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Sammanfattning 
 
Inledning 
Med inspiration från vår tidigare kunskapsöversikt: Fysiskt aktiva barn: Bättre i matematik, 

och andra inspirationskällor som Bunkefloprojektet, WHO, egna erfarenheter från VFU-

perioder och den rådande debatten som finns idag om huruvida fysisk aktivitet har någon 

effekt på elevers skolprestationer, har vi gjort en undersökning som belyser elevers och 

lärares utsagor om hur de själva upplever effekterna av fysisk aktivitet. 

 
Studiens syfte 
Syftet med denna studie är att ta reda på hur elever beskriver sina upplevelser om sitt eget 

lärande i direkt anslutning till att de varit fysiskt aktiva. Vi vill även undersöka hur lärare 

beskriver att fysisk aktivitet påverkar elever under skoldagen. 

 

Metod 
I denna studien har en kvalitativ metod och en kvantitativ metod använts. Tio lärare 

intervjuades och 107 elever fick svara på enkätfrågor relaterade till vår studies syfte. 

Utsagorna från intervjun och svaren från enkätundersökningen analyserades med hjälp av 

teorin didaktisk design, design för lärande och sammanställdes. 

 

Resultat 
Resultatet visar att mer än 75 procent av eleverna i deras svar uppger att de i någon mån 

känner sig piggare, mer koncentrerade eller bättre fokuserade i nära anslutning till att de på 

något sätt varit fysiskt aktiva. Detta stämmer också med vad lärarna säger om hur de upplever 

eleverna efter de varit fysiskt aktiva. 
 

 

  



 

 

Förord 
Detta examensarbete gjordes i par. Under arbetets gång har vi delat på arbetet, där vi 

tillsammans kompletterat varandra i processen. Vissa delar av arbetet har skrivits enskilt, med 

den andres uppgift att korrekturläsa.  

 

Vi vill rikta ett mycket stort tack till de elever och lärare som deltagit i denna undersökning, 

utan er hade inte detta examensarbete varit möjligt att göra. Vi vill tacka våra fäder, Enar och 

Bo, som hjälpt oss genom att ge förslag på förtydliganden. Vi vill dessutom visa tacksamhet 

till vår handledare Elisabeth Persson, som varit till stor hjälp genom vårt examensarbete. 

Under arbetets gång har det inte alltid varit lätt, och när det gått emot och arbetet gått 

långsamt, har Elisabeth varit ett stort stöd för oss. Tack! 
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1. INLEDNING  
Idag pågår en aktiv debatt om att fysisk aktivitet hos barn och ungdomar kan ha positiv 

inverkan på läroprocessen i skolan. Det finns forskare som framhåller att många fördelar 

finns, både biologiska och fysiologiska, medan det finns de som har motstridiga argument för 

detta område. Brusseau och Hannon (2015) skriver att fysisk aktivitet är förknippat med 

stigande skolprestationer, bättre koncentrationsförmåga, bättre minne och klassrumsbeteende. 

Till detta associeras fysisk aktivitet dessutom med flera hälsofördelar. 

 

Dessvärre visar det sig att ungdomar idag inte når upp till den rekommenderade 

aktivitetsnivån, utan blir allt mer stillasittande. Världshälsoorganisationen (WHO, 2018) 

klargör att ungdomar världen över rör på sig betydligt mindre än förut. En minskad fysisk 

aktivitet bland ungdomar kan i framtiden leda till allvarliga konsekvenser där en ökad risk för 

kroniska sjukdomar och övervikt kan uppstå. WHO rekommenderar därför att barn och 

ungdomar mellan fem till 17 år bör vara aktiva 60 minuter dagligen. Detta sägs leda till ett 

flertal hälsomässiga effekter och en bättre livskvalité. 

 

Schwarzfischer et al. (2017) beskriver hur komplext området kring fysisk aktivitet och dess 

eventuella effekter är och att området behöver mer forskning för att ta reda på om fysisk 

aktivitet har några hälsoframkallande fördelar. Vad som framkommer i studien visar dock att 

barn som når upp till den rekommenderade aktivitetsnivån som WHO nämner, har betydligt 

bättre chanser till att förebygga hälsoproblem senare i livet. 

 

I examensarbete del ett skrev vi om hur forskningsområdet beträffande fysisk aktivitet och 

dess eventuella inverkan på elevers matematikkunskaper såg ut i vetenskapliga artiklar. I ett 

flertal av de artiklar vi studerade visade resultatet att elever som var fysiskt aktiva presterade 

bättre inom matematikämnet, medan mindre fysiskt aktiva elever visade motsatsen. Något 

som var relativt framträdande i de granskade studierna var att det är svårt att urskilja vilka 

faktorer som påverkar vad inom detta område (Bonath & Larsson, 2018). 

 

Med utgångspunkt i erfarenheter från vår verksamhetsförlagda utbildning, hädanefter 

benämnt som VFU, har en nyfikenhet kring fysisk aktivitet och dess eventuella inverkan i 

läroprocessen vuxit fram. Efter ett flertal VFU-perioder har vi observerat att elever upplevts 

som mer koncentrerade på lektioner i direkt anslutning efter idrottslektioner och längre raster. 

Utifrån dessa observationer har många funderingar om detta fenomen uppstått där en 

intressant aspekt är om verksamma lärare har samma uppfattning i sina klasser och i så fall 

beaktar detta när de planerar klassernas scheman och i sina lektionsplaneringar.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

1.1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur elever beskriver sina upplevelser om sitt eget 

lärande i direkt anslutning till att de varit fysiskt aktiva. Vi vill även undersöka hur lärare 

beskriver att fysisk aktivitet påverkar elever under skoldagen. 

1.1.2 Frågeställningar 

1. Hur beskriver lärare elevernas koncentrationsförmåga på lektioner i direkt anslutning 

till fysisk aktivitet? 

2. Hur beskriver elever sin koncentrationsförmåga efter de haft idrott och hälsa eller en 

längre rast? 

3. Vilken hänsyn säger lärare att de tar till om eleverna nyligen varit fysiskt aktiva när de 

planerar sina lektioner och vid schemaläggning? 

