efter genomförd intervention. Utifrån studiens syfte ämnade vi 

även att undersöka om daglig fysisk aktivitet i skolan kan vara ett specialpedagogiskt verktyg i arbetet 

med elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

  

Elevernas upplevelse av daglig schemalagd rörelse i klassrummet 

Resultaten visar att färdigställandet av uppgifter var det område där såväl elevernas självskattning som 

lärarnas skattning av elevgrupperna förändrades mest efter genomförd intervention av daglig fysisk 

aktivitet i klassrummet. Utifrån visuell inspektion kan ingen korrelation mellan elevernas deltagande i 

organiserad idrottsaktivitet på fritiden samt transport till och från skolan påvisas. 

  

Ma, Le Mare och Gurd (2014) påvisade att fyra minuter pulshöjande fysisk aktivitet förbättrade den 

selektiva uppmärksamheten samt förmågan till att fokusera på uppgifter hos 9-11 åringar utan 

funktionsnedsättning. I vår intervention kan liknande tendenser utläsas gällande färdigställande av 

uppgifter samt uppmärksamhet. De exekutiva funktionerna spelar en avgörande roll i allt skolarbetet 

och det är påvisat att hos elever med NPF är det särskilt svårt att kunna vara målinriktad, planera och 

färdigställa uppgifter (Holmqvist, 2011; Klingberg, 2011). Flera studier (Hoza et al., 2015; Silva et al., 

2015; Sowa & Meulenbroek, 2011) kan påvisa att de exekutiva funktionerna förbättras vid fysisk 

aktivitet och anses vara av särskilt avgörande betydelse för elever med NPF. Då såväl elevernas 

självskattning som lärarnas skattning av eleverna på gruppnivå i vår intervention visar en förändrad 

skattning främst inom området färdigställande av uppgifter kan det inte uteslutas att den fysiska 

aktiviteten har haft en inverkan. Silva et al. (2015), Medina et al. (2010) och Koehl et al. (2008) visar 

samtliga i sina studier att koncentrationen förbättrades hos elever med ADHD efter fysisk aktivitet. I 

vår intervention visar resultatet inom området koncentration endast på en liten förhöjd skattning hos 

eleverna men lärarnas skattning av elevgruppens koncentration visar på en större skillnad innan och 

efter intervention. Här kan det möjligen vara så att det var lättare för lärarna att skatta upplevelsen av 

elevernas koncentration än vad det var för eleverna själva. 

   

Ingen skillnad i elevernas upplevelse av antalet rörelsepass per dag kan urskiljas mellan skola 1 och 

skola 2. Differensen i antalet pass mellan skola 1 och skola 2 verkar således inte påverka elevernas 

upplevelse av antalet pass per dag. Vidare kan heller inte utläsas att skolornas olika antal rörelsepass 

verkar ha påverkat elevernas självskattning inom respektive område, då en förändring av fyra av de 

fem områdena kan redovisas på båda skolorna. Donnelly et al (2016) påvisar i sin litteraturöversikt att 

även enstaka tillfällen av pulshöjande fysisk aktivitet har effekt på kognition. Även Álvarez-Bueno et 

al. (2017) kan påvisa att fysisk aktivitet stärker de kognitiva och metakognitiva funktionerna men kan 
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däremot inte påvisa att endast fysisk aktivitet i klassrummet har någon effekt på de kognitiva 

funktionerna.  

 

I vår intervention uttrycker 39 % av eleverna att de har upplevt rörelsepassen som roliga eller relativt 

roliga. Lika stor andel av eleverna skattar rörelsepassen mitt emellan tråkiga och roliga (3 på skalan 1-

5). Detta tillsammans med de svar som lärarna har givit i Lärarenkät 2, del 2, där man uttrycker glädje 

och att man har haft kul tillsammans i klassen kan tolkas som att det funnits en motivation till att 

genomföra rörelsepassen. Enligt Antonovsky (1991) har motivationen en stor betydelse för 

meningsfullheten och känslan av sammanhang (KASAM) i skolan. Även Vazou et al. (2012) påvisar i 

sin studie att när fysisk aktivitet integreras i klassrummet har det en positiv påverkan på elevernas 

motivation för skolarbetet. 

 

 

Lärarnas upplevelse av genomförandet med daglig fysisk aktivitet i 

klassrummet 

Lärarna beskriver att genomförandet av rörelsepassen har varit mer positivt samt att en större 

entusiasm än förväntat visats bland eleverna. Lärarna har observerat glädje hos många elever och även 

observerat en ökad förmåga till fokus hos elever med regelbunden och hög frekvens av deltagande. 

Bättre balans och ökat självförtroende samt mindre trötthet under eftermiddagarna återges vidare som 

positiva observationer från lärare kopplat till rörelseprojektet. Dessa observationer överensstämmer 

med Bunkefloprojektet (Ericsson 2003; Ericsson & Karlsson, 2014) som påvisade en tydlig förbättring 

av elevernas motorik efter intervention med daglig fysisk aktivitet, där balans är en del av de 

motoriska förmågorna. Att fysisk aktivitet i klassrummet även kan ge en positiv effekt på självkänslan 

visas av Vazou et al (2012). Donnelly och Lambourne (2011) kan påvisa att den enskilde lärarens 

inställning har påverkan på elevernas resultat och upplevelser vilket är intressant att koppla till vår 

intervention där en lärare uttrycker att den själv har blivit piggare under intervention vilket då rimligen 

kan ha haft en positiv inverkan på elevernas upplevelser.   

 

Resultatet av lärarnas skattningar av elevgrupperna visade på förbättring inom koncentration, 

färdigställande av uppgifter, uppmärksamhet och känslan av att vara pigg. Koncentration och 

uppmärksamhet är två kognitiva förmågor som har avgörande betydelse för framgångsrikt skolarbete 

och särskilt för elever med NPF (Hansen, 2016; Holmqvist, 2011: Klingberg, 2011). Hoza et al. (2015) 

kunde i sin studie påvisa att efter intervention med daglig fysisk aktivitet skattade lärarna en 

minskning av svårigheter associerade till ADHD-symptom hos eleverna där de kognitiva förmågorna 

påverkades positivt. Även Silva et al. (2015) kunde genom mätning av elevernas koncentration påvisa 

en förbättring särskilt hos elever med ADHD efter fem minuters genomförd fysisk aktivitet.  

