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Förord  

Vi vill tacka personalen på Ålstensskolan som har delat med sig av sina upplevelser kring 

elever och den pulshöjande träningen på skolan. Skolan har sett det som positivt att dela med 

sig av sin information och har varit tillmötesgående.  

  

Ett stort tack riktar vi till vår handledare Erik Hemmingsson som alltid funnits som stöd för 

vår utveckling i skrivandet.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  
  

  



 

Sammanfattning   

Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien var att undersöka hur en hälsoinriktad skolmiljö påverkade elevernas 

psykiska och fysiska hälsa. Vi valde Ålstensskolan som är en kommunal F-5 skola i 

Stockholm. Skolan hade daglig pulshöjande träning på schemat, för att få eleverna fysiskt 

aktiva. Vi utgick från två frågeställningar, (1) Hur upplevde mellanstadieeleverna pulshöjande 

aktivitet under skoldagarna? (2) Hur upplevdes elevernas kognitiva förmåga på lektionstid?   

  

Metod  

För att få svar på studiens frågeställningar, genomfördes fem intervjuer samt en observation på 

Ålstensskolan. Analysen som valdes var innehållsanalys. En semistrukturerad intervjuguide 

låg till stöd i intervjuerna. På så sätt kunde vi ställa följdfrågor och ta del av ytterligare 

beskrivningar. Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades upprepade gånger 

för att öka tillförlitligheten. Transkriberingen kondenserades för att hitta relevanta teman, 

koder och meningsbärande enheter.   

  

Resultat  

Teman som låg till grund för vår studie baserades på våra resultat samt observationen vi 

gjorde på skolan. Våra teman blev Rörelse, Den goda Ålstensandan samt Lugn & Ro. Utifrån 

intervjuerna tolkade vi respondenternas upplevelser och fick fram vårt resultat. Tack vare 

skolans drivna idrottslärare, rektor och elever blev de pulshöjande aktiviteterna  

genomförbara. Majoriteten av eleverna på skolan blev pigga, glada och fann ett stort intresse i 

att vara fysiskt aktiva. Resultatet av vår intervjustudie visade att eleverna kunde få en bättre 

fysisk förmåga, förbättrad koncentrationsförmåga samt förbättrad inlärningsförmåga på 

teorilektionerna, genom den pulshöjande träningen på skolan. Detta såg lärarna under 

lektionstid då eleverna var piggare.  

  

Slutsats  

Studien visade på att Ålstensskolans aktivitetsprogram bidrog till att elever rörde på sig mer 

och utvecklade sitt perspektiv på hälsa. Skolan bidrog till en förbättrad koncentration och 

inlärningsförmåga genom fysisk aktivitet.  
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1 Bakgrund  

I studien Impact of prolonged sitting on vascular function in young girls ville forskarna i 

denna studie undersöka konsekvenser av unga flickors stillasittande (Mcmanus et al, 2015). 

Denna studie undersöker riskfaktorer hos barns stillasittande. Studien visade att stillasittandet 

ökade riskerna att få kardiovaskulära sjukdomar under barndomen (ibid). Även sjukdomar 

som fetma, onormal glukosmetabolism och det metaboliska syndromet kan orsakas av för 

mycket stillasittande (Healy et al, 2008). En förbättring var när stillasittandet bröts mer ofta 

än sällan av rörelse (Mcmanus et al, 2015). Det är viktigt att man frekvent bryter 

stillasittandet under en dag (Healy et al, 2008). Det finns ett samband mellan dagligt 

stillasittande och en ökad risk för tidig död. De senaste åren har risken för tidig död stigit för 

de individer som var stillasittande mer än sju timmar per dag, trots att dessa individer utförde 

medel- till högintensiv fysisk aktivitet (FYSS, 2017, s. 67).  

  

Positiva samband har visats mellan konditionsträning och prestation i skola. Även kausala 

effekter kring kognitiva förmågor höjdes vid förbättrad kondition. Forskning har visat att det 

inte finns några negativa effekter när man reducerar undervisningstiden för att lägga in fysisk 

aktivitet (FYSS, 2017, s. 102).  

  

Enligt en studie med 500 kanadensiska barn såg forskarna, att barn som utförde en timme 

extra i gymnastiksalen per dag, klarade proven märkbart bättre än de inaktiva barnen i 

studien. De såg också att koordinerade rörelser stimulerar tillväxten av nervcellerna och ökar 

nervförbindelser i hjärnan. På så sätt fick barnen också en bättre inlärningsförmåga 

(Hannaford, s. 104, 1997).   

  

Utifrån ovannämnda fakta vill vi med uppsatsen granska en skola med en hälsoprofil och få ta 

del av upplevelser hos lärare och rektorer. Vi hoppas på att kunna delge andra skolor 

inspiration, så att de kan bidra till att ge eleverna hälsosamma levnadsvanor redan i tidig 

ålder.  
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1.1 Daglig fysisk aktivitet  

En studie visade att den fysiska aktivitetsnivån tenderar att minska från barndomen genom 

tonårs- och vuxenlivet (Saunders et al, 2018). När den fysiska aktiviteten minskade i 

barndomen, ökade hälsoriskerna hos barnen (ibid). Studien framhävde att tillräckligt med 

fysisk aktivitet bidrog till fler hälsofördelar än nackdelar. Minskning i fysisk aktivitet under 

barndom och hos ungdomar var associerade med barnens mognad, såväl psykologiska som 

sociala faktorer (ibid).  

  

De generella rekommendationerna för barn mellan 6–17 års åldern, är att vara fysiskt aktiva i 

minst 60 minuter per dag (FYSS 2017). Den fysiska aktiviteten bör vara aerobisk och ha en 

måttlig till hög intensitet. Vid måttlig intensitet, ökar andningen och pulsen. Vid hög 

intensitet ger det en markant ökning i puls och andning (ibid). Barn och ungdomar bör vara 

fysiskt aktiva på en högintensiv nivå minst tre gånger per vecka, för att främja till en god 

hälsa (Faskunger 2014, s. 15). Lek, löpning eller hoppliknande övningar bör ingå. Fördelarna 

med dessa rekommendationer var att vinsterna av rörelse blev en förbättrad kondition, ökad 

muskelstyrka och ett starkare skelett. Resultatet visade att barnen presterade bättre i skolan 

samt fick en förbättrad mental hälsa som i sin tur bidrog till en ökad självkänsla (FYSS, 

2017).  

  

Wickel & Eisenmann (2007) genomförde en studie med syftet att undersöka hur 

föreningsaktiviteter påverkade elevernas fysiska aktivitet, samt hur idrottslektionerna 

påverkade elevernas dagliga aktivitet. Forskarna studerade två olika grupper. Den ena 

gruppen fick till uppgift att bära stegräknare under en hel skoldag då de hade idrottslektioner 

inräknat, den andra gruppen bar stegräknare under en dag då de deltog i föreningsaktiviteter. 

Den föreningsaktiva gruppen jämfördes med den andra gruppen som hade ordinarie 

idrottslektioner. Detta för att undersöka antalet steg barnen gjorde i de olika grupperna vid de 

olika tillfällena. Under en dag då eleverna inte deltog i någon sport, var de mer stillasittande 

(ibid). Sammanfattningsvis visar detta på att barn är mer aktiva och har ett minskat 

stillasittande när de är med i föreningsaktiviteter.  