1.2 Avgränsningar 

För att avgränsa vår studie har vi valt att fokusera på elever i årskurserna fem och sex där det 

huvudsakliga fokuset kommer att ligga på ämnet matematik. Efter grundlärarutbildningen på 

Högskolan i Borås kommer vi bli behöriga matematiklärare i årskurserna fyra till sex, vilket 

ligger till grund för denna avgränsning. Tiden för examensarbetet är begränsad vilket har gjort 

att vi valt att avgränsa oss till två skolor med totalt åtta klasser och tio lärare. 
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2. FYSISK AKTIVITET 
Fysisk aktivitet är ett centralt begrepp i föreliggande studie och kommer i detta avsnitt 

förklaras. Enligt Riksidrottsförbundet (2009) finns det många fördelar att hämta genom att 

vara fysiskt aktiv. Några exempel som lyfts fram är att självförtroendet och 

koncentrationsförmågan ökar om fysisk aktivitet kontinuerligt utövas. Faskunger (2013, ss.8–

12) förklarar att definitionen av fysisk aktivitet är all typ av rörelse som ger ökad 

energiomsättning. Effekterna av fysisk aktivitet är beroende av bland annat intensitet, 

varaktighet, individens ålder och typ av träning. Huvudsakligen tillhör all rörelse inom 

följande områden fysisk aktivitet:  

 

• Fysisk aktivitet i vardagen – att bära, gå, lyfta med mera  

• Aktiv transport – promenad eller cykling 

• Fysisk aktivitet i arbetet 

• Fysisk aktivitet i hemmet eller som hobby 

• Motion i alla dess former 

• Tävlingsinriktad träning och idrott 

 

Vidare framhåller Faskunger att fysisk inaktivitet är en riskfaktor för ett flertal sjukdomar 

såsom hjärt-kärlsjukdomar, fetma, psykisk ohälsa, med mera. Enligt författaren är 

rekommendationen för barn 60 minuters fysisk aktivitet om dagen för att upprätthålla en god 

hälsa och ett välbefinnande. 

 

3. TEORETISK RAM 

3.1 Lärande 

Lärande beskrivs av Rostvall och Sellander (2010, ss.14–15) som en individuell process som 

beror på flera olika biologiska förutsättningar som en individ är försedd med, men också som 

en social process där individen lär sig i förhållande till någon och något som betraktas som 

meningsfullt. Mening och kunskap uppstår i olika sammanhang där interaktionen mellan 

människor är nyckeln. Beroende på vad människor har upplevt får de per automatik olika 

roller och erfarenheter, vilket ger skilda möjligheter till att påverka en situation. Rostvall och 

Selander (2010, ss.18–24) förklarar att dessa interaktioner kan ske på olika sätt och kan vara 

formella som i skolan, semiformella som på ett museum eller informella, som när ett möte 

mellan människor saknar officiellt erkända ramar.  

3.2 Design för lärande 

Design är ett begrepp som traditionellt betyder att skapa en ny produkt genom att forma idéer, 

begrepp och mönster. Det är ett sätt att skapa något nytt, att vara innovativ och se nya 

möjligheter för något som inte funnits tidigare. Kress och Selander (2010, ss.24–25) beskriver 

att didaktisk design ska ses som en aspekt i många olika sammanhang för att förstå pågående 

läroprocesser i skolan eller på fritiden. Läraren blir en designer för sin egen undervisning 

genom sin planering och sitt sätt att arrangera lektioner. 

 

Teorin Design för lärande kan användas som ett analytiskt verktyg för att studera, analysera 

och tolka läroprocesser. Den innefattar dessutom ett perspektiv, en tankeram och ett 

förhållningssätt till enskilda individers och gruppers förändringsarbete, men ger inga 

tumregler eller stalltips på hur processen kan gå till (Selander, 2017, ss. 110–111). Vidare 

förklaras det att när vissa aspekter av ett fenomen betonas och diskuteras upprepade gånger 
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vid interaktion med andra skapas en kommunikativ regelbundenhet vilket innebär att 

företeelsen framstår som meningsfull och sammanhängande. En designorienterad didaktik 

handlar om att studera lärande, men också bidra till diskussioner om hur lärande och 

undervisning kan förändras. Centralt inom teorin är hur olika iscensättningar möjliggör, eller 

hindrar lärandeprocessen. Genom att diskutera om kända problem och våga testa olika 

iscensättningar möjliggörs en förståelse om olika aspekter som saknats – eller inte getts 

utrymme – varken i tidigare forskning, det dagliga arbetet eller aktuella debatter (Selander, 

2017, s.133). 

3.3 Design för lärande som analysverktyg 

Denna modell (Figur 1) presenterar själva grundstrukturen i ett designteoretiskt perspektiv på 

lärande. Oftast prövar vi oss fram och lär på detta vis, utan att egentligen reflektera över att vi 

lärt oss något. I Förutsättningar och Iscensättning har vi Potentiella resurser som kan vara ett 

fenomen som anses vara ett fördelaktigt tillvägagångssätt i läroprocessen någon vill testa. Det 

kan vara allt från olika designade salar, speciell utrustning, litteratur eller som i vårt fall fysisk 

aktivitet. Det finns ett syfte med undervisningen, alltså vad denna gestaltning ska tillföra och 

detta är att lärarna ska försöka skapa en undervisningsmiljö som är så gynnsam för elevernas 

lärande som möjligt. De institutionella- och kulturella mönster som finns är de styrdokument 

som verksamheten förhåller sig till som till exempel skollagen och läroplanen. Det är också 

vilka parametrar som exempelvis styr schemaläggning. Med dessa tre förhållningssätt 

iscensätter läraren undervisningssituationen ensam eller tillsammans med andra och går 

vidare till nästa steg (Selander, 2017, ss.150–152). 

  

I Första transformationscykeln har läraren eller lärarna iscensatt en undervisningsform med 

de potentiella resurser som finns. Det är också här som positioneringen, alltså de biologiska 

inklusive fysiologiska faktorerna hos eleverna, har en betydande roll. I den läroprocess som 

sker har både den sociala faktorn, de fysiologiska och biologiska faktorerna en essentiell roll. 

Transformeringen inleds med att eleverna måste tolka situationen, lärarens förväntningar och 

att själva välja sina insatser. Därefter följer en serie av sekvenser då eleverna arbetar med de 

resurser läraren har valt att använda. I vårt valda område blir det en fråga om hur eleverna 

upplever sin förmåga att lära på lektioner efter att ha varit fysiskt aktiva (Rostvall & Selander, 

2010, s.14).  