Hinder och möjligheter för genomförande av daglig fysisk aktivitet i 

klassrummet 

Lärarna beskriver att övergångarna från rörelse till nästa aktivitet upplevs som ett hinder där så många 

som fem rörelsepass per dag ger fler övergångar vilka i sig är problematiska för flera elever. Två till 

tre pass anses av lärarna vara mer rimligt och realistiskt att kontinuerligt genomföra. Övergångarna i 

sig behöver inte utgöra hinder om rörelsepassens integreras i ordinarie undervisning samt görs till en 

rutin i det dagliga skolarbetet. Särskilt viktigt för elever med NPF är att förberedas inför nya 
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aktiviteter, samt övergångar mellan aktiviteter (Holmqvist, 2011). Enligt Álvarez-Bueno et al. (2017) 

är det den dagliga fysiska aktiviteten som ger bäst effekt på kognitionen och därmed är av störst 

betydelse vilket förstärker vikten av att organisera för övergångar och rutiner som möjliggör daglig 

fysisk aktivitet. Donnelly et al. (2016) har dock kunnat påvisa att även enstaka tillfällen av fysisk 

aktivitet gynnar kognitionen.   

 

Lärarna har även observerat och gett uttryck för att ett antal elever inte orkar vara fysiskt aktiva på en 

medelhög ansträngningsnivå under fyra sammanhängande minuter. Rapporten “Hälsa och välfärd hos 

barn och unga med funktionsnedsättning” visade att barn med NPF har en sämre hälsa och är mindre 

fysisk aktiva än andra barn (Statens folkhälsoinstitut, 2012). Utifrån rekommendationerna (WHO, 

2010) om minst 60 minuters daglig fysisk aktivitet på medelhög till hög nivå för barn och ungdomar 

ser vi det som än mer angeläget att skolan skapar förutsättningar för dagliga korta rörelsepass för att 

förbättra elevernas kondition och möjliggöra för ett ökat intresse för fysisk aktivitet. Möjliggörande av 

daglig fysisk aktivitet i klassrummet bidrar till att öka elevernas nödvändiga dagliga dos av fysisk 

aktivitet, förbättra skolprestationerna samt elevernas hälsa (Erwin, Fedewa, Beighle & Ahn, 2012).  

 

Lärarna uttrycker att tryggheten i gruppen och i klassrummet är av stor betydelse för att eleverna ska 

våga vara med i rörelsepassen. Då en eller ett par elever valde att inte delta så hade det en negativ 

inverkan på flera andra elever i gruppen och där uttrycker lärarna själva att det hade kunnat fungera 

bättre om det funnits en positivare gruppharmoni i klassen. Vår reflektion kring elevernas varierande 

vilja till att delta kan vi möjligen förstå genom att enstaka utav de äldre eleverna uttryckt att 

rörelsepassen varit töntiga eller inte intressanta, samt att vi inte anpassat rörelseövningarna till varje 

enskild individs förutsättningar och behov. Sowa och Meulenbroek (2011) beskriver hur just 

elevgrupper med NPF ofta har särskilda sociala svårigheter och därför kan visa ovilja till att 

genomföra aktiviteter i grupp. De kunde i sin studie påvisa att bäst resultat av fysisk aktivitet för 

elever med AST visades då eleverna fick enskild fysisk träning, dvs inte då eleverna tränade i grupp. I 

den enskilda träningen kan en mer precis anpassning efter individens egna önskemål och behov göras 

samt en närmare interaktion möjliggörs. Anledningen till att vi valde att ändå göra interventionen med 

daglig fysisk aktivitet som en gruppgemensam aktivitet var utifrån det gemenskapsorienterade 

perspektivet på inkludering (Nilholm & Göransson, 2016). Vi ser dock vikten av att fortsättningsvis 

undersöka och anpassa efter individuella förutsättningar och behov som finns inom en klass, precis 

som undervisning inom andra teoretiska ämnen behöver göra för att vara och verka inkluderande för 

samtliga elever.  

 

Genomförande av daglig fysisk aktivitet i klassrummet kan möjliggöras genom att rörelsepassen 

schemaläggs som en del av den ordinarie undervisningen, är enkla att genomföra och följer ett angivet 

program, där endast mindre förberedelser behövs samt inte kräver ett särskilt material för 

genomförandet. Donnelly och Lambourne (2011) förespråkar att daglig fysisk aktivitet just i 

klassrummet genomförs då eleverna spenderar den övervägande delen av sin skoltid där. Vidare är 

fysisk aktivitet en kostnadseffektiv insats som inte kräver extra arbetsinsats för lärarna samt att den 

bidrar till en glädjefylld samvaro. I vår intervention fick lärarna ett anpassat rörelseprogram med 

medföljande lärarhandledning samt att en introduktion till rörelseövningarna genomfördes inför 

uppstart med möjlighet för lärarna att utvärdera övningarna. Ytterligare en aspekt som vi anser talar 

för genomförande av daglig fysisk aktivitet i klassrummet är även att lärarna upplevde att de blivit 

piggare under intervention vilket i sin tur påverkar elevernas upplevelser av genomförandet positivt.  
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Slutsats 

Sammanfattningsvis vet vi att effekterna av fysisk aktivitet har en positiv inverkan på såväl vår 

fysiska, beteendemässiga, kognitiva och psykosociala hälsa. I vår studie har vi påvisat att elever och 

lärare har övervägande positiva upplevelser av daglig fysisk aktivitet i klassrummet. Genomförande av 

daglig fysisk aktivitet i klassrummet underlättas för läraren då det finns ett rörelseprogram att följa 

som inte kräver extra material. För kontinuerligt genomförande av daglig fysisk aktivitet som en 

aspekt för hälsofrämjande och hållbar skolutveckling är samsyn mellan lärare, skolledning, huvudman 

och de nationella styrdokumenten nödvändig. Rörelsepassens genomförande bör utvecklas och 

anpassas ytterligare efter individers fysiska förutsättningar, behov och ålder för att användas som ett 

funktionellt specialpedagogiskt verktyg. Av särskild vikt för elever med NPF är att utvecklas och 

utmanas i att finna nya vägar till att ingå i olika sammanhang med andra individer (Holmqvist, 2011). 