  

1.2 Kognitiv förmåga  

Kognitiv förmåga innebär bland annat att ta in och bearbeta information samt orientera sig i 

tid och rum. Att kunna lösa problem, minnas och att ha förmågan att använda siffror och 
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språk etcetera. Den kognitiva förmågan har en betydelse av att kunna använda både 

intelligens och begåvning (FAS-portalen).  

  

Enligt en studie beskrev forskarna att koncentrationsförmåga består av en del hjärnfunktioner 

och är en del av vårt sätt att tänka. Koncentrationsförmågan påverkas bland annat av andra 

processer exempelvis perception, då processer i hjärnan tolkar den information vi människor 

får genom händelser, minne, motorik och språk (Barkley, 1997 se Ericsson, 2006, s. 38).   

  

Vid bra koncentrationsförmåga riktar individen uppmärksamheten på de relevanta 

uppgifterna för stunden och begränsar ovilliga tankeprocesser och sinnesintryck. Individen 

kan också vidhålla uppmärksamheten under en längre tid samt ”multitaska” (Duvner, 1997 se 

Ericsson, 2006, s. 40). För att individen ska kunna nå en framgångsrik fokusering och 

uppmärksamhet i en uppgift, är meningsfullhet och motivation två viktiga faktorer 

(Hannaford, 1997 se Ericsson, 2006, s. 44).  

  

Ett projekt som genomfördes i en skola i Bunkeflo i Malmö, hade som syfte att undersöka om 

fysisk aktivitet kunde främja bättre koncentration hos eleverna. Lärarna använde ett 

frågeformulär som ett mätinstrument för att besvara frågor kring elevernas beteenden inom 

uppmärksamhet och impulskontroll. Formuläret innehöll tio frågeställningar. Frågeformuläret 

användes för att kunna följa upp elevernas koncentrationsförmåga. Under ett till två år 

genomfördes en intervention i ökad fysisk aktivitet och motorisk träning på skolan. Den 

fysiska aktiviteten och den motoriska träningen genomfördes fem till sex gånger per vecka. 

Lärarna på skolan bedömde att de elever som hade tagit del av interventionen fick bättre 

koncentrationsförmåga. För att synliggöra resultaten genomfördes samtal och intervjuer med 

medverkande lärare i “Bunkefloprojekt” (Ericsson, 2006, ss. 45–46).  

  

En studie från ett universitet i Florida visade att barn med ADHD bör aktivera sig för att 

förbättra inlärningsförmågan. Syftet med studien var att barnen skulle träna arbetsminnet 

under rörelse. Det gick ut på att barnen skulle komma ihåg siffror och bokstäver, därefter 

skulle de lägga siffrorna och bokstäverna i ordning efter varandra. Resultatet visade att barn 

med ADHD hade bäst inlärningsförmåga under utförandet av rörelse. En viktig del av denna 

studie var att forskarna ville föreslå eleverna att använda balansbollar och motionscyklar 

under inlärning för att få förbättrad inlärningsförmåga (Sarver et al, 2015).  
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1.3 Tidigare forskning  

En studie gjord av Donnelly et al. (1996 s. 242) hade i syfte att undersöka fysisk aktivitet och 

nutrition. Målet var att reducera fetma, främja fysisk aktivitet och kondition hos eleverna i 

grundskolan. Skolorna erbjöd personal på plats för att skapa möjligheter till att lära ut 

näringslära, fysisk aktivitet samt erbjuda en näringsrik och hälsosam skolmat. Nutritionen var 

framgångsrik och eleverna accepterade det nya lunchprogrammet. Genom små förändringar 

blev det en tydlig skillnad i resultat då eleverna blev mer fysiskt aktiva. Däremot reducerades 

inte fetman men eleverna fick förhöjda HDL-kolesterolnivåer, vilket var positivt (ibid s. 242).  

  

En studie som gjordes på Uppsala universitet, hade till syfte att undersöka hur skolpersonalen 

upplevde effekterna av daglig fysisk aktivitet för eleverna. Forskarna gjorde fem intervjuer 

med skolans personal. Det framgick från intervjuerna att genom den fysiska aktiviteten på 

skolan fick eleverna förbättrad koncentrationsförmåga och en ökad självkänsla efter 

projektets start. Även arbetsklimatet i klassrummet hade blivit förbättrat (Petterson & Ullsten 

2015, s. 2). Resultatet i en annan studie visade att elever med bristande motorik redan vid 

skolstart, fått svårigheter i läsning samt skrivning senare. Fysisk aktivitet och motorisk 

träning i skolan gav ett positivt resultat för de eleverna med nedsatt motorik (Ericsson 2003, 

s. 10).   

1.4 Ålstensskolan  

Ålstensskolan var en kommunal F-5 skola i Bromma som hade ungefär 600 elever. Skolans 

vision var att utvecklas inom lärande, hälsa och demokrati. Skolan stod fast vid att ”den goda  

Ålstensandan ska vara ett minne att bära med sig nu och senare i livet” (Ålstensskolan 

201706-02).   

  

Skolan hade implementerat ett aktivitetsprogram som kallades för Hjärna Puls. Hjärna Puls 

startade höstterminen 2017. Programmet bestod utav aktiviteter som kallades för morgonpuls, 

pulskort, smart-pass, brainbreaks och ordinarie idrottslektioner.  

  

Syftet med Hjärna Puls var att få in fysisk aktivitet på dagsschemat för eleverna. Tanken var 

att eleverna skulle få ett ökat välmående och en ökad koncentrationsförmåga, som i sin tur 

skulle leda till bättre studieresultat. Idén till att införa fysisk aktivitet fick de på grund av att 

forskning visat ett samband mellan fysisk aktivitet och förbättrad inlärning.   



5  

  

1.5 Syfte  

Syftet med studien var att undersöka hur en hälsoinriktad skolmiljö påverkade elevernas 

psykiska och fysiska hälsa.   

1.6 Frågeställningar  

-Hur upplevde mellanstadieeleverna pulshöjande aktivitet under skoldagarna?   

-Hur upplevdes elevernas kognitiva förmåga på lektionstid?   
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2 Metod  

2.1 Metodval  

Vi gjorde en kvalitativ studie på Ålstensskolan som hade pulshöjande aktiviteter för eleverna 

varje dag, detta var en obligatorisk del av undervisningen. Datainsamlingen genomfördes 

med hjälp av semistrukturerade intervjuer.  

  

Enligt Hassmén & Hassmén är syftet med intervjuer att förstå hur människor uppfattar sin 

omgivning. Metoden gav en djupare förståelse av respondenternas upplevelser än enkäter 

med kryssalternativ, där de endast svarar generellt på frågor (2008, s. 104). Skillnaden med 

att endast ha ett samtal i jämförelse med att intervjua, är att intervjun har ett mål och 

inriktning på respondentens upplevelse (ibid, s. 252). Respondenterna var rektorn, en 

idrottslärare samt tre ämneslärare på skolan. Av respondenterna var idrottsläraren och rektorn 

som mest insatta i skolans aktiviteter. Valet att använda kvalitativ metod, var för att få en 

inblick i hur den fysiska aktiviteten upplevs av lärare och elever på skolan. Vi valde att inte 

intervjua elever då det skulle ge en bristande information till vår uppsats, eftersom eleverna 

är i lägre åldrar och kan ha svårare att uttrycka sig verbalt.   