 

 
Figur 1. En modell över Learnig Design Sequences (efter Selander, 2017, s.150) 
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4. TIDIGARE FORSKNING 

4.1 Inte en självklarhet 

I vårt tidigare examensarbete framkom det att ett flertal studier visar på att fysisk aktivitet kan 

ha positiva effekter på matematikprestationerna för elever i skolan. Resultatet i översikten 

fann att elever som i regel var mer fysiskt aktiva på fritiden och/eller deltog i ett program med 

motionsformer som hade en pulshöjande aktivitet, påvisade bättre skolprestationer inom 

matematikämnet (Bonath & Larsson, 2018).  

 

Det är förvisso svårt att bevisa den fysiska aktivitetens faktiska positiva inverkan, eftersom 

det kan samverka med andra faktorer. I en studie genomförd i Chile av Correa-Burrows et al. 

(2014) användes ett test kallat System for the Assessment of Educational Quality test (SIMCE) 

som har en nationell täckning för alla elever i årskurs fyra till åtta. Testet mäter bland annat 

kunskaperna i matematik och språk. Resultatet från de deltagare som ingick i studien 

användes till att jämföra hur ofta eleverna utövade fysisk aktivitet både i skolan och på 

fritiden. Forskarna i studien kategoriserade dessutom in varje deltagare i en av tre 

socioekonomiska grupper, en med hög status, en med medelstatus och en med låg status. Med 

hög status menar forskarna att människorna är välutbildade och har ett överskott av tid och 

pengar. Medelstatus förklarar forskarna som människor som ligger mellan hög och låg status 

där t.ex. lärare är en grupp. Den låga statusen framhålls vara människor med en enkel 

utbildning och där lönen oftast är låg. I de olika kategorierna varierar tid, pengar och 

möjligheter betydligt, vilket får följden att olika saker prioriteras framför andra. Detta kan ses 

som en bidragande faktor till att elever i skolan visar olika nivåer av skolprestationer. 

Resultatet i studien visade att den socioekonomiska statusen inte inverkade på deltagarnas 

matematikprestationer där de utövade fysisk aktivitet (Correa-Burrows et al. 2014). 

 

Fysisk aktivitet är ett begrepp som innefattar flera olika typer av rörelse och ses som ett 

komplext fenomen att förknippa med skolprestationer, där kön, vad för typ av fysisk aktivitet 

som utförs, och vilken bakgrund individen har, spelar en större roll enligt Sibley och Etnier, 

(2002). Flera studier mäter dessutom olika sorter av fysisk aktivitet på olika sätt (Domazet et 

al, 2016, Correa-Burrows et al. 2014, Booth et al. 2014, Jaakkola et al. 2015, Mullender-

Wijnsma et al. 2015). Trudeau och Shepard (2008) förklarar att kön spelar en mindre roll vid 

effekter av fysisk aktivitet. I författarnas studie framkommer det att både pojkar och flickor 

tjänar på att vara fysiskt aktiva, och att det inte är någon större skillnad mellan könen.  

 

Domazet et al. (2016) mätte fysisk aktivitet hos 869 elever i åldrarna tolv till 14 år i Danmark. 

Syftet med studien var att ta reda på om fysisk aktivitet påverkar ungdomars 

matematikkunskaper positivt. Deltagarna fick under en vecka använda accelerometrar, ett 

redskap som mäter distans och puls, för att mäta deras dagliga fysiska aktivitet. Fokus var på 

hur långt och hur ofta deltagarna cyklade till skolan. Deltagarna fick dessutom själva uppge 

hur ofta de var fysiskt aktiva på fritiden. Accelerometrar användes även i den brittiska 

longitudinella studien av Booth et al. (2014) där förhållandet mellan fysisk aktivitet och 

prestationer i engelska, matematik och NO undersöktes hos elever, först när de var elva år, 

därefter utfördes samma undersökning i åldrarna 13 och 16. Elevernas fysiska aktivitet mättes 

under dygnets vakna timmar och sattes sedan i korrelation till deras prestation i bland annat 

matematik (Domazet et al. 2016, Booth et al. 2014). I båda studierna visade resultatet att 

deltagarnas fysiska aktivitet hade positiva samband med goda prestationer i matematik, men 

författarna framhåller att det krävs ytterligare forskning inom området för att bestämma vilken 

frekvens och intensitet som är mest lämpad för att utveckla ungdomars kognitiva potentialer.  
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I en studie från Finland skriver Jaakkola et al. (2015) om sambandet mellan grundläggande 

rörelsefärdigheter och skolprestationer i flera ämnen, där matematik är ett. Deltagarna bestod 

av 325 elever i årskurs sju som följdes upp till årskurs nio. Till skillnad från studierna av 

Domazet et al. (2016) och Booth et al. (2014) mättes inte den pulshöjande formen av fysisk 

aktivitet i den finska studien, utan den riktar sig mer åt motoriska färdigheter (koordination, 

motorik och balans). Det var därmed inte möjligt att använda accelerometrar eftersom 

motoriska färdigheter inte är en pulshöjande aktivitet (Jaakkola et al. 2015). Utöver denna 

mätning undersöktes dessutom hur ofta deltagarna var fysiskt aktiva på fritiden på samma sätt 

som i studien av Domazet et al. (2016) där deltagarna själva fick uppge hur fysiskt aktiva de 

var. Den finska studien visade endast svaga samband mellan grundläggande rörelsefärdigheter 

och goda prestationer i matematik, detta kan enligt Jaakkola et al. (2015) vara på grund av 

användningen av de självrapporter på fysisk aktivitet som används i undersökningen. 

Forskarna framhåller att reliabiliteten och validiteten blir begränsad när en undersökning med 

självrapportering av deltagarnas egna fysiska aktivitet görs på barn och ungdomar.  

 

I en meta-analys av Fedewa och Ahn (2011) granskades 59 studier som undersökte 

förhållandet mellan barns fysiska aktivitet och skolprestationer. Resultatet i studien indikerar 

att majoriteten av studierna visar ett signifikant positivt förhållande mellan fysisk aktivitet och 

barns skolprestationer och kognitiva förmåga. 

 

Fedewa och Ahn (2011) säger att idrott och hälsa är ett ämne med lägre status jämfört med 

andra skolämnen, och att ämnet därför ses som ett hot mot de mer teoretiska ämnena. Tid som 

spenderas på fysisk aktivitet i skolan skulle istället kunna vara tid som läggs på läsning och 

matematik. Hardman (2000) framhåller att med tanke på den eskalerande graden av fetma och 

hälsorelaterade bekymmer hos barn, har responsen blivit en ökning i antalet forskningsstudier 

som undersöker den fysiska aktivitetens inverkan på barns skolprestationer, för att bevisa hur 

viktigt det är att lägga minst lika mycket tid på fysisk aktivitet. 