Daglig fysisk aktivitet kan vara ett verktyg för att utveckla de exekutiva funktionerna som är av 

avgörande betydelse för framgångsrik skolgång.    

Metoddiskussion 

I vår studie valde vi att använda oss av en kombination av kvantitativ metod med kvalitativa inslag 

som har gett oss ett stort dataunderlag och stärkt kvaliteten i vår studie (Widerberg, 2002). 

Insamlingen av data genom enkäter och loggböcker gav oss kvantifierbar data i form av siffror som 

möjliggör att tydligt kunna visa på resultat av interventionen samt även på ett överskådligt vis 

presentera resultaten för skolledning och andra intresserade (Rienecker & Stray Jørgensen, 2015; 

Widerberg, 2002).  De öppna frågorna i enkäterna och även i lärarnas loggbok möjliggjorde för en 

djupare och bredare förståelse av deltagarnas upplevelser av den dagliga fysiska aktiviteten 

(Widerberg, 2002).  

Den dagliga skattningen bedömer vi underlättades för elever och lärare då dessa fylldes i på papper 

istället för på dator.  Möjligen kan det vara så att skattning två gånger per dag i loggboken blev för 

frekvent för vissa elever och att motivationen för att känna efter vid varje skattning påverkades vilket 

kan ha haft inverkan på resultatet. Samtidigt tror vi att den dagliga upprepade skattningen stärker 

validiteten i vår undersökning. Fullständiga data erhölls från enkäterna före och efter intervention. I 

den dagliga skattningen i loggböckerna finns en del bortfall men datainsamlingen från loggböckerna 

blir värdefull kontrolldata till enkäterna.  

 

Vi övervägde noga vårt val av metod med särskild hänsyn till elevgruppen. Detta resulterade i att vi 

valde att använda oss av enkla formulerade enkätfrågor med skattningssvar. Eleverna var enligt lärarna 

vana vid att göra skattningar med hjälp av olika skalor och innan intervention fick även alla elever 

genomgång av enkätens upplägg samt genomföra en provskattning. Dock är vi medvetna om att 

skattning kan vara svårt för vissa elever och att det kan ha påverkat resultatet. Vissa av de 

återkommande begreppen, såsom exempelvis koncentration, som användes i frågeställningarna kan för 

vissa elever ha varit för svåra att skatta, vilket också kan ha påverkat resultatet. Här såg vi att lärarna 

skattade elevgruppen betydligt högre inom området koncentration efter intervention men elevernas 

självskattning visade här endast på en marginell förhöjning.  
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Vi är också medvetna om att interventionen i sig bidrar till en ökad medvetenhet inom undersökta 

områden hos deltagarna genom att de genomför skattning flera tillfällen per dag. Vi kan därför inte 

uttala oss om det endast är rörelseövningarna som bidragit till den positiva förändringen efter 

intervention eller om det är kombinationen av rörelseövningar och en ökad medvetenhet hos 

deltagarna. En intervention i sig kan alltid ha en positiv påverkan på studiens resultat och det behöver 

beaktas i resultat- och analysslutsatser. Interventionen pågick under fyra sammanhängande veckor. En 

längre intervention hade varit önskvärd men var inte möjlig att genomföra inom ramen för denna kurs. 

Vi anser ändå att studiens resultat är tillförlitliga då samma intervention genomfördes i två olika 

klasser under en sammanhängande period och inga andra förändringar gjordes under denna tid samt 

gav likvärdigt resultat i de båda klasserna. Syftet med vår intervention var att undersöka elever och 

lärares upplevelser av daglig fysisk aktivitet i klassrummet och därför användes ingen jämförelse- eller 

kontrollgrupp. Om denna studie skulle upprepas rekommenderar vi en single subject design, där 

eleverna utgör sin egen kontrollgrupp. Vi anser att det finns svårigheter att ha kontrollgrupp med 

denna elevsammansättning och då kan en single subject design säkerställa studiens resultat och 

därmed höja kvalitén. 

Fortsatt forskning 

Utifrån vår studies resultat ser vi det som betydelsefullt att arbeta för utökad daglig fysisk aktivitet i 

skolan. Vi anser att fysisk aktivitet kan vara ett specialpedagogiskt verktyg att använda för att främja 

hälsa, lärande och inkludering för alla elever men vara särskilt betydelsefullt för elever i behov av 

stöd. Det är även viktigt att skolans personal och ledning får en ökad kunskap om den fysiska 

aktivitetens fördelar. För implementering av ökad fysisk aktivitet är det av avgörande betydelse att 

synsättet genomsyrar hela skolan. Det kvarstår fortfarande en rad frågor att besvara kring den fysiska 

aktivitetens betydelse för kognitionen. Fortsatt forskning är nödvändig för att kunna uttala sig om och 

ge rekommendationer om vad som är det optimala antalet rörelsepass per dag, duration och intensitet.  
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målen. Stockholm: Skolverket.  

Skolverket. (2016). Tillgängliga lärmiljöer? (Rapport 440:2016). Stockholm: Skolverket.  

 

Skolverket. (2017). Inkludering – en internationell utblick med några nedslag. Tillgänglig: 

https://larportalen.skolverket.se/webcenter/larportal/api-

v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/4-

specialpedagogik/Grundskola/100_Inkludering_och_delaktighet/del_08/Material/Flik/Del_08_Momen

tA/Artiklar/Inkludering-%20en%20internationell%20utblick%20med%20några%20nedslag.docx   

Sladkey, D. (2013). Energizing Brain Breaks. Thousand Oaks: Corwin Press Inc. 