  

Målet var att få information kring hur skolans hälsoprofil kan påverka eleverna. Det 

sammanställdes två olika intervjuguider som är anpassade för de två olika målgrupperna, 

lärarna samt rektorn. Intervjuerna genomfördes i slutet på februari månad och transkriberades 

i början på mars.  

2.2 Förberedande arbete  

För att få en inblick i hur det fungerar i verkligheten inom uppsatsen, kontaktade vi 

Ålstensskolans rektor via mail. En promemoria sammanfattades där relevanta artiklar och 

litteratur låg till grund för bakgrunden och existerande forskning. En datasökning 

genomfördes för att få fram fakta, detta för att undersöka hur dagsläget ser ut i detta val av 

ämne. De databaser som bar källan till all forskning var Google Scholar, Pubmed, Diva, 

Discovery och EBSCO (Sport Discus).  
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2.3 Bekvämlighetsurval/ strategiskt urval  

Vi sökte information på nätet efter skolor som var inriktade på fysisk aktivitet för eleverna. 

SVT:s hemsida visade ett reportage kring ett projekt på Ålstensskolan, där de hade fokus på 

pulsträning för elever. Detta var relevant för vår studie och därför kontaktade vi rektorn på 

Ålstensskolan, som hänvisade oss till idrottsläraren som var initiativtagare till 

aktivitetsprogrammet.   

  

Intervjuer bokades in med rektor, en idrottslärare och tre ordinarie ämneslärare. Vi 

genomförde intervjuerna och efter fem intervjuer observerade vi, att det inte fanns någon 

förändring av respondenternas upplevelser. En mättnad uppnåddes efter fem intervjuer 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 75).  

  

Urvalet var en kombination av ett bekvämlighetsurval samt ett strategiskt urval.  

Respondenterna utsågs då de hade en god inblick i projektet ur olika perspektiv. Rektor som 

hade en bra överblick kring projektet, idrottsläraren som höll i den fysiska aktiviteten och såg 

hur eleverna trivdes samt ämneslärarna som observerade elevernas kognitiva förmåga under 

lektionstid. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 94).   

2.4 Tillvägagångssätt  

Det bokades in tider för intervjuer på skolan. Det förbereddes intervjuguider och 

informationsblad med våra samt handledarens kontaktuppgifter.   

  

Intervjuerna genomfördes i skolans lokaler och vi närvarade tillsammans. Intervjun 

påbörjades med en förklaring kring syftet med uppsatsen. Informationsblad delades ut till 

respondenterna, där våra samt handledarens kontaktuppgifter ingick. Innan intervjun 

påbörjades, tillfrågades möjligheten till inspelning för en underlättande transkribering.  Den 

ena intervjuade medan den andra antecknade. Samtidigt spelades allt in som sades genom 

varsin mobiltelefon. Syftet med att båda skulle vara med på intervjuerna var för att öka 

trovärdigheten, då vi uppfattar olika utifrån våra egna erfarenheter. Målet var att uppnå 

interreliabilitet vilket avser att man har lika bedömningar, då blir reliabiliteten hög (Hassmén 

& Hassmén 2008, s. 136).    
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Det avsattes 30 minuter per intervju. Däremot varierade tiden beroende på hur mycket 

respondenterna ville dela med sig av sina upplevelser. Därefter transkriberades intervjuerna 

på var sitt håll för att spara tid. Transkriberingarna utbyttes för att lyssna igenom 

inspelningarna igen, på så vis ökades trovärdigheten. Det blev alltså två avlyssningar på varje 

transkribering. Detta för att genomföra stabilitetsundersökningar vilket innebär att man gör 

om en och samma process, som i detta fall var att avlyssna intervjuerna samt läsa texten 

minst två gånger. Stabilitetsundersökningar ger då en högre reliabilitet (Hassmén & Hassmén 

2008, s. 136).   

2.5 Bearbetning av data  

När transkriberingen var klar bytte vi texter med varandra, för att få en mer trovärdig text. 

Analysen som användes var innehållsanalys, på så vis kunde vi hitta ett mönster, teman, och 

meningsbärande enheter i texten. Meningsinnehållet ska kunna ge inspiration till andra läsare 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 322).   

  

De meningsbärande enheterna kondenserades och till slut skapades koder och kategorier. 

Tabeller utformades för varje kategori. Kategorier skapades efter vårt syfte med studien och 

efter våra egna tolkningar av intervjuerna. Vi strukturerade upp de meningsbärande enheterna 

i tabeller och även i flytande text (Hassmén & Hassmén 2008, s. 334).  

2.6 Hjärna Puls  

Skolan hade schemalagt fysisk aktivitet för eleverna varje dag. Morgonpuls var en 

pulshöjande aktivitet på morgonen som varje årskurs utförde en gång i veckan. Eleverna hade 

ytterligare en aktivitet som kallades för pulskort. Pulskorten användes under lektionstid, då 

eleverna gick ut på skolgården för att välja tillhörande aktivitetslåda för pulskortet. I lådorna 

fanns det verktyg för aktiviteten (Ålstensskolan 2017-06-02).  

  

Årskurs fyra till fem hade ett smart-pass som innebar att eleverna arbetade med pulsband. 

Eleverna kunde se sin puls på storbildsskärm för att förstå innebörden i hur aktiviteterna 

påverkar pulsen. Meningen med smart-passen var att eleverna skulle komma upp i 70 % av 

sin max puls, vilket ledde till de positiva förbättringarna som vi tidigare nämnt. Eleverna 

hade även idrottslektioner två gånger i veckan. Sista aktiviteten som skolan hade planerat in 

var brainbreaks. De var schemalagda under de längre teorilektionerna. Aktiviteten gick ut på 
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att varje enskild klassföreståndare skulle avbryta lektionen, genom att aktivera eleverna. 

Aktiviteten tog cirka två till tre minuter och hade visat på en ökad koncentrationsförmåga upp 

till 25 minuter efter avslutad aktivitet (Ålstensskolan 2017-06-02).   

  

Anders Hansen, som skrev boken ”Hjärnstark”, menade att pulshöjande aktiviteter leder till 

förbättrad minneskapacitet. När människan utför fysisk aktivitet ökas ämnet BDNF (Brain 

derived neurotrophic factor). BDNF tillverkas i hjärnbarken och i hippocampus och är till för 

att skydda hjärnan mot sådant som kan skada hjärncellerna (Hansen 2016, s. 116). Genom 

konditionsträning kan hippocampus storlek växa, vilket är positivt (Hansen 2016, s. 136). 

BDNF bildar nya hjärnceller och hjälper cellerna att överleva, samt stärker kopplingen 

mellan de. Detta leder till bättre inlärning och bättre minne (Hansen 2016, s. 116). 

Pulshöjande aktiviteter har också en koppling till en förbättrad koncentrationsförmåga 

(Hansen 2016, s. 78).  

  

Vid koncentration krävs det reducering av brus runt omkring oss människor. För att 

uppmärksamheten ska kunna riktas mot det vi utför, behövs dopaminet (Hansen 2016, s. 84). 

På så vis anpassar sig kroppen för koncentration och belöning. Efter fysisk aktivitet ökas 

dopaminet och blir bestående i några timmar efteråt. Här upplever människan ett lugn, skärpa 

och fokusering, koncentrationen blir då bättre. Desto mer människan utför fysisk aktivitet, 

desto mer dopamin bildas det och bättre koncentration grundas (Hansen 2016, s. 86).   