 

Flera forskningsstudier (se Sibley & Etnier, 2002) framhåller att det är ett positivt förhållande 

mellan fysisk aktivitet och dess fördelar i undervisningen hos barn, men det är svårt att stärka 

bevisningen om att fysisk aktivitet har någon inverkan. 

4.2 Faktorer som styr lärares planering 

Det finns ett internationellt stigande intresse för det positiva sambandet mellan fysisk aktivitet 

och bättre skolprestationer (Mullender-Wijnsma et al. 2015). Forskarna framhåller att många 

tror sig finna vinning i att implementera fysisk aktivitet i undervisningen, eller dra nytta av att 

ha elever som rör på sig. De nämner även att det blir en tidskrävande handling om fysisk 

aktivitet ska planeras in i elevernas dagliga schema och det blir ofta en belastning för 

skolpersonal om det ligger utanför deras ansvarsområden och styrdokumentets riktlinjer. Det 

blir problematiskt att utföra något utanför styrdokumentets riktlinjer när skolpersonalens 

ansvar ökar (Stukát, 1998). 

 

Matematikämnet är ett ämne som ofta styrs av läromedel, vilket redogörs i en kvantitativ 

studie på australienska matematiklärare (Sullivan et al. 2013), där läromedlet ses som ett 

viktigt stöd i planeringen. Vidare förklarar forskarna i den australienska studien att oerfarna 

lärare hellre frågar mer erfarna kollegor om stöd i undervisningen än att använda läroplanen 

som utgångspunkt i planeringen. Det framgår även i studien att det tas mer hänsyn till 

elevernas behov i klassrummet än att lägga tid på att följa läroplanen.  
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I studien av Stukát (1998) ingår SO-, slöjd- och matematiklärare som anger att de får mycket 

inspiration av läromedel men den egna inre idén behövs för att skapa ett undervisningsklimat 

som passar den enskilda läraren, vilket är en handling som kräver mycket tid. I den 

australienska studien (Sullivan et al. 2013) framkommer det att mer erfarna lärare ofta ger tips 

till inte lika erfarna lärare, att använda kollegors material till undervisningen för att underlätta 

planeringen och spara tid.  

 

4.3 Fördelar med att vara fysiskt aktiv 

Mullender-Wijnsma et al. (2015) framhåller att det finns ett ökat intresse för relationen mellan 

barns fysiska aktivitet och deras skolprestationer. Det är dock problematiskt att bevisa den 

fysiska aktivitetens påverkan i skolsammanhang. Samtidigt visar studien att det inte skulle 

hämma elevers skolprestationer att ha mer idrott och hälsa eller fysisk aktivitet i skolan. 

Vidare framhåller författarna Wittberg, Northrup och Cottrell, (2012) vilka 

undervisningsfördelar som går att hämta genom att vara fysiskt aktiv. Hjärnan stimuleras på 

ett positivt sätt efter en pulshöjande aktivitet. På kort sikt stimulerar den fysiska aktiviteten 

kemiska förändringar i hjärnan som ökar uppmärksamheten och kan förbättra det kognitiva 

tänkandet. Vidare framhålls vilka fördelar som fysisk aktivitet har hos barn i alla åldrar. 

Fysiska, fysiologiska och känslomässiga vinster finns att hämta och underlaget för dessa 

påståenden blir bara större enligt författarna. 

 

I den chilenska studien gjord av Correa-Burrows et al. (2014) visades det att elever i årskurs 

fyra till åtta som utövade någon form av idrott fyra timmar eller mer i veckan, presterade 

bättre i deras nationella prov (SIMCE), än de elever som utövade någon form av fysisk 

aktivitet två timmar eller mindre i veckan. De elever som var fysiskt aktiva fyra timmar eller 

mer hade i snitt 37,4 poäng mer än de elever som inte idrottade lika mycket. I en annan studie 

gjord i USA studerades barns syreupptagningsförmåga och sambandet mellan detta, 

tjockleken på hjärnbarkens gråa substans, och hur väl de presterade på matematiska problem. 

Barnen var nio och tio år gamla när studien genomfördes. Forskarna kom fram till att de barn 

som tränade mycket och således hade en bättre syreupptagningsförmåga, hade en mindre 

andel grå hjärnsubstans och var bättre på att lösa matematiska problem än de barn som var 

mindre fysiskt aktiva och hade en sämre syreupptagningsförmåga (Chaddock-Heyman et al. 

2015).  

 

I en interventionsstudie från Sverige, hade en interventionsgrupp upp till dubbelt så mycket 

idrott och hälsa i veckan än tre kontrollgrupper. Resultatet visade att de elever som hade mer 

idrott under veckan presterade bättre på de nationella proven i matematik än de tre 

kontrollgrupper som inte hade lika mycket idrott och hälsa (Käll, Nilsson, och Lindén, 2014).  

 

Utövar ungdomar någon form av fysisk aktivitet 60 minuter varje dag uppstår hälsofördelar 

såsom friska ben och muskler, förbättrad muskelstyrka och uthållighet, en ökad självkänsla 

och minskad stress och ångest. Dessutom har fysisk aktivitet förknippats med kognitiva 

fördelar, vilket kan ha en viss påverkan på skolprestationer enligt Rasberry et al. (2011). 

Trudeau och Shepard (2008) redogör för vilka fördelar det finns för elever som är fysiskt 

aktiva. De nämner också att en utvecklad kognitiv förmåga är något som eleverna förbättrar 

om de är fysiskt aktiva. Utöver detta så nämns också att koncentrationsförmågan stärks och att 

klassrumsklimatet är lugnare bland elever som utövar någon fysisk aktivitet på fritiden. 