Socialstyrelsen. (2017). Ordlista till metodguiden för socialt arbete. Hämtad 7 december, 2017, från 

Socialstyrelsen, 

https://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/metodguide/ordlista#intervention 

Sowa, M. & Meulenbroek, R. (2011). Effects of physical exercise on Autism Spectrum Disorders: A 

meta-analysis. Elsevier. Research in Autism Spectrum Disorders 6, 46-57.  

 

Statens folkhälsoinstitut. (2011). FaR-Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet. 

Stockholm: Elanders. 

Svenska Unescorådet (2001). Salamancadeklarationen och Salamanca +5. Stockholm: Svenska 

Unescorådets. 

Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Norstedts 

Akademiska Förlag. 

Säljö, R. (2004) I Selander, S. (Red.). (2004). Kobran, nallen och majjen. Tradition och förnyelse i 

svensk skola och skolforskning. (s. 71-89). Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. 

Tan, B.W.Z., Pooley, J.A. & Speelman, C.P. (2016).  A Meta-Analytic Review of the Efficacy of 

Physical Exercise Interventions on Cognition in Individuals with Autism Spectrum Disorder and 

ADHD. J Autism Dev Disord, 46, 3126–3143, DOI 10.1007/s10803-016-2854-x. 

 

Tetler, S. (2004). Den rummelige skole: Om paradokser, dilemmar og udfodringer. I J. Andersen 

(Red.), Den rummelige skole: Et faelles ansvar. Vejle: Kroghs Forlag.  

 

https://larportalen.skolverket.se/webcenter/larportal/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/4-specialpedagogik/Grundskola/100_Inkludering_och_delaktighet/del_08/Material/Flik/Del_08_MomentA/Artiklar/Inkludering-%20en%20internationell%20utblick%20med%20n%C3%A5gra%20nedslag.docx
https://larportalen.skolverket.se/webcenter/larportal/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/4-specialpedagogik/Grundskola/100_Inkludering_och_delaktighet/del_08/Material/Flik/Del_08_MomentA/Artiklar/Inkludering-%20en%20internationell%20utblick%20med%20n%C3%A5gra%20nedslag.docx
https://larportalen.skolverket.se/webcenter/larportal/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/4-specialpedagogik/Grundskola/100_Inkludering_och_delaktighet/del_08/Material/Flik/Del_08_MomentA/Artiklar/Inkludering-%20en%20internationell%20utblick%20med%20n%C3%A5gra%20nedslag.docx
https://larportalen.skolverket.se/webcenter/larportal/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/4-specialpedagogik/Grundskola/100_Inkludering_och_delaktighet/del_08/Material/Flik/Del_08_MomentA/Artiklar/Inkludering-%20en%20internationell%20utblick%20med%20n%C3%A5gra%20nedslag.docx
https://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/metodguide/ordlista#intervention


46 

 

Tonkonogi, M. & Bellardini, H. (2016). Träna bort den stressrelaterade ohälsan. Stockholm: SISU 

Idrottsböcker. 

 

UNICEF Sverige (2009). Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter.  

Stockholm: UNICEF Sverige. 

 

Vazou, S., Gavrilou, P., Mamalaki, E., Papanastasiou, A. & Sioumala, N. (2012). Does integrating 

physical activity in the elementary school classroom influence academic motivation? International 

Journal of Sport and Exercise Psychology, 10(4), 251-263, DOI: 10.1080/1612197X.2012.682368, 

http://dx.doi.org/10.1080/1612197X.2012.68236. 

 

Vetenskapsrådet (2017). God forskningsed. Stockholm: Vetenskapsrådet.    

   

von Ahlefeld Nisser, D. (2014). Specialpedagogers och speciallärarens olika roller och uppdrag. 

Nordic Studies in Education, 34 (4). 

Westling Allodi, M. (2007). Equal Opportunities in Educational Systems: The case of Sweden. 

European Journal of Education, 42(1).   

Widerberg, K. (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur.  

World Health Organisation (WHO). (1986). Ottawa charter for health promotion: an international 

conference on health promotion. Geneva: World Health Organisation  

World Health Organisation (WHO). (2010). Global recommendations on physical activity for health. 

Geneva: WHO Press. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.1080/1612197X.2012.68236


47 

 

Bilaga 1 

   

   
  Bilaga 1 

September 2017 

 

Informationsbrev till dig som är vårdnadshavare till elev i klass xxx skola xxxx 

 

Rörelsens betydelse för elevernas studiesituation 

Vi är två blivande specialpedagoger som genomför vårt examensarbete inom ramen för vår 

sista termin på Specialpedagogprogrammet vid Stockholms universitet. Vi är nyfikna på att 

undersöka hur korta dagliga fysiska rörelsepauser under skoltid inverkar på elevernas 

studiesituation och även fånga in elevernas och pedagogernas upplevelser av detta. Idag 

pågår en omfattande samhällsdebatt som handlar om betydelsen av daglig fysisk aktivitet och 

dess positiva inverkan på hjärnan och för inlärningen.  

 

Har fysisk aktivitet någon positiv inverkan på skolsituationen? Kan det vara lättare att 

koncentrera sig på lektionen om man får möjlighet att röra på sig några minuter under 

lektionstid? Under fyra sammanhängande veckor i höst kommer pedagogerna i klassen att 

genomföra korta dagliga rörelsepauser som en del av undervisningen i klassrummet ett par 

gånger per dag. Eleverna och pedagogerna kommer inför uppstart att få besvara ett enkelt 

frågeformulär om koncentrationen i klassrummet samt efter avslutad period. Under 

rörelseveckorna kommer eleverna och pedagogerna dagligen att få svara på ett par frågor i en 

loggbok. Alla svar behandlas helt konfidentiellt, vi kommer med andra ord inte veta vem som 

gett vilka svar. Svaren kommer heller inte kunna spåras till vare sig skolan eller kommun.  