2.7 Etiska överväganden  

Inom den kvalitativa forskningsmetoden krävs etiska överväganden bland annat inom 

intervjuer. I intervjuer delade respondenterna med sig av sina privata upplevelser, som kan 

vara känsliga. Som intervjuare måste man se till att respondenternas privata integritet 

tillhandahålls anonymt. Det kan bli problematiskt mellan de etiska kraven inom anonymitet 

och de grundläggande reglerna i den vetenskapliga forskningen. Man vill nå en specifik 

information utifrån respondenternas upplevelser, som riktar sig mot studiens syfte. Detta 

krävs för att studien ska kunna upprepas av andra forskare (Kvale 2014, s. 109).  

  

Intervjuaren måste ha i åtanke med att öppenhet och intimitet som formas av 

intervjuforskningen, kan vara lockande. Detta kan få respondenterna att avslöja saker som de 

därefter kan ångra att de delade med sig av (Kvale 2014, s. 110). För att undvika detta, 
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tillfrågades respondenterna om de ville lyssna igenom intervjun, för att få chans till att 

godkänna innehållet.  

  

Det finns fyra etiska krav man bör belysa vid en kvalitativ intervjustudie. Informerat 

samtycke som menar på att man informerar syftet med studien till respondenterna. Hur 

studien är upplagd och vilka risker samt fördelar som kan tillkomma under studieperioden 

(Kvale 2014, s. 107). Konfidentialitet är det andra kravet och innebär att den privata data som 

identifierar deltagarna i studien kommer inte att avslöjas (Kvale 2014, s. 109). Konsekvenser 

är ett krav att tillgodose respondenterna då man bedömer konsekvenserna av en kvalitativ 

studie då fördelar och nackdelar kan uppstå för respondenterna med att ge ut information 

(Kvale 2014, s. 110). Till slut bör man även tänka på forskarens roll samt integritet som är 

viktig då etiska beslut ska fattas under studiens gång. Exempelvis under intervju, måste 

intervjuaren kunna erhålla den information som respondenten ger ut på ett bra sätt (Kvale 

2014, s. 111).  

2.8 Reliabilitet & Validitet  

Inom kvalitativ forskning används termerna inom reliabiliteten som tillförlitlighet, pålitlighet 

och upprepbarhet. Silverman (2000) sammanfattar, att tillförlitlighet är när en 

överensstämmelse är befintlig mellan olika forskare och deras tolkningar av intervjuer och 

observationsdata. Det som observerades i intervjuer av forskarna är, uttalanden, gester och 

rörelser från respondenten, som forskarna därefter bedömer och jämför varandras resultat 

med. Om deras bedömningar överensstämmer, är det en hög reliabilitet. Med andra ord 

likhetsreliabilitet (Hassmén & Hassmén 2008, ss. 135–136). I denna studie analyserades 

intervjuerna enskilt och därefter jämfördes våra tolkningar med varandra, på så sätt blev det 

en ökad tillförlitlighet.  

  

Validitet definieras som sanning, trovärdighet, styrka och giltighet. Det bör vara relevant 

förknippat mellan respondenternas upplevelser och studiens ämne. Extern validitet i 

kvalitativ forskning betyder överförbarhet som menar på att resultatet i uppsatsen kan 

generaliseras hos andra populationer (Hassmén & Hassmén 2008, s. 155). Dock är detta inte 

relevant för oss, eftersom vi ville nå det mer unika i den grupp och miljö som undersöktes i 

vår studie. Intern validitet syftar på hur väl man har undersökt sitt resultat samt kvalitén på 
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sin data (ibid). Vi har en hög intern validitet då vi har intervjuat våra respondenter och gett de 

sitt fria ord att beskriva sina upplevelser.   
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3 Resultat   

  

 

  

  

Figur 1. Uppsatsens tre centrala teman  

  

I vår analys kom vi fram till tre centrala teman: Den goda Ålstensandan, Rörelse och Lugn &  

Ro. Skolans vision var, ”Den goda Ålstensandan ska vara ett minne att bära med sig nu och  

senare i livet.” Detta citat tyckte vi var värt att lyfta då det var viktigt att skolan gav ett gott 

intryck och var en trygg plats för eleverna. På så sätt valde vi en del av citatet som ett tema. 

När vi besökte skolan fann vi glädje hos eleverna då de genomförde aktiviteterna, vi skapade 

temat Rörelse. Skolans mål var att få en fridfylld undervisning, alla elever skulle få en chans 

till studie ro, därav valdes temat Lugn & Ro.  

  

Valet av metod i studien var att intervjua fem personal på Ålstensskolan. Fokus var riktat på 

elever som gick i årskurs fyra till fem. Genom intervjuerna visade det sig att många familjer i 

Bromma var fysiskt aktiva på fritiden. På så sätt var många elever redan fysiskt aktiva utanför 

skolan. Däremot, enligt respondenterna behövs den pulshöjande träningen i skolan för att 

kunna bryta de längre teoretiska lektionerna och även kunna fånga upp de inaktiva barnen så 

de kan bli mer fysiskt aktiva.  

Lugn & Ro   

- Rofylldhet   i klassrummen   

- Fokus   

  Den goda Ålstensandan   

- Hjärna Puls   

- Hälsa   

Rörelse   

- Gemenskap   

- Pulshöjande träning   
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Det krävdes mer tid av lärarna för att hjälpa elever med särskilda behov. Enligt lärarnas 

erfarenheter hade elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, exempelvis ADHD 

svårare att hitta tillbaka till sin koncentration, efter ett avbrott från ett rörelsepass. Lärarna 

hjälpte eleverna att komma ner i varv och hitta fokusering efter den pulshöjande träningen. 

Eleverna kunde då koncentrera sig bättre på lektionstid. Därefter gynnade träningen även de 

eleverna med ADHD, genom att de fick bättre fokusering på lektionstid.  

3.1 Rörelse  

På Ålstensskolan i Bromma var många elever redan föreningsaktiva. Eleverna spelade bland 

annat fotboll, basket, innebandy och tennis på fritiden. För att få alla elever intresserade för 

aktiviteterna på skolan, även de som var inaktiva, hade Ålstensskolan infört pulshöjande 

aktivitet på det dagliga schemat. En utav respondenterna nämnde ”de enda reaktionerna har 

varit positiva, jag har hört väldigt lite eller inte något negativt från elever eller föräldrar”, 

föräldrarnas positiva inställning överförs till eleverna och på så sätt sprids en rörelseglädje.  

  

”Men det gör gott för dem, framför allt bra för de som inte är aktiva, dessa elever är redan 

aktiva men det finns alltid elever som inte går på någon idrott eller rör sig alls och för de är 

detta enormt mycket värt.” Skolan kan fånga alla elever, som är både aktiva och inaktiva. 

Skolan motiverar elever som redan är aktiva samt främjar fysisk aktivitet hos de inaktiva 

eleverna.   
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Tabell 1. Citat från intervjuerna avseende temat Rörelseglädje  

Originaltext (från intervjun)  Meningsbärande 

enhet  

Kod  

“Många rör på sig för lite, kanske inte i just de 

här områdena men även här behöver barn röra 

på sig kontinuerligt.”  