Studien redogör också för att elever som utövar någon form av fysisk aktivitet utanför skolan 

generellt sett presterade bättre i skolan än elever som inte utövade någon fysisk aktivitet. 
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Raviv och Low (1990) redogör för hur fysisk aktivitet kan ha en viss påverkan på elevers 

koncentrationsförmåga. Studien är gjord på elever i åldrarna elva till tolv i Israel. En 

undersökningsgrupp av elever hade idrott och hälsa i början av varje dag, och en 

kontrollgrupp hade NO. Författarna förklarar att både koncentrationsförmåga och förmågan 

att fokusera är snarlika varandra, och båda är viktiga för att människor ska kunna förstå och 

uppfatta information, främst vid undervisningstillfällen. För att mäta elevernas 

koncentrationsförmåga användes d2 Concentration Test, som mäter hur snabbt och säkert 

eleverna svarade på testet under tidspress. De elever som utövade idrott och hälsa presterade 

bättre än de elever som inte gjorde det. Slutsatsen i deras studie var att elever som utövar 

någon form av idrott kan höja sin koncentrationsförmåga jämfört med de elever som inte 

utövar någon form idrott. En annan viktig aspekt de nämner är att tidpunkten på dagen är av 

betydelse för hur väl eleverna lyckas koncentrera sig. Ju senare på dagen, ju större är risken 

för att eleverna är trötta och således också har svårt att upprätthålla sin 

koncentrationsförmåga. Det är därför upp till lärarna att anpassa sin undervisning på lektioner 

senare på dagen, så den möter eleverna bättre. 

 

I vår litteratursökning fann vi många relevanta undersökningar som granskar fysisk aktivitet 

och dess eventuella påverkan på elevers skolprestationer i olika ämnen. Däremot fann vi inga 

studier som undersöker elevernas egna beskrivningar av hur de upplever att sitt lärande i nära 

anslutning till att de varit fysiskt aktiva är. 
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5 METODVAL 
I denna studie har både kvantitativ och kvalitativ metod använts. I metodavsnittet kommer det 

att redovisas för hur dessa metoder har använts och varför. Det kommer även att redogöras för 

urval där svar från en respondentgrupp och en informantgrupp har erhållits. Etiska 

ställningstaganden beskrivs utförligt. Lärarna intervjuades och eleverna besvarade 

enkätfrågor. 

5.1 Kvalitativ metod 

Enligt Kvale, Brinkman och Torhell (2014, s.142) är en kvalitativ intervju i en studie där 

forskaren vill ta reda på hur något föreligger ett bra tillvägagångssätt för att få nyanserade 

svar. I mötet med en annan människa ges olika svar beroende på vilka tidigare erfarenheter 

denne har, och således så har olika individer olika svar att ge. Som intervjuare går det att 

anpassa frågorna efter vilka utsagor som ges. Inför intervjutillfällena utformades nio 

huvudfrågor (se bilaga 1) som användes vid samtliga intervjuer. 

 

Intervjutillfällena var uppdelade på olika dagar för att vi ville undvika att ha flera intervjuer 

tätt följt efter varandra så en reflektion över intervjuerna kunde göras innan nästa tog vid, 

samt för att hålla en hög kvalité i de följdfrågor som ställdes. Till intervjuerna framställdes en 

fast mall i form av nio huvudfrågor att förhålla oss till, men eftersom individer tenderar till att 

ha olika erfarenheter och relationer till saker och ting bestämdes det att inte utgå helt och 

hållet från dessa frågor, utan intervjuerna hölls relativt öppna i förhållandet till syftet. 

Frågorna fanns som en styrande mall om intervjusvaren hamnade utanför ramarna. 

 

Före varje intervju gick vi grundligt igenom frågorna och förberedde oss med 

inspelningsverktyg, papper och penna. Samtliga intervjuer genomfördes i en lugn miljö där 

informanten kände sig bekväm. Kvale, Brinkman och Torell (2009, s.115) framhåller att det 

är viktigt som intervjuare att förbereda sig väl inför en intervju. Ju bättre förberedd, desto 

bättre kommer kvalitén sannolikt vara på den information som ges. Vidare förklaras att en 

intervjuundersökning inte har några särskilda förhållningssätt när det kommer till hur en 

intervju kan gå till. Det finns däremot olika tekniker och angreppssätt att använda sig av. 

Målet med dessa olika tekniker är att strukturera upp intervjun så den håller en så hög kvalité 

som möjligt. Forskningsprocessen ska ses som logisk, men i samtalet som sker i en intervju så 

finns en stor öppenhet och därför kan det vara problematiskt att statiskt följa en viss mall, 

därför valde vi att endast ha våra nio frågor att falla tillbaka på om intervjun drog åt ett annat 

håll. 

 

Det angreppssätt som användes vid intervjuerna var en teknik som Kvale, Brinkman och 

Torhell (2009, s.146) kallar för tratteknik. Denna teknik går ut på att intervjuaren som 

inledning ställer frågor som inte direkt svarar mot det syfte som finns, utan mer generella 

frågor om informanten i fråga. Följdfrågor ställs till de utsagor som informanten ger, med 

avsikten att undermedvetet besvara det vi vill ha svar på. På detta sätt blir det svårare för 

informanten att på förhand räkna ut syftet med intervjun och kan på så vis inte heller 

manipulera sina svar. Vid intervjutillfällena användes som sagt nio huvudfrågor så att 

intervjun blev ett samtal och hölls inom ramarna för undersökningens syfte. Vidare förklarar 

Kvale, Brinkman och Torhell också att genomföra en intervju ligger mycket på intervjuarens 

skicklighet att forma samtalet, men till sin hjälp finns det sju olika stadier, eller teman. Dessa 

teman bör intervjuaren förhålla sig till för att på så sätt kunna få en så givande intervju som 

möjligt. En givande intervju innebär att intervjuaren kan leda intervjun, utan att ställa ledande 
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frågor, så att informanten ger svar på undersökningens syfte. Dessa teman låg till grund som 

förberedelse inför våra intervjuer.  

 

Följande teman enligt Kvale, Brinkman och Torhell (2009, s.146) har vi förhållit oss till: 

Tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering. 

 

1. Under tematiseringen ska undersökningens syfte och eventuella föreställningar om ämnet 

klargöras. Grunder för varför och vad ska vara väl underförstått innan arbetet med hur 

fortskrider – alltså de utsagor som själva intervjun förhoppningsvis ger. 

 

Detta var något som fastställdes tidigt i vårt arbete. Denna studie vilar delvis på den 

kunskapsöversikt som vi tidigare gjort (Bonath & Larsson, 2018), så vårt syfte och de 

frågeställningar vi har i denna studie grundlades från kunskapsöversikten och preciserades 

till denna undersökning. 