 

Arbetet sammanfattas skriftligt samt återkopplas muntligt till pedagoger och elever. I mitten 

av december bjuder vi in till ett återkopplingsmöte där ni får ta del av resultatet. Om du som 

vårdnadshavare undrar över något angående vårt arbete eller genomförandet av detta projekt, 

eller inte vill att ditt barn ska besvara frågeformuläret är Du varmt välkommen att kontakt oss 

via mail till: 

hanna.a.nilsson@nynashamn.se  eller till maria.stahl@nacka.se 

  

Vi är otroligt glada och tacksamma att få möjlighet att genomföra detta spännande projekt 

tillsammans med elever och pedagoger!  

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Maria Ståhl      Hanna Nilsson 

Hälso-och motorikpedagog  Förskollärare och grundskollärare F-3 

Barn och elevhälsan i Nacka  Nynäshamns kommun 
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Bilaga 2 

Elevenkät 1 

 

1.Här skriver du ditt kodnummer: 

	

2. Hur gammal är du? 
	

	
	

3. Hur ofta är du med på idrottslektionerna under en skolvecka?  

	
	

4. Är du med i någon idrottsaktivitet på fritiden? 
 

	
	

5. Hur kommer du oftast till och från skolan? 
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	 	 Bilaga 2 

6. Brukar du känna dig trött i skolan? 
 

	
	

7. Känner du att du kan koncentrera dig under lektionerna?

 

8. Blir du klar med dina påbörjade skoluppgifter under lektionstid? 
 

	
	

9. Känner du att du kan lyssna uppmärksamt när det ges instruktioner i 

klassrummet? 
 

	
	

10. Känner du att du har arbetsro i klassrummet? 
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Bilaga 3 

Lärarenkät 1  

 

1. Här skriver du din kodbokstav:  

 

2. Hur många schemalagda idrott- och hälsalektioner har eleverna per vecka?  

	

3. Upplever du att eleverna är trötta under skoldagen, om ja isåfall hur stor andel 

av eleverna? 

	

4. Hur stor andel av eleverna upplever du kan koncentrera sig på givna 

arbetsuppgifter under lektionstid?  

	

5. Hur stor andel av eleverna fullföljer påbörjade arbetsuppgifter inom given 

tidsram? 

	

6. Hur stor andel av eleverna upplever du lyssnar uppmärksamt när instruktioner 

ges till gruppen i klassrummet? 
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	 	 Bilaga 3 

7. Hur stor andel av eleverna upplever du har arbetsro i klassrummet under 

lektionstid?  
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Bilaga 4 

Elevloggbok 

Kodsiffra:        Datum: 
 

Förmiddag 
 
Hur många rörelsepass har du varit med på under förmiddagen? 

 

 

 

 

 

 
 

Under förmiddagen har jag känt mig… 

 
 

 

 
 
 

 
Under förmiddagen har jag känt att det har varit lätt att fokusera på mina skoluppgifter.                 

 

 

 

 
 
Under förmiddagen har jag kunnat lyssna uppmärksamt på instruktionerna i klassrummet. 
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  Bilaga 4   

Eftermiddag 

 
Hur många rörelsepass har du varit med på under eftermiddagen? 

  
 

 

 
 

 
 
 

Under eftermiddagen har jag känt mig…. 

 
 

 

 

 
 

 

Under eftermiddagen har jag känt att det har varit lätt att fokusera på mina skoluppgifter.                 

 
 

 

 

 

 
Under eftermiddagen har jag kunnat lyssna uppmärksamt på instruktionerna i 
klassrummet. 
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Bilaga 5 

Lärarloggbok 

Här skriver du din kodbokstav:    Datum: 

 

Förmiddag  

1. Vilka rörelsepass (övning 1-10) har ni genomfört under förmiddagen?  

 

2. Hur många elever var på plats i klassrummet under förmiddagen?  

 

3. Hur många elever deltog i rörelsepassen under förmiddagen?  

 

4. Hur stor andel av eleverna upplever du har varit pigga under förmiddagen?  

 

5. Hur stor andel av eleverna upplever du har kunnat lyssna uppmärksamt på 

instruktionerna i klassrummet under förmiddagen? 
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6. Hur stor andel av eleverna har kunnat fullfölja sina påbörjade arbetsuppgifter inom 

given tidsram under förmiddagen?  

       

 

Eftermiddag  

1. Vilka rörelsepass (övning 1-10) har ni genomfört under eftermiddagen?  

 

2. Hur många elever var på plats i klassrummet under eftermiddagen?  

 

3. Hur många elever deltog i rörelsepassen under eftermiddagen?  

 

4. Hur stor andel av eleverna upplever du har varit pigga under eftermiddagen?  

 

5. Hur stor andel av eleverna upplever du har kunnat lyssna uppmärksamt på 

instruktionerna i klassrummet under eftermiddagen?  
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6. Hur stor andel av eleverna har kunnat fullfölja sina påbörjade arbetsuppgifter inom 

given tidsram under eftermiddagen?  

       
 

 

 

7. Övriga positiva eller negativa observationer från dagen. 
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Bilaga 6 

Rörelseövningar för Rörelseprojektet vecka 40-43  
Rörelseövningarna ska vara enkla för pedagogerna att genomföra och endast kräva lite 

material och förberedelser och övningarna ska även vara enkla att utföra för eleverna. 

Instruktioner 

Varje rörelsepass (numrerat 1-5 och 6-10  nedan) utförs under 4 minuter. Under dagen 

genomförs 5 rörelsepass, ca. 1 rörelsepass pass per timme. Rörelsepassen nedan innehåller lite 

olika fysiska kvalitéer(puls, koordination och balans) så vi har gjort ett förslag på vilka 5 

rörelsepass som ska ingå under en skoldag. Ni väljer rörelsepassen utefter förslaget nedan, 

ordningen på rörelsepassen kan alltså ändras men alla 5 passen ska finnas med under en dag. 