Oavsett 

bostadsområde, 

behöver barn röra på 

sig kontinuerligt.  

Rörelse  

  

“Dagarna blir ju lite längre såklart men det 

tycker inte jag spelar någon roll. Jag tror att det 

är bra för barnen och få en paus mitt på dagen 

eller när de nu har sina grejer.”  

Det är viktigt för 

barnen att få bryta 

stillasittandet.   

  

Rörelse  

“Det är ju så att eleverna på den här skolan är 

ju väldigt föreningsaktiva även på fritiden.”  

Eleverna är väldigt 

föreningsaktiva.  

  

Rörelse  

“Dom har ju två idrottspass, ehh 50 min tror 

jag det är dom flesta ca och sen är det 

morgonpuls mellan och den är väl 30 min och 

sen är det smartpass och 30 min.”  

Aktiviteterna på 

skolan är flera 

pulspass av olika 

karaktär.  

  

Rörelsevariation  

  

”Sen har de även brainbreaks som dom håller 

på men de kanske inte är pulshöjande alla 

gånger, det är ju mer en paus grej för bryta 

lite.”  

Syftet med träningen 

är inte bara 

pulshöjande aktivitet 

utan även för att få 

en hjärnpaus.  

Hjärnpaus  



15  

  

” De [eleverna] blir ju piggare av rörelse. Det 

är ju vad forskning visar så det är ju 

jätteviktigt.”  

Som vi märker och 

det forskningen säger 

så blir barnen 

piggare.  

Rörelse  

  
”De har ju gympa två dagar i veckan och sen morgonpuls en dag sen dom som går i 4:an och 

5:an har ju pulspass och dom har ju puls-korten som de går ut oftast från lektionstid och gör 

på skolgården”, barnen aktiveras varje dag med varierande aktiviteter. Aktiviteterna var en 

blandning av pulshöjande träning och hjärngympa. Hjärngympan var till för att bryta 

stillasittandet under teorilektionerna.   

  

Personalen på skolan hade reflekterat över om eleverna endast skulle ha en rast verksamhet 

utan den schemalagda pulsträningen, ”i den mån det ligger på morgonen eller mitt på dagen 

så sen är det såklart svårt att veta vad som skulle hända om dom inte om det bara hade varit 

raster men det klart att generellt sätt när dom rör sig så har dom ju lättare att sitta still 

[fokusera].” Respondenterna märkte att när eleverna fick röra på sig, hade de lättare att 

fokusera på de teoretiska lektionerna.   

3.2 Den goda Ålstensandan  

Ålstensskolan ville ge ut inspiration till andra skolor där större behov fanns för fysisk 

aktivitet, i områden där elever var mindre föreningsaktiva. Skolan försökte inspirera andra 

skolor genom att lägga upp klipp på YouTube på de olika aktiviteterna som alla kunde ta del 

av. En utav respondenterna påpekade att “ja man hoppas ju framförallt att det sprids till alla 

andra områden och skolor där man kanske har större behov än vad vi har egentligen.”  

  

“Jag är så idrottsintresserad och tycker att det är viktigt, jag tror jättemycket på att det 

[rörelse] gör mycket, att röra på sig och att det ger resultat och jag skulle gärna vilja att 

man hade en gympa varje morgon för barnen innan skolan började, det tror jag skulle ge 

jättebra resultat, sen är det svårt o få till organisatoriskt men då tog jag med det hit till 

skolan och det är ju så våra idrottslärare är ju väldigt drivna och väldigt intresserade och 

väldigt på hugget att göra nya grejer, så dom gick ju liksom all in för detta”, respondenterna 

upplevde att idrottslärarna var kvalificerade och hade ett stort engagemang till insatserna för 

fysisk aktivitet på skolan.   
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Tabell 2. Citat från intervjuerna avseende temat Den goda Ålstensandan  

Originaltext (från intervjuerna)  Meningsbärande enhet  Kod  

“Ja, och sen har vi haft Anders Hansen och 

haft föreläsningar [kring träning], jättebra 

att barn rör på sig det vet ju alla.”  

Hansen, legitimerad 

läkare, föreläste om 

pulshöjande aktivitet på 

skolan.  

Hälsofrämjande  

“Barnen som inte är några typiska bolltjejer 

och killar, de går igång på pulsbanden, det 

triggar de, det gäller och hitta andra saker 

som barnen tycker är roligt.”  

De inaktiva barnen blir 

motiverade till fysisk 

aktivitet då de ser 

funktionen av 

pulsbanden.  

  

Motivation  

“Mål att vi ska kunna inspirera och det 

tycker jag redan man kommit igång väldigt 

bra med, folk vet att vi gör det [pulshöjande 

träningen].”  

Skolan syns utåt och 

många blir inspirerade av 

de pulshöjande 

aktiviteterna.  

Inspiration  

  

”Föräldrar har ju varit här, skolrådet, prins 

Daniel. Ja men det är ju liksom, det är ju 

många som vet nu, det sprids på sociala 

medier och sådär, och det är ju jättekul.”  

Skolan har skapat sig ett 

brett nätverk genom att 

sprida sitt program på 

sociala medier.  

Inspiration  

”Denna skola har ju väldigt drivna elever. 

Vi har inte så många elever som inte når 

målen, så det kanske är lättare att mäta på 

andra typer av områden.”  

Svårt att se skillnad i 

resultat för eleverna når 

redan målen.  

Målinriktad  

  

Respondenterna upplevde de pulshöjande aktiviteterna på skolan både positivt och negativt. 

En av respondenterna upplevde att det fanns en betydelse i när den pulshöjande aktiviteten 

var på dagen, “ehh klart ligger rörelsen sist på dagen så spelar det ingen roll om dagen.. det 

blir ju ingen effekt utav det och det var ju det som var tanken.” En utav respondenterna 
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nämnde att aktiviteterna på skolan har blivit ett sårbart system på grund av sjukfrånvaro hos 

lärarna, “det stretchar ju ut dagen ganska mycket i veckan. Sen är det ju.. har vi märkt nu i 

den här perioden att det är ju.. när någon är borta att det är ett ganska sårbart system för det 

är inte så att skolor bara kan kasta in någon.” Personalen som hade hand om aktiviteterna på 

skolan, gjorde egna koreografier som barnen skulle följa. Detta bidrog till att det blev ett 

sårbart system när den vikarierande läraren på kort tid skulle lära in koreografin.  

  

”Jag tror att det är en jättebra satsning, framförallt koncentrationsmässigt.  

Koncentrationsmässigt kan det vara bra att de hade sån här morgonpuls och schemalägga att 

man har ett teoretiskt ämne efter för det hade, tycker jag fungerar jättebra”, skolan försökte 

schemalägga den fysiska aktiviteten innan teoriundervisningen. Eleverna kunde då dra nytta 

av de effekter som uppstår efter fysisk aktivitet under lektionstid.  

I början var målet att uppnå 45 minuters rörelse per dag i skolorna. Idag är målet ändrat,  

“målet i Stockholms Stad är att inom en treårsperiod uppnå 60 minuters rörelse per dag”, 

påpekade en av respondenterna. Förhoppningsvis kommer detta implementeras i andra 

skolor, så barnen får bättre skolresultat.    