 

2. Det nästkommande steget är planering. Här ska intervjun i sin helhet planeras med alla sju 

stadier i beaktning. Beroende på vilken kunskap som eftersträvas, samt vilka moraliska 

konsekvenser som intervjun eventuellt medför, så planeras intervjun utefter detta. 

 

Efter att vårt syfte var bestämt och omformulerat så kunde vi sedan planera intervjuerna. 

En viss tidsram sattes och en lugn miljö valdes ut för att genomföra intervjuerna. Vi ville 

att informanterna skulle känna sig bekväma, så därför valdes en avskild plats i ett lugnt 

rum på skolorna som informanterna arbetade på. De nio huvudfrågor som använts i den 

kvalitativa undersökningen framställdes också i detta skede. 

 

3. Det tredje stadiet är själva intervjuerna. Dessa genomförs med ett förhållningssätt om att 

begrunda samtalen och att aktivt ställa frågor för att få svar på de frågor som ställs. En 

skicklig intervjuare ser till att informanterna känner sig bekväma så att svaren som ges är 

ärliga och riktiga. 

 

Vi försökte efterlikna den så kallade trattekniken, där varje intervju började med 

uppvärmningsfrågor som ”hur länge har du varit verksam pedagog?” och ”hur många 

skolor har du arbetat på?” för att få informanterna så bekväma som möjligt. Efter dessa 

inledande frågor riktades fokus på studiens syfte med en först övergripande fråga om hur 

informanterna såg på vårt valda område för att sedan utgå från vad denne svarade och på 

det ställa följdfrågor. De nio huvudfrågor användes här som intervjuguide för att hålla 

intervjuerna inom ramarna för undersökningens syfte. 

 

4. Utskrift är att intervjuaren bearbetar om utsagorna, från talspråk till skriftspråk för analys. 

 

Intervjuerna antecknades och spelades in under tiden, där varje intervju i genomsnitt höll 

på i cirka 15 minuter. Efter att samtliga intervjuer genomförts gjordes en transkribering 

för att på så sätt kunna analysera dem. Anteckningarna var ett stöd för att få en 

överskådlig bild av vad informanterna sagt. 

 

5. I detta steg så kommer analysen. Beroende på vilket syfte som undersökningen har och 

vilka utsagor som getts i intervjuerna så väljs en eller flera analysmetoder som passar 

detta.  
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Kopplat till syftet och de utsagor som erhölls vid intervjuerna, som exempelvis 

schemaläggning, aktuella styrdokument, traditionella-och institutionella ramar, så valdes 

ett teoretiskt ramverk för analys som passade denna undersökning. I vårt fall valde vi 

teorin didaktisk design, design för lärande, då den också ger redskap för analys av de data 

vi samlat in genom att använda vår enkät. 

 

6. Under det sjätte steget så verifieras den data som framtagits. I detta stadie så bekräftar 

forskaren om intervjuresultaten är giltiga, pålitliga och generaliserbara. 

 

Vi bearbetade och analyserade de svar som gavs vid den kvalitativa undersökningen. 

Många av svaren var likartade och kunde därför räknas som generaliserbara. Detta 

förklaras mer utförligt under rubriken Analysarbete. 

 

7. I det sista stadiet rapporteras resultaten samt vilka metoder som använts. Dessa ska mäta 

de vetenskapliga kriterier som krävs samt de etiska perspektiven. Rapporteringen ska vara 

utformad på ett sådant sätt att läsningen inte blir alltför tröttsam. 

 

I det sista steget utformade vi denna studie i sin helhet, med alla de delar som ingår. 

5.2 Kvantitativ metod 

I denna undersökning har enkätfrågor (se bilaga 2) i pappersform använts. Frågorna är 

utformade för att få fram elevers upplevelser kring deras egna lärande kopplat till fysisk 

aktivitet. Det är ett komplext område som är svårt att förklara vilket gör det viktigt att 

frågorna i enkäten inte är ledande eller svåra att förstå. Kvantitativ metod beskrivs av Eliasson 

(2006, ss.29–30) som en passande metod för att mäta ”på bredden” – att uppskatta hur 

utbredda olika tydligt beskrivna förhållanden är inom undersökningsgruppen. Eliasson 

förklarar vidare hur viktigt det är att deltagarna i en studie förstår frågorna som ställs i 

frågeformuläret. Därför valdes enkäter i pappersform som vi kunde dela ut på plats för att 

finnas tillhands och svara på eventuella frågor. Kylén (2004) beskriver att svarsfrekvensen 

ofta blir högre vid det personliga mötet och om deltagarna har funderingar kring frågorna i 

enkäten finns forskarna där för att förklara. Vi valde att utforma enkäten så att den inte skulle 

uppfattas som allt för mödosam av eleverna att besvara vilket medförde ett begränsat antal 

frågor. 

 

För att göra en givande kvantitativ undersökning ska en hög reliabilitet och validitet ges från 

första början. Med reliabilitet menar Eliasson (2013, ss.14–16) att det i grund och botten 

handlar om att göra undersökningen så pålitlig som möjligt – att studien ska kunna upprepas 

och då ge likvärdiga resultat. Reliabiliteten avgörs av på vilket sätt och hur noggrant 

mätningarna görs. I vår undersökning valdes årskurserna fem och sex, där alla klasser är 

ungefär lika stora. Enkätfrågorna utformades så att samtliga elever kunde svara enskilt utan 

att känna någon tidspress. När eleverna svarade på enkätfrågorna fanns vi dessutom på plats 

och kunde svara på frågor som uppkom. 

 

Validitet handlar mer eller mindre om undersökningen mäter det som är tanken att den ska 

mäta. Detta förutsätter att undersökningen har en hög reliabilitet eftersom validiteten aldrig 

kan bli bättre än reliabiliteten (Eliasson, ss.14–16). Enkätfrågorna formades efter vårt syfte 

där eleverna fick svara på totalt tolv frågor, varav tre var fritextfrågor. Reliabiliteten och 

validiteten utvecklas mer utförligt i analysavsnittet. 
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5.3 Varför kvantitativ och kvalitativ metod 

I denna studie kombineras kvalitativ och kvantitativ metod. Vi valde att inleda vår studie med 

att först genomföra de kvalitativa intervjuerna för att sedan göra den kvantitativa 

undersökningen. Kombineras flera metoder täcker de tillsammans upp flera infallsvinklar och 

tillför olika slags information till undersökningen. Detta kallas för triangulering och ger 

många gånger en större förståelse genom att intervjua och fråga personer med olika relationer 

och erfarenheter till studiens syfte (Eliasson, 2006, ss.30–31). Författaren förklarar vidare att 

fördelen med att börja en undersökning med intervjuer som ger en inledande uppfattning om 

förhållandena kring ett område, kan en kvantitativ undersökning senare utreda ytterligare. Det 

går även att göra tvärtom, alltså att följa upp intresseväckande upptäckter från en kvantitativ 

undersökning med en kvalitativ. 