Pulsövningarna innebär högt tempo och att eleverna ska ta ut rörelserna ordentligt så de blir 

något ansträngande/ andfådda. Övningarna koordination och balans utförs långsamt och med 

fokus. 

Vi har gjort 2 olika dagsförslag så  ni kan växla mellan dessa för att få variation.  

Förberedelser 

● Internettillgång till länkarna och möjlighet att visa film på storskärm. 

● Möjlighet att köra musik via spotify eller på annat sätt 

● “Verktygslådan”  

● Tidsverktyg 

 

Dag 1  

Rörelsepass 

1. Puls: Film med pulshöjande övningar ”Sjuloopen” 

Inled med att jogga på stället under 30 sek under tiden ni sätter på filmen  

http://web.friskissvettis.se/roris-och-miniroris/roris/rorispauser 

Avsluta med höga knäuppdragningar under 30 sek.  

 

2. Balans och koordination: Rörelsekort: Röriskorten 

Tips! Här kan ni låta eleverna ha någon eller några favoritlåtar som ni kör i 

bakgrunden  

Vårt förslag är låt # 17 på Rörisskivan. Låten är ca 2.30 minuter lång, upprepa för att 

få total speltid 4 minuter.  

 
Alternativ 1:  

Pedagogen plockar ut ett rörelsekort och visar rörelsen och samtidigt gör alla elever  

rörelsen tillsammans under 30 sekunder. (8 övningar 30 sek/ övning). Ta nytt kort med 

http://web.friskissvettis.se/roris-och-miniroris/roris/rorispauser
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ny rörelse. Se till att det inte blir någon paus mellan övningarna. Total tid för passet 

ska vara 4 min. 

 

Alternativ 2:  

En elev leder passet och plockar ut ett rörelsekort och visar rörelsen samtidigt som alla 

elever gör rörelsen tillsammans under 30 sekunder. Ta nytt kort med ny rörelse. Se till 

att det inte blir någon paus mellan övningarna. Total tid för passet ska vara 4 min. 

 

Alternativ 3:  

Varje elev plockar ut ett rörelsekort och visar rörelsen, samtidigt som alla elever gör 

rörelsen tillsammans under 30 sekunder.. Se till att det inte blir någon paus mellan 

övningarna. Ta nytt kort med ny rörelse. Total tid för passet ska vara 4 min. 

 

3. Puls: Crossfit   

https://drive.google.com/open?id=0B4oHXS8JiHgsbTJnRUNoSVVLcmc 

4. Puls: Rörelsekort:  Minikorten 

Tips! Här kan ni låta eleverna ha någon eller några favoritlåtar som ni kör i 

bakgrunden  

Vårt låtförslag är # 16 på Rörisskivan. Låten är ca 2.30 minuter lång, upprepa för att 

få total speltid 4 minuter.  

 

 
Alternativ 1:  

Pedagogen plockar ut ett rörelsekort och visar rörelsen och samtidigt gör alla elever  

rörelsen tillsammans under 30 sekunder. (8 övningar 30 sek/ övning). Ta nytt kort med 

ny rörelse. Se till att det inte blir någon paus mellan övningarna. Total tid för passet 

ska vara 4 min. 

 

Alternativ 2:  

En elev leder passet och plockar ut ett rörelsekort och visar rörelsen samtidigt som alla 

elever gör rörelsen tillsammans under 30 sekunder. Ta nytt kort med ny rörelse. Se till 

att det inte blir någon paus mellan övningarna. Total tid för passet ska vara 4 min. 

 

Alternativ 3:  

Varje elev plockar ut ett rörelsekort och visar rörelsen, samtidigt som alla elever gör 

rörelsen tillsammans under 30 sekunder.. Se till att det inte blir någon paus mellan 

övningarna. Ta nytt kort med ny rörelse. Total tid för passet ska vara 4 min. 

https://drive.google.com/open?id=0B4oHXS8JiHgsbTJnRUNoSVVLcmc
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5. Koordination: Långsamma korsrörelser under drygt 4 min          

https://drive.google.com/file/d/0B4oHXS8JiHgsWUJtUTZvWlBUODQ/view?usp

=sharing 

Vårt låtförslag är # 20 på Rörisskivan. Låten är ca 2.30 minuter lång, upprepa för att 

få total speltid 4 minuter.  

 

Dag 2  

Rörelsepass 

6. Puls och balans: Film med pulshöjande övningar ”Pigg och långsam” 

http://web.friskissvettis.se/roris-och-miniroris/roris/rorispauser 

 

7. Puls: Rörelsekort:  Röriskorten 

 Vårt låtförslag är # 19 på Rörisskivan. Låten är ca 2.30 minuter lång, upprepa 

för att få               total speltid 4 minuter.  

 

 
Alternativ 1:  

Pedagogen plockar ut ett rörelsekort och visar rörelsen och samtidigt gör alla elever  

rörelsen tillsammans under 30 sekunder. (8 övningar 30 sek/ övning). Ta nytt kort med 

ny rörelse. Se till att det inte blir någon paus mellan övningarna. Total tid för passet 

ska vara 4 min. 

 

Alternativ 2:  

En elev leder passet och plockar ut ett rörelsekort och visar rörelsen samtidigt som alla 

elever gör rörelsen tillsammans under 30 sekunder. Ta nytt kort med ny rörelse. Se till 

att det inte blir någon paus mellan övningarna. Total tid för passet ska vara 4 min. 

 

Alternativ 3:  

Varje elev plockar ut ett rörelsekort och visar rörelsen, samtidigt som alla elever gör 

rörelsen tillsammans under 30 sekunder.. Se till att det inte blir någon paus mellan 

övningarna. Ta nytt kort med ny rörelse. Total tid för passet ska vara 4 min. 