3.3 Lugn & Ro  

Elever med särskilda behov kunde ha svårigheter efter den fysiska aktiviteten. “Mot ADHD 

hållet då man väl blir uppsprallad då har man svårt att landa ibland, det är väl det enda som 

är negativt, de allra flesta klarar det jättebra, de har gjort det hundra gånger, de vet precis 

hur det funkar, men för en del tar det tid för att bara samla ihop tankar och tänka, nu ska vi 

tänka matematik och så sitter man med det och så rycks man upp och så blir det rörelse och 

då kan det ta ett tag innan man är där igen.” Med detta sagt kunde det bli en motsatt effekt 

precis efter träningen prestationsmässigt, för barn med svårigheter. Det kunde vara svårt att 

komma tillbaka och finna sin koncentration på teorilektionen.   
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Tabell 3. Citat från intervjuerna avseende temat Lugn & Ro  

Originaltext (från intervjuerna)  Meningsbärande enhet  Kod  

“Svårt att mäta och hur man ska mäta 

vet jag inte riktigt ännu, vi testar ju 

detta första året.”  

Vi testar fortfarande hur 

den kognitiva förmågan 

påverkas.   

Kognitiv förmåga  

”Framförallt ska idrottslärarna göra en 

utvärdering ganska snart kring 

pulssatsningen.”  

Idrottslärarna ska nu 

utvärdera resultatet på 

pulsträningen.  

Kognitiv förmåga  

“Att de orkar fokusera, de har sprallat 

av sig och orkar då sitta i aa först 

lyssna på en genomgång sen utföra 

uppgifterna.”  

Effekten av träningen är att 

de orkar fokusera mer på 

lektionstid.  

Lugn & Ro  

“De flesta, funkar det bra, men det är 

oftast de eleverna som har något 

särskilt behov, de har svårt ibland att 

landa.”  

Elever med särskilda 

behov, kan ha svårt att 

landa direkt efter träningen.  

Svårigheter  

”Pedagogik i rörelse? Ehhja men det är 

nog att eleverna ska få bättre 

koncentration inför dom här 

pedagogiska momenten och ämnena.”  

Pedagogik i rörelse innebär 

att eleverna får en bättre 

koncentration inför de 

pedagogiska momenten.  

Lugn & Ro  

”Man kan dra nytta av att dom är av 

sprallade och nu är de redo för att sitta 

och vara teoretiska.”  

Fysisk aktivitet bidrar till 

rofylldhet i klassrummen.  

Lugn & Ro  

  

Lärarna på Ålstensskolan ville framtidsmässigt få in verktyg i klassrummen som skulle gynna 

elevernas inlärningsförmåga, ”och det har vi ju precis börjat med, detta arbete och det är ju 

att ta fram olika typer av stolar, det finns en stol som bygger på en fjäder, så att du måste 

jobba med balansen och hålla dig på plats, till exempel om du har ADHD och liksom lär bäst 
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i rörelse, kanske mer än någon annan elev gör då, som har större behov för det, finns också 

en cykel med pedaler på så man kan cykla utan och störa på lektionstid.   

  

Respondenterna på skolan upptäckte en större skillnad när eleverna hade den fysiska 

aktiviteten på förmiddagen, “i den mån det ligger på morgonen eller mitt på dagen så sen är 

det såklart svårt att veta vad som skulle hända om dom inte om det bara hade varit raster 

men det klart att generellt sett när dom rör sig så har dom ju lättare att sitta still.” Lärarna 

tolkade ändå det som att eleverna blev positivt påverkade av den fysiska aktiviteten som 

bidrog till att de kunde fokusera bättre under lektionstid.  

  

Rasterna på skolan gav också en skillnad i prestationsförmåga, “det är klart med sambandet 

man får se när elever rör på sig om det bara är så att det är en spontan rast så märker man 

ju skillnad på när dom kommer in, rosig om kinderna, syresatta och klarare och piggare i 

huvudet och då fungerar ju också lektionerna bättre.” Respondenterna förklarade att man 

även efter en rast kunde se ett bra fokus hos eleverna under lektionstid men att pulshöjande 

träning främjade till en bättre koncentration då eleverna kommer upp i högre intensitet.  

4 Diskussion  

Vi har diskuterat utifrån uppsatsens frågeställningar som är kopplat till dess fakta i 

bakgrunden. Diskussionen ligger till grund för resultaten vi kom fram till. Syftet med studien 

var att intervjua skolpersonalen samt göra en observation under elevernas fysiska aktivitet, 

för att se hur en hälsoinriktad skolmiljö påverkade elevernas psykiska och fysiska hälsa.   

4.1 Resultatdiskussion  

Vid intervjuerna fann vi att lärarna såg en märkbar skillnad i koncentration, då eleverna var 

fysiskt aktiva under skoltid. Eleverna var piggare och hade mer fokusering på lektionstid än 

innan, då eleverna var mindre fysiskt aktiva i skolan. Det framgick ur intervjuerna att 

föräldrarna såg positiva skillnader även efter skoltid. Elever med svårigheter som exempelvis 

ADHD, fick en stor utmaning i att hitta tillbaka till koncentrationen, efter ett avbrott med 

fysisk aktivitet.   
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Eleverna på Ålstensskolan var föreningsaktiva på fritiden, exempelvis i bollsporter. Lärarna 

på skolan skulle sett tydligare resultat i koncentration och prestation om eleverna hade varit 

mer stillasittande.   

  

Elevernas föräldrar uppskattar de pulshöjande aktiviteterna på skolan. Uppskattningen var 

dock varierande bland lärarna. Vissa lärare hade mer eller mindre tid till aktiviteterna, på 

grund av sina schemalagda lektioner. Vissa lärare kunde känna sig mindre trygga i att utföra 

aktiviteterna, då varje aktivitet hade en egen koreografi som krävde inlärning inför passet.   

4.1.1 Rörelse  

När vi besökte skolan fick vi ta del av barnens fysiska aktivitet, och hur de upplevde det 

genom en observation. Vi fick även ta del av lärarens inställning till aktiviteterna genom 

intervjuer. Vi kunde konstatera att eleverna var pigga, hade glädje till passet som de utförde 

och att lärarna var lika motiverade som barnen. Vi tog del av ett smart-pass där barnen 

använde pulsband. De visade ett stort intresse av hur pulsbanden fungerade och blev 

motiverade av det. De elever som tidigare inte hade intresse av de pulshöjande aktiviteterna, 

lyckades idrottslärarna inspirera genom att använda pulsband.   

  

Målet med pulsbanden var att motivera eleverna till aktivitet. När eleverna fick se sin 

pulsvariation blev de drivna och fick en djupare förståelse kring hur fysisk aktivitet påverkar 

kroppen. Enligt lärarna fann eleverna en meningsfullhet med smart-passen. Enligt Hansen 

sker här en process då hjärnans belöningssystem kopplas in. Det som finns i 

belöningssystemet är accumbenskärnan. Den styr känslor som till exempel det välbefinnande 

vi känner efter fysisk aktivitet eller andra tillfredställelser (Hansen 2016, s. 78).   