 

Till denna undersökning har vi två olika svarsgrupper kopplade till var sin metod. Till den 

kvalitativa metoden har verksamma lärare intervjuats för att få en uppfattning om hur de 

beskriver vårt valda område samt en övergripande bild på hur eleverna på gruppnivå beskrivs 

vara under lektioner i direkt anslutning efter att de har varit fysiskt aktiva. Till den 

kvantitativa metoden har en enkätundersökning gjorts med elever i årskurserna fem och sex. 

Generellt är det frågor som handlar om hur eleverna upplever sin förmåga att lära på lektioner 

efter att de har varit fysiskt aktiva och vid vilken tid på dagen de helst vill ha 

matematiklektioner. Det är således också i denna delstudie elevernas beskrivning av sin 

förmåga att lära som studeras. 

5.4 Urval 

De lärare som vi valt att intervjua är verksamma i årskurserna fem och sex där de undervisar i 

SO, NO, matematik, svenska och engelska. Det är dessutom i årskurserna fem och sex som vi 

valt att göra en enkätundersökning. Det är ett medvetet val vi gjorde eftersom eleverna kan 

förväntas ha mer erfarenhet och vägledning i att kunna reflektera om sitt eget lärande i större 

utsträckning än yngre elever i årskurs fyra och därmed kunna ge mer utförliga svar. Totalt sett 

är det två olika skolor i Västra Götaland, med ett tillfrågat urval på cirka 180 elever, varav 

107 deltog i enkätundersökningen. Anledningar till att vi fick ett visst bortfall av elever 

berodde dels på att elever var sjuka vid undersökningstillfället, vårdnadshavare ej samtyckte 

till att deras barn skulle vara med i undersökningen och att några elever själva valde att inte 

deltaga.  

 

Av lärarna var det tio tillfrågade där samtliga deltog. Det finns enligt Trost (2010, s.137) en 

viss kvalitéförsäkring att använda oss av en större spridning vid kvalitativa intervjuer. Så 

istället för att hålla oss till en skola med fler klasser i varierande åldrar har vi valt att utföra 

intervjuer på två skolor där de tillfrågade lärarna är verksamma i årskurserna fem och sex. 

5.5 Etiska förhållningssätt 

Att bedriva forskning är viktigt eftersom det i bästa fall kan leda till bättre förhållanden för 

människor på olika sätt. Att bedriva forskning på, om och för människor kan ibland vara en 

fråga om vad som är etiskt rätt eller fel. Därför finns det olika regler forskare behöver utgå 

ifrån när det bedrivs undersökningar där människor är inblandande. Enligt Vetenskapsrådet 

(2002) finns det olika etiska principer och krav att utgå ifrån vid bedrivandet av en 

forskningsstudie. Dessa finns till för att skydda informanterna och respondenterna från olika 

sorter av kränkning och eventuell skada. 
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I vår undersökning har deltagarna fått fiktiva namn för att det ska bli omöjligt att identifiera 

de som deltagit. Känslig information hålls anonym där varken skolnamn eller andra 

identifierbara faktorer nämns. För att informera respondenterna och informanterna om denna 

undersökning skickades missivbrev (se bilaga 3 och 4) ut till samtliga deltagare två veckor i 

förväg med information om hur undersökningen skulle gå till och med en kortfattad 

redogörelse om vårt valda område. 

 

Vidare finns det fyra olika principer eller krav som forskare ska ta hänsyn till. Detta för att 

informanterna och respondenterna skall känna sig skyddade. Vetenskapsrådet (2002) förklarar 

att det första kravet är informationskravet, där deltagarna får ta del av vad forskningens syfte 

är, att det är helt frivilligt att deltaga och att det närsomhelst går att avbryta sin medverkan. 

 

Vid intervjuerna med samtliga deltagare togs det extra tid till att få dem väl medvetna om att 

undersökningen är helt frivillig och att deras medverkan gick att avbryta när som helst. Inför 

varje intervju frågades det också om det fanns möjlighet att spela in deltagarnas utsagor, 

vilket också var helt frivilligt. Samtliga informanter gav sitt medgivande till detta. 

 

Vid utlämnandet av missivbreven till eleverna fick de en muntlig presentation om studiens 

syfte samt information om att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. De fick 

dessutom information om att alla deltagare hålls anonyma i undersökningen. 

 

Vidare förklaras samtyckeskravet, där forskare får deltagarnas och/eller deltagarnas 

vårdnadshavares samtycke. I de fall där barn under 15 år är informanter eller respondenter 

måste samtycke från vårdnadshavare hämtas. I vår kvantitativa undersökning går eleverna i 

årskurserna fem och sex vilket innebar att en samtyckesblankett (se bilaga 5) skickades med 

eleverna hem där elevernas vårdnadshavare skulle skriva under samt kryssa i om eleverna fick 

deltaga eller inte. För att få in dessa i god tid innan utlämnandet av enkäterna valdes ett datum 

eleverna senast skulle ha lämnat in blanketten. Samtyckeskravet hänvisar också till att det är 

upp till deltagarna själva om de vill medverka eller inte, och att de kan lämna undersökningen 

utan det ges några negativa följder (Vetenskapsrådet, 2002). Även deltagarna i den kvalitativa 

metoden fick i samband med intervjuerna skriva under en samtyckesblankett (se bilaga 6). 