 

8. Koordination och styrka:  30/30 övningar till musik med filmen 30/30 

https://drive.google.com/open?id=0B4oHXS8JiHgsX3hXNU5QWjhtX2c 

 

9. Puls: Rörelsekort: Minikorten 

https://drive.google.com/file/d/0B4oHXS8JiHgsWUJtUTZvWlBUODQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4oHXS8JiHgsWUJtUTZvWlBUODQ/view?usp=sharing
http://web.friskissvettis.se/roris-och-miniroris/roris/rorispauser
https://drive.google.com/open?id=0B4oHXS8JiHgsX3hXNU5QWjhtX2c
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Tips! Här kan ni låta eleverna ha någon eller några favoritlåtar som ni kör i 

bakgrunden  

Vårt låtförslag är # 26 på Röriskskivan. Låten är ca 2.30 minuter lång, upprepa för att 

få total speltid 4 minuter.  

 

 
Alternativ 1:  

Pedagogen plockar ut ett rörelsekort och visar rörelsen och samtidigt gör alla elever  

rörelsen tillsammans under 30 sekunder. (8 övningar 30 sek/ övning). Ta nytt kort med 

ny rörelse. Se till att det inte blir någon paus mellan övningarna. Total tid för passet 

ska vara 4 min. 

 

Alternativ 2:  

En elev leder passet och plockar ut ett rörelsekort och visar rörelsen samtidigt som alla 

elever gör rörelsen tillsammans under 30 sekunder. Ta nytt kort med ny rörelse. Se till 

att det inte blir någon paus mellan övningarna. Total tid för passet ska vara 4 min. 

 

Alternativ 3:  

Varje elev plockar ut ett rörelsekort och visar rörelsen, samtidigt som alla elever gör 

rörelsen tillsammans under 30 sekunder.. Se till att det inte blir någon paus mellan 

övningarna. Ta nytt kort med ny rörelse. Total tid för passet ska vara 4 min. 

 

10. Brain breaks övningar 4 övn totalt 4 min 

https://drive.google.com/open?id=0B4oHXS8JiHgsOHZjajVsZk12NnM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B4oHXS8JiHgsOHZjajVsZk12NnM
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Bilaga 7 
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Bilaga 8 

Instruktioner Elevenkät     

I svart text står enkätfrågorna och i röd text nedan finns instruktioner för hur de vuxna kan 

stödja eleverna då eleverna ska fylla i enkäten:  

 Fyll endast i ett svarsalternativ   

1. Här skriver du ditt kodnummer:...................  

Alla elever ska ha en egen kodsiffra 1-19 ,se separat kodlista. Det är mycket  viktigt att 

eleverna och pedagogen håller reda på siffrorna. Eleven kommer att ha samma kodsiffra 

under hela perioden.   

  

 3. Hur ofta är du med på idrottslektionerna under en skolvecka?   

Här räknas även extra idrotten eller motorikpassen in , så om eleven är med på 2 

idrottspass/vecka och 1 motorikpass/ vecka så fyller eleven i 3 gånger per vecka.  

3 gånger eller  mer varje vecka   

2 gånger varje vecka  

1 gång varje vecka   

Ibland  

Aldrig  

 4. Är du med i någon  idrottsaktivitet  under fritiden?   

Här menar vi organiserad idrottsaktivitet, hjälp till att ge exempel om det behövs på vad det 

kan vara för aktiviteter ( fotboll, innebandy, simning eller annat)  

Ja, 3 gånger eller mer varje vecka   

Ja, 2 gånger varje vecka  

Ja, 1 gång varje vecka   

Ja, ibland  

Nej  

 

Fråga 6-10 är utformade med skattningsskala 1-5 , där eleverna ska skatta sina upplevelser 

med en siffra.   

  

 9. Känner du att du kan lyssna uppmärksamt när det ges instruktioner i klassrummet?  

Här är vi ute efter uppmärksamheten inte förståelsen av instruktionen  
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Bilaga 9  

Elevenkät	2		
Denna	vecka	avslutas	rörelseprojektet	och	vi	vill	att	du	fyller	i	den	här	enkäten.	Du	kommer	

att	känna	igen	många	utav	frågorna	från	den	förra	digitala	enkäten.	När	du	nu	svarar	på	

frågorna	den	här	gången	vill	vi	att	du	känner	efter	hur	det	har	känts	för	dig	under	veckorna	
med	rörelseprojektet.	

1.Här	skriver	du	ditt	kodnummer:	

	
	
2.	Har	du	känt	dig	trött	i	skolan	under	rörelseveckorna?	

	

3.	Har	du	känt	att	du	har	kunnat	koncentrera	dig	under	lektionerna	under	rörelseveckorna?	

	
	

4.	Har	du	blivit	klar	med	dina	påbörjade	skoluppgifter	under	lektionstid	under	

rörelseveckorna?	

	

5.	Har	du	känt	att	du	har	kunnat	lyssna	uppmärksamt	när	det	ges	instruktioner	i	

klassrummet	under	rörelseveckorna?	

	
	

6.	Har	du	känt	att	du	har	haft	arbetsro	i	klassrummet	under	rörelseveckorna?	
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	 	 Bilaga 9  

7.	Vilka	rörelsepass	har	du	tyckt	bäst	om?		

	

	

8.	Under	rörelseveckorna	har	ni	haft	flera	rörelsepass	varje	dag.	Hur	har	du	upplevt	

antalet	pass	varje	dag?		

	

	
	

9.	Hur	har	du	upplevt	rörelsepassen	i	klassrummet?	
	

	
	

	

10.	Vill	du	skriva	med	egna	ord	om	rörelsepassen	får	du	gärna	göra	det	här:		
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Bilaga 10  

Lärarenkät	2,	del	1	

Denna	vecka	avslutas	rörelseprojektet	och	vi	vill	att	du	fyller	i	den	här	enkäten.	När	du	svarar	

på	frågorna	denna	gång	vill	vi	att	du	svarar	utifrån	dina	upplevelser	under	rörelseperioden.	