  

Skolan ville få in fler aktiviteter i samband med att eleverna utför skoluppgifter. Aktiviteter 

som att lägga till motionscyklar i varje klassrum, är en början på deras framtidsplaner. Som vi 

nämnde innan i uppsatsen får människan en bättre inlärningsförmåga genom att utföra en 

aktivitet parallellt med inlärningen (Hansen & Sundberg 2014, s. 39). En studie gjordes med 

syftet att undersöka hur mycket elevers stillasittande kan minska genom att ha undervisning 

aktivt på skolgården. Skolorna som var med i studien fick under ett undervisningstillfälle per 

vecka undervisas ute på skolgården. Varje elev fick bära en stegräknare för att kunna se 

aktivitetsskillnad på när lektionen var ute på skolgården jämfört med när den hölls inomhus i 

skolornas lokaler. Resultatet på denna studie visade att eleverna var betydligt mer aktiva när 
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de hade undervisning på skolgården än när de hade lektionerna inomhus. Studiens slutsats 

visar på att undervisning utomhus kan öka elevernas fysiska aktivitetsnivå samt minska deras 

stillasittande (Rees-Punia et al, 2017).   

  

För barn som har ADHD, eller annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, kan det bli svårt 

att bryta en lektion för att ha fysisk aktivitet. Svårigheter i att komma ner i varv, få tillbaka 

koncentrationen och återuppta arbetet de avbrutit. Om en sådan situation skulle inträffa, hade 

skolan kompetenta pedagoger som på ett bra sätt hjälpte eleven att återfå koncentrationen.  

  

4.1.2 Den goda Ålstensandan  

Ålstensskolan hade bland annat hämtat fakta från boken Hjärnstark, som är skriven av Anders 

Hansen, legitimerad läkare. Han skriver att fysisk aktivitet främjar skolprestationen genom 

förbättrat minne och förbättrad koncentration (Hansen 2016, s. 86).  

  

På Ålstensskolan hade de kompetenta och drivna idrottslärare. Detta var till en fördel då 

fysiska aktivitetsprogrammet fick kvalité och blev genomförbart. Alla ämneslärare var inte 

lika engagerade men programmet fungerade bra ändå. Eleverna var positiva till den fysiska 

aktiviteten, vilket underlättade hela processen. Lärarna som var mindre engagerade och hade 

mindre intresse för fysisk aktivitet, hade svårare att genomföra programmet. Lärarna med 

positiv inställning påverkade även eleverna positivt. Detta bidrog till att eleverna kände ett 

stort intresse och stor glädje till aktiviteterna.   

  

Skolan hade genomfört aktiviteterna i cirka två terminer. På grund av den korta tiden kunde 

inte resultat utvärderas, gällande den kognitiva förmågan hos eleverna. Barnen var fysiskt 

aktiva på fritiden, därför kunde det vara svårt att se förbättrade skolresultat av aktiviteterna på 

skolan. Lärarna såg däremot att barnen var piggare och hade bättre fokusering på 

teorilektionerna.   

  

Det kan tolkas som att det blev lättare för denna skola att etablera aktiviteterna och få 

programmen att fungera, då familjerna var intresserade från början. Lärarna tolkade det även 

som att de som bodde i området kunde inspirera vidare till varandra. Vi tolkade det som att 
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andra områden som var i större behov av fysisk aktivitet än Ålstensskolan, kan få det svårare 

att få in dessa program i sin skola på grund av bristande ekonomi, intresse samt erfarenheter.     

  

Den forskning som vi lyfte fram i bakgrunden, visade på att inlärningsförmågan förbättrades i 

samband med rörelse för elever med svårigheter, exempelvis ADHD. Det fanns en tydlig 

liknelse mellan Ålstensskolans framtidsplaner på träningsredskap i klassrummen samt den 

ovan nämnda studiens förslag på träningsverktyg under lektionstid, exempelvis pilatesboll 

och motionscykel.  Dessa redskap stod för budskapet “lär bäst i rörelse” som Ålstensskolan 

levde upp till.  

4.1.3 Lugn & Ro  

Ålstensskolan har framtidsplaner om att ta in olika typer av stolar som de ska ha i 

klassrummen. Exempelvis en stol med pedaler som eleverna kan sitta och trampa på under 

lektionstid. Den andra stolen är byggd på en fjäder, vilket gör att eleverna som sitter på stolen 

måste hålla balansen under en teorilektion. Ålstensskolan står fast vid fakta från studier som 

beskriver att eleverna lär sig bäst under rörelse. En studie gjordes på tre grupper, den ena 

gruppen fick lära in glosor från ett band, under tiden de utövade fysisk aktivitet. Den andra 

gruppen fick vara fysiskt aktiva och därefter lära in glosorna och den tredje gruppen lärde in 

glosorna då de var inaktiva under en hel dag. Bäst resultat visades hos de som utövade fysisk 

aktivitet under inlärning. Inga statistiskt signifikanta resultat visades, då de hade varit 

inaktiva innan och under inlärning (Hansen & Sundberg 2014, s. 39).   

  

Barn får bättre koncentrationsförmåga och självkänsla av att vara fysiskt aktiva. Barn blir 

bättre i de teoretiska ämnena i skolan av att röra på sig regelbundet (Hansen & Sundberg 

2014, s. 41). Vår tolkning var att eleverna som lyckades genomföra ett fysiskt aktivitetspass 

och fick det bekräftat genom passets gång, fick en ökad självkänsla. Den ökade självkänslan 

kan påverka elevens prestationer på de teoretiska lektionerna på ett positivt sätt. När eleverna 

utför fysisk aktivitet tillsammans, får de ingå i ett socialt sammanhang och känna en 

gemenskap, även detta leder till en ökad självkänsla.  

  

Ålstensskolan som hade fysisk aktivitet dagligen, visade på att eleverna fick bättre resultat i 

koncentration och i prestation på teorilektionerna. Detta kan jämföras med en studie som 

gjordes i Bunkeflo. Studien hade som syfte att jämföra elevers prestation i lågstadiet, i 

samband med fysisk aktivitet. Den första gruppen bestod av två årskurser. De fick vara 
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fysiskt aktiva fem skoldagar i veckan. Den andra gruppen som bestod av en årskurs, hade 

ordinarie idrottslektioner som endast var två lektioner på schemat. Eleverna i dessa årskurser 

hade läst samma ämnen, hade samma lärare, var lika mycket fysiskt aktiva på fritiden och 

bodde på samma område. Resultaten visade att gruppen som hade fem idrottslektioner i 

veckan fick bättre betyg i kärnämnena (Hansen & Sundberg 2014, s. 41).   

  

Ålstensskolan hade fokus på pulshöjande aktiviteter som förbättrar konditionen. Skolan 

kommer att fortsätta genomföra den pulshöjande träningen eftersom skolan sett förbättrade 

resultat hos eleverna. Eleverna är piggare och kan fokusera bättre i undervisningen. En 

bidragande faktor är att skolan har tagit till stöd av forskning, som hade bevisat att det fanns 

ett starkt samband mellan förbättrad kognitiv förmåga och skolresultat (Ålstensskolan 

201706-02). Ålstensskolan hade etablerat fysisk aktivitet i det ordinarie schemat, för att i 

framtiden kunna mäta och ta fram konkreta resultat. En studie genomfördes i USA, för att se 

om kondition var kopplat till bättre skolresultat. Studien resulterade i att barn med bättre 

kondition hade bättre poäng på proven, i jämförelse med de som hade sämre kondition  

(Hansen & Sundberg 2014, s. 42). Hansen påpekar i boken “Hälsa på recept” att det är bättre 

att vara överviktig med bra kondition än normalviktig med sämre kondition (Hansen & 

Sundberg 2014, s. 42).   

