
Samband mellan idrott och 
framgång i skolan!
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Fysisk aktivitet hjälper dig att!

Enskilt eller i grupp

• Klara stress

• Koncentrera dig bättre

• Sover bättre

• Höjer din sociala 
kompetens

• Stärker dina muskler, 
lungor och hjärta

• Hjärnan har bättre 
syresättning

• Samlar familjen 

• Skapar dig ett 
fritidsintresse

• Bättre självförtroende

• Roligt att tillhöra en 
grupp

• (Sandborgh-Holmdahl & Stening, 1993).



Skeletthälsa

• Vad händer i kroppen?
• – Forskning visar på positiva 

samband mellan fysisk 
aktivitet och skeletthälsa. 

• Friska barn som 
regelbundet, minst två - tre 
gånger i veckan, utför 
viktbelastande aktivitet som 
innehåller mycket hopp 
(exempelvis gymnastik och 
bollsporter) får ökad 
benmassa samt förbättrad 
skelettstruktur.



• Effekterna bevaras i 
vuxenlivet vilket leder 
till en mindre förekomst 
av skador och frakturer i 
högre åldrar  (starkare 
benstomme ).

• Den period där vi med 
träning kan uppnå bäst 
effekter på skelettet är 
upp till 30 års ålder.



Benbanken

• Man kan säga att man 
sparar på benbanken, ju 
mer man sätter in på 
benkontot som ung, 
desto mer kan man ta 
ut senare i livet.

• Om man är väldigt 
oaktiv så kommer 
skelettet gradvis från 30 
års åldern att bli svagare 
och svagare men om 
man är aktiv och 
fortsätter att belasta 
det så behåller det så 
klart bättre sin 
hållfasthet.



• Person A har varit 
fysiskt aktivt fram till 30 
års ålder och lämnar 
således på en högre 
benreserv nivå än 
person B



Hjärnan

• Att lära sig komplicerade 
rörelsemönster stimulerar 
samma område i hjärnan 
(prefrontala cortex) som 
används vid problemlösning 
och annan kognitiv 
inlärning. 

• Dessutom kan fysisk 
aktivitet höja 
vakenhetsgraden i hjärnan, 
vilket gynnar elevers 
koncentrationsförmåga i 
klassrummet (Shephard, 1997).



• Om barn har en låg grad 
av fysisk aktivitet under 
dagen och inte utvecklar 
och automatiserar grov-
motoriska grundrörelser, 
kan detta leda till, inte 
bara hälsoproblem, utan 
också till försämrade 
skolprestationer 

• (Ericsson, 2003; Åberg, Pedersen, Torén et al, 2009).



• I alla inlärningsprocesser 
ingår 

• sinnesintryck, perception ( 

varseblivning ), kognition ( kunskap 

och tänkande ) och motorisk 
(rörelse) handling,   så om 
barnets motorik är sent 
utvecklad kan den komma 
att hämma såväl trivsel 
och lek som inlärning (Cratty, 

1997; Gjesing, 1997).

• Motorisk träning 
påverkar 
automatisering av 
grundläggande 
motoriska färdigheter 
( krypa, springa, hoppa )  brister i detta 
kan tänkas störa 
koncentrations-
förmågan i kognitiva  
( färdighet att tänka ) 

inlärningssituationer.



Kroppsuppfattning

• Barnets uppfattning om 
sin egen kropp och 
kroppens möjligheter 
spelar stor roll för 
barnets självkänsla. 

• Motorisk aktivitet och 
förmåga utgör en stor 
del av barns 
livsinnehåll. 

• Motorisk träning kan ha 
betydelse för barns  -
upplevelser av sig 
själva, självbild och 
självförtroende som 
barnet utvecklar.

• Detta i sin tur kan 
påverka 
förutsättningarna för 
kognitiv inlärning 

• (Sandborgh-Holmdahl & Stening, 1993).



Rekommendation

• UKK institutet, 
folkhälsan och 
folkhälsoinstitutet 
rekommenderar att 
barn skall röra på sig 
minst 3 timmar varje 
dag.

• MÅNGSIDIGT

• Pröva på lite allt möjligt

• 8-10 timmar sömn

• Regelbundna mattider

• Färggrann mattallrik

• Minska eller minimera 
socker

• Begränsa nät tiden

• Hitta på ”hela familjen 
gör något tillsammans” 
söndagar



Träna alltså!

• Koordinationer   ( v-v-h-h-v-h-h-v )

• Grov och finmotorik ( gymnastik, fotboll, hockey, dans mm och  

fingerfärdighet  slöjda, sy, skruva, limma o greja )

• Balans  ( stå på ett ben, gå på linje, barr, bom, hockey mm )

• Rörlighet  ( ex. tänjningar, klättra, krypa, kräla, kullerbytta )

• Spänst  ( hopprep, hopprep, flerstegshopp, hopprep, hopprep, hopprep )

• Uthållighet ( löpning, skidåkning = bäst effekt ) Bli andfådd!

• Styrka ( klättra, räfsa, bära, hjälp med vedlagning, skotta snö, skuff moppen..)



Ett tolkningsförsök av hur sambandet mellan motorik och 
lärande skulle kunna förstås: 
Förbättringar och automatisering av grundläggande motoriska 
färdigheter leder till ökad självtillit, vilket ger förbättrade 
förutsättningar för uppmärksamhet och lärande.

Ingegerd Ericsson & Magnus K. Karlsson 2013
Idrottsforum

http://idrottsforum.org/forskarprofil-ingegerd-ericsson-malmo-hogskola/


Förebild

• Vi vuxna bör vara GODA 
förebilder för våra barn 
och unga.

• Vi visar, är förebilder 
och vi uppmuntrar.

• Rörliga barn är också 
rörliga vuxna.

• Sparar sjukkostnader 
för samhället.

• TRO PÅ DIG SJÄLV

• VAR POSITIV

• SE MÖJLIGHETER

• SÄG VARJE DAG FLERA 
POSITIVA SAKER 

• GLADA MÄNNISKOR 
SPRIDER GLÄDJE OCH 
POSITIVA VIBBAR 







Tack!