1.	Här	skriver	du	din	kodbokstav:	

	

2.	Upplever	du	att	eleverna	har	varit	trötta	under	skoldagen,	om	ja	isåfall	hur	stor	andel	av	

eleverna?	

	

	

3.	Hur	stor	andel	av	eleverna	upplever	du	har	kunnat	koncentrera	sig	på	givna	

arbetsuppgifter	under	lektionstid?	

	

	

4.	Hur	stor	andel	av	eleverna	har	fullföljt	påbörjade	arbetsuppgifter	inom	given	tidsram? 
 

	
	  
 

 

 

 

 

 



67 

 

5.	Hur	stor	andel	av	eleverna	upplever	du	har	kunnat	lyssna	uppmärksamt	när	instruktioner	

ges	till	gruppen	i	klassrummet?	

	

	

6.	Hur	stor	andel	av	eleverna	upplever	du	har	haft	arbetsro	i	klassrummet	under	lektionstid?	

	

	

7.	Vilka	rörelsepass	upplever	du	har	fungerat	bäst	att	genomföra	i	klassrummet?		

	

	

8.	Under	rörelseveckorna	har	ni	haft	flera	rörelsepass	varje	dag.	Hur	har	du	upplevt	antalet	

genomförda	pass	varje	dag?	
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Bilaga 11 

Lärarenkät	2,	del	2	

Denna	vecka	avslutas	rörelseprojektet	och	vi	vill	att	du	fyller	i	den	här	enkäten.	När	du	svarar	

på	frågorna	denna	gång	vill	vi	att	du	svarar	utifrån	dina	upplevelser	under	rörelseperioden.	

1.	Här	skriver	du	din	kodbokstav:	

	

2.	Beskriv	din	tolkning	av	elevernas	upplevelser	av	rörelsepassen.	Du	kan	beskriva	både	på	

grupp-	och	individnivå	(avidentifierat).	

	

3.	Beskriv	hur	du	upplevt	genomförandet	av	rörelsepassen	utifrån	givna	instruktioner.	Vad	

har	fungerat	bra,	mindre	bra	eller	dåligt?		

	
	

4.	Vad	ser	du	skulle	kunna	vara	hinder	eller	svårigheter	i	att	regelbundet	genomföra	

rörelseövningar	i	klassrummet?		
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5.	Har	du	upplevt	några	positiva	effekter	av	rörelseövningar	i	klassrummet	och	i	isåfall	vilka?		

 

	

6.	Tror	du	att	ni	kommer	att	fortsätta	med	dagliga	rörelseövningar	i	klassrummet	efter	

avslutat	projekt?	Om	ja,	i	isåfall	hur?	

	
	

7.	Övriga	synpunkter	på	rörelseprojektet:		
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Bilaga 12 

Elev Ålder 
år 

Fritid Transport Vakenhet Koncen- 
tration  

Färdig- 
ställande  

Uppmärk-
samhet 

Arbetsro  Antal pass 
n(%) 

Skola 1          

1 15-16 nej b/t 3/3 4/4 2/2 5/4 4/4 78(92%) 

2 13-14 nej b/t 1/1 2/2 2/5 4/5 3/2 60(71%) 

3 15-16 ibland går 3/2 3/3 3/3 5/4 4/4 21(25%) 

4 11-12 nej går 3/4 4/3 4/3 5/4 5/3 13(15%) 

5 13-14 3/v cykl 4/5 5/5 5/5 5/5 5/5 85(100%) 

6 Bortfall         

7 13-14 1/v b/t 4/5 2/5 4/5 5/5 3/5 83(98%) 

8 13-14 1/v går 3/3 3/4 3/2 4/3 3/3 66(78%) 

9 13-14 nej går 4/4 4/4 5/5 3/3 4/5 34(40%) 

10 13-14 1/v b/t 3/3 5/3 4/4 5/4 5/5 61(72%) 

11 15-16 nej går 3/3 4/3 2/4 2/2 4/4 55(65%) 

12 13-14 1/v b/t 5/5 1/5 2/5 4/5 1/5 55(65%) 

Skola 2          

13 11-12 nej går 4/4 5/4 3/5 5/5 5/5 50(96%) 

14 13-14 nej går 2/5 4/5 3/4 3/5 4/5 52(100%) 

15 11-12 ibland bil 3/4 5/5 3/5 3/5 5/5 47(90%) 

16 11-12 nej går 5/5 5/5 3/5 4/5 4/5 47(90%) 

17 11-12 2/v går 3/4 5/4 4/5 3/4 5/5 40(77%) 

18 11-12 ibland går 2/1 5/5 5/4 5/5 5/5 48(92%) 

19 11-12 1/v går 3/3 4/3 3/1 5/4 4/4 45(87%)  

 

 

Tabellen visar samtliga elevers skattning innan och efter interventionen inom vakenhet, 

koncentration, färdigställande av uppgifter, kunna lyssna uppmärksamt samt arbetsro. 

Kolumnen “Fritid” visar om eleverna deltar i någon organiserad fysisk aktivitet på fritiden, 

siffra/v visar på antal tillfällen per vecka. “Transport” visar hur eleverna vanligtvis tar sig till 

och från skolan, “b/t” står för buss/tåg och “cykl” för cykel eller sparkcykel. Siffran före 

snedstreck (/) är skattning innan intervention och siffran efter snedstreck (/) är skattning efter 

interventionen. I skola 1 genomförde lärarna 85 rörelsepass under perioden och i skola 2 var 

antalet 52 pass.  
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Bilaga 13 

Uppföljande lärarenkät 

 

Här	skriver	du	din	kodbokstav:	

	

 

1. Har ni fortsatt med dagliga rörelseövningar i klassrummet 

efter avslutat rörelseprojekt? Om ja, isåfall hur? 
 

	

2. Har du observerat någon förändring hos eleverna kopplat 

till rörelseprojektet? Om ja, isåfall vad? 

	
	

3. Övriga reflektioner efter avslutat rörelseprojekt kan du 

skriva här:  
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