4.2 Metoddiskussion & vidare forskning  

Vårt tidigare mål med att skriva uppsatsen var att jämföra två olika skolor med varandra. Den 

ena skolan skulle ha etablerat fysisk aktivitet utöver idrottslektioner och den andra skolan 

skulle vara traditionell med endast ordinarie idrottslektioner. Uppsatsen skulle bli för stor i 

förhållande till vår planeringstid under vår termin. På så vis valde vi att fokusera på en skola 

som hade daglig fysisk aktivitet på sitt ordinarie schema. Genom intervjuer fick vi ta del av 

lärarnas upplevelser och erfarenheter om hur de genomförde processen kring fysisk aktivitet. 

Ålstensskolans mål var att kunna sprida vidare detta koncept till andra områden, genom att 

skolor får ta del av vår uppsats och inspireras.   

  

Från början var vår tanke att vi skulle intervjua elever. Detta för att få en djupare förståelse av 

elevernas upplevelser kring programmet. Dock skulle det ge en bristande information till vår 

uppsats, eftersom eleverna är i lägre åldrar och kan ha svårare att uttrycka sig verbalt.  
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För att få en trovärdig information, delade vi upp transkriberingen och läste därefter 

varandras innehåll. Detta medförde att vi fick med många detaljer som var relevanta för vår 

studie.   

  

För vidare forskning vill vi få en ökad förståelse i varför det inte finns fler skolor i 

Stockholmsområdet, som har implementerad fysisk aktivitet i dagsschemat. Främst i de 

skolor som har ett ökat behov av den fysiska aktiviteten.  

  

Tidigare forskning har visat att det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och bättre betyg i 

kärnämnen för pojkar än för flickor (Hansen & Sundberg 2014, s. 41). Det skulle vara av 

intresse att veta förklaringen till varför.  

4.3 Slutsats  

I vårt samhälle har de digitala verktygen som exempelvis datorer, Ipad, tv-spel och 

mobiltelefoner tagit över barnens vardag. Genom dessa tekniker blir barnen alltmer 

stillasittande och får en försämrad hälsa. Att använda sig utav Ålstensskolans 

aktivitetsprogram, får eleverna tillgång till mer rörelse och en ökad förståelse kring hälsa. 

Genom att börja med fysisk aktivitet i tidig ålder främjas hälsan och blir varaktig i vuxen 

ålder. Ålstensskolan bidrar till bättre koncentration genom den fysiska aktiviteten samt en 

förbättrad fysisk hälsa för eleverna. Skolan är en inspirationskälla genom sociala medier och 

har hopp om att programmen implementeras på andra skolor.  
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Bilaga 1  

Litteratursökning  Syfte:  

Syftet med studien var att se hur en hälsoinriktad skolmiljö påverkade elevernas psykiska och 

fysiska hälsa.   

  

Frågeställningar  

-Hur ser den dagliga fysiska aktiviteten ut för eleverna på Ålstensskolan?  

-Hur ser arbetsprocessen ut för lärarna för att implementera den dagliga fysiska aktiviteten för 

eleverna?  

-Hur upplevs elevernas kognitiva förmåga på lektionstid?   

  

Vilka sökord har du använt?   

Daglig fysisk aktivitet, daily physical activity, kognitiv förmåga, fysisk aktivitet kognitiv 

förmåga hos barn, health promotion school environment children, fysisk aktivitet i 

grundskolor, physical activity in elementary school, hälsa hos barn i grundskolor, children 

physical activity, physical activity cognition, elementary school physical activity, barn 

stillasittande, kost och fysisk aktivitet, vilka förutsättningar skapar skolan för eleverna, 

pulshöjande aktivitet i skolan.  

   

Var har du sökt?   

Google Scholar, Discovery, Diva, Sportdiscus (EBSCO), PubMed, GIH:s bibliotekskatalog.  

   

Sökningar som gav relevant resultat  

Google Scholar: Physical activity in elementary school, Children physical activity, fysisk 

aktivitet kognitiv förmåga hos barn, daily physical activity.  

Diva: Hälsa hos barn i grundskolan, vilka förutsättningar skapar skolan för eleverna, 

pulshöjande aktivitet i skolan.  

SportDiscus: Elementary school physical activity, Physical activity cognition.  

Discovery: Health promotion school environment children.   
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Kommentarer   

Många studier har genomförts om barn och ungdomars fysisk aktivitet i skolan. Därav har 

det varit enkelt att hitta studier kring detta ämne. Det var svårt då forskningen inte alltid 

riktade in sig specifikt på vårt åldersspann hos barn.   
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Bilaga 2  

Informationsblad  

Vi är två elever från GIH - Gymnastik-och idrottshögskolan. Vi genomför en kvalitativ studie 

som ska handla om pulsträning för elever här på Ålstensskolan. Syftet med studien är att se 

hur en hälsoinriktad skolmiljö fungerar, vad gäller elevernas psykiska och fysiska hälsa i 

denna skolmiljö. Syftet med studien är också att undersöka om den kognitiva förmågan hos 

barn påverkas under lektionstid beroende på denna skolmiljö. Vi vill också få en inblick i hur 

barnens inställning till fysisk aktivitet är. All information behandlas konfidentiellt.   

  

Vid frågor och funderingar kan ni kontakta oss två studenter eller vår handledare Erik 

Hemmingsson.     

  

Erik Hemmingsson nr: 

073-593 90 88  

Mail: erik.hemmingsson@gih.se  

  

Derya Hirori nr: 

076-221 01 72  

Mail: deryahirorii@gmail.com  

  

Anna Karlsdotter Patanè  nr: 

072-303 21 32  

Mail: anna.patane@student.gih.se  
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Bilaga 3  

Intervjufrågor  

Bakgrundsfrågor: Hur många elever går här och hur många är det per klass? Hur många 

lärare finns det tillgängliga på en lektion? Vad finns det för personal, hälsopedagog, 

fritidspersonal, idrottslärare? Vad innebär er profil inom rörelse och hälsa.  

  

Intervjuguide rektor  

-Hur/ varför kommer det sig att ni fann inspiration till denna hälsoprofil?  

-Hur följer ni upp resultat kring hur eleverna blir hjälpta av FA?  

-Oftast har lärare inte tid till övrig aktivitet, på vilket sätt har ni kunnat prioritera detta?  

-Vad har ni för resurser på skolan för att aktivera barnen?   

-Hur mycket fysisk aktivitet får barnen under en skoldag?   

-Vad för slags fysisk aktivitet är det eleverna utför?  

-Vad har ni för inflytande sen start av projekt?  

-Har ni något mer att tillägga?  

  

Intervjuguide lärare  

-Vad innebär pedagogik i rörelse? Har ni lärare någon spetskompetens inom detta?  

-Påverkas eleverna av den pulshöjande träningen? På vilket sätt?  

-Hur mycket tid är avsett för rörelse på skolan? Hur lägger ni upp schemat för att ha tiden för 

all rörelse?  

-Hur har elever utvecklat sin fysiska förmåga under sin skoltid här (långsiktigt)?  

-Hur obligatoriskt är det för eleverna att delta på Hjärna puls? Om inte, hur många elever är 

närvarande på aktiviteterna?  -Har ni något mer att tillägga?  

  

  