 

Det tredje kravet kallas för konfidentialitetskravet och innebär att de som deltar lämnas största 

möjliga anonymitet, därmed har deltagarna i vår studie fått fiktiva namn. Det sista kravet 

kallas nyttjandekravet. Av missivbreven framgår det att den information som framkommer i 

undersökningen endast kommer användas i denna studie (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Som framgår av de missivbrev som vi skickade ut till lärare, elever och vårdnadshavare för de 

elever som deltog i vår undersökning så framgick dessa fyra olika krav. Det framkom hur 

undersökningen skulle gå till, att deras identiteter inte på något sätt skulle kunna spåras och 

att de när som helst under undersökningen kunde välja att avbryta utan att de på något som 

helst sätt skulle få några negativa konsekvenser för dem. 
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6 ANALYS 
I detta avsnitt redogörs det för hur insamlade data från de två valda metoderna i 

undersökningen har analyserats och bearbetats. Först förklaras hur intervjuerna har 

analyserats, därefter kommer ett avsnitt om hur enkäterna bearbetats. Utifrån teorin design för 

lärande har vi granskat de potentiella resurser och de kulturella- och institutionella mönster 

som finns i utsagorna från den kvalitativa delen. I vårt fall är det fysisk aktivitet som påverkar 

fysiologiska faktorer som exempelvis förmågan att koncentrera sig. Läroplanen, 

schemaläggning och skolan i sig påverkar möjligheten för eleverna att vara fysiskt aktiva, och 

styr undervisningen (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 

11)). 

 

I den kvantitativa delstudien granskade vi om eleverna uppgett att de upplever några 

fysiologiska faktorer som kan ha en påverkan i läroprocessen. Det vill säga sådant som kunde 

kopplas till teorins begrepp positionering (Selander, 2017, s.150). 

6.1 Intervjuer 

Intervjuerna varade ungefär 15 minuter vardera där anteckningar också fördes under tidens 

gång. Som komplement till anteckningarna spelades dessutom samtliga intervjuer in vilket 

förenklade arbetet när alla intervjuer transkriberades. Genom transkriberingen gavs en första 

övergripande bild för varje intervju. Vid analysen av intervjuerna lyssnade vi återigen igenom 

alla ljudfilerna och utgick från transkriberingen för att sedan få fram kortare 

sammanfattningar av alla intervjuer. Vi lyssnade efter speciella ord som framkom under 

intervjuerna som vi sedan markerade i texten. Utifrån dessa ord skapades korta 

sammanfattningar om vad informanterna sagt, ett mönster växte fram och bildade generella 

kategorier. Kategorierna vi fick fram var koncentration, lektionsplanering och effekter av 

fysisk aktivitet. 

6.2 Enkäter 

Enkätfrågorna tog ungefär 10–20 minuter för eleverna att genomföra. Under tiden som 

eleverna svarade på dessa var vi med för att förtydliga eventuella frågor som eleverna kunde 

ha. Efter att samtliga elever svarat, samlade vi in enkäterna. Totalt samlades det in 107 

enkäter från åtta olika klasser, med 54 respektive 53 respondenter från vardera skola. 

 

Svaren analyserades sedan och sammanställdes i Microsoft Excel 2016, och de data som var 

relevanta för vår studies syfte skrevs ned. Svaren från respektive skola sammanställdes först 

var för sig, och sedan tillsammans. Anledningen till att svaren delades upp var för att se om 

det fanns några skillnader mellan skolorna. På så sätt skulle också en jämförelse mellan 

respektive skolas lärar-och elevsvar kunna göras. Diagram över de data som finns i denna 

studie gjordes sedan direkt i Microsoft Excel. De svar som eleverna gett på de fritextfrågor 

som var med i enkäten sammanställdes även de. Utifrån vad eleverna svarade, fann vi vissa 

återkommande ord som koncentration, pigg och lugn. 

7 RESULTAT 
I detta avsnitt redovisas intervjusvaren och enkätsvaren. Samtliga deltagare är och förblir 

anonyma, där intervjudeltagarna i denna undersökning fått fiktiva namn. I början av kapitlet 

redogörs det för varje intervjudeltagares bakgrund, därefter följer intervjusvaren som var av 

relevans för studiens syfte. Svaren redovisas under rubriker som utgörs av de kategorier som 

växt fram i analysarbetet. Därefter kommer data från enkäterna redovisas i olika figurer, antal 

och procent. Resultaten från enkätundersökningen har valts att redovisas med en decimals 
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noggrannhet. Här kommer dessutom enkätens fritextfrågor redovisas. De lärare som deltog i 

den kvalitativa undersökningen har vi valt att kalla för informanter, och eleverna från 

enkätundersökningen för respondenter. 

7.1 Resultat av intervjuundersökning 

Personer som deltog i intervjun: 

 

Hillevi: Har varit verksam lärare i 21 år på fyra olika skolor. Hon är behörig i matematik, No-

ämnena och teknik som hon även i dagsläget undervisar i. 

 

Torbjörn: Har varit verksam lärare i 32 år och arbetat på ett tiotal olika skolor, varav tre har 

varit under en längre tidsperiod. Han är behörig i samtliga ämnen förutom slöjd och 

undervisar för nuvarande i So-ämnena, No-ämnena, matematik och engelska. 

 

Brigitte: Har varit verksam lärare i 21 år på två olika skolor. Hon är behörig i So-ämnena, 

svenska, engelska och bild. Undervisar i dagsläget i So-ämnena, engelska och bild. 

 

Ingeborg: Arbetat i två år som verksam lärare, men tidigare arbetat som förskollärare. Hon är 

behörig i svenska och matematik. Undervisar i matematik och No-ämnena. 

 

Gunborg: Hon har varit verksam lärare i 18 år och totalt arbetat på två olika skolor. Hon är 

behörig i svenska, So-ämnena, bild, matematik och engelska. För nuvarande undervisar hon i 

svenska och engelska. 

 

Hildegard: Hon har varit verksam lärare i 20 år på samma skola. Hennes behörighet sträcker 

sig i matematik, No-ämnena och idrott. Hon undervisar i matematik och No-ämnena. 

 

Majvor: Har varit verksam lärare i 20 år på två olika skolor. Hon är behörig i svenska, So-

ämnena, SVA, bild, specialpedagogik och matematik. För tillfället undervisar hon i svenska, 

So-ämnena och fungerar som extraresurs i ämnet matematik. 

 

Solveig: Hon har varit verksam lärare i 20 år på två olika skolor. Solveig är behörig i svenska, 

engelska, matematik, samhällskunskap, No-ämnena, bild samt SVA. Hon undervisar i So-

ämnena, engelska, bild och biologi. 

 

Margit: Under 20 år har hon varit verksam lärare i tre olika skolor. Hon är behörig i svenska, 

So-ämnena och engelska. I dagsläget undervisar hon i svenska och engelska. 

  

Rudolf: Han har varit verksam i tolv år på två olika skolor. Rudolf är behörig lärare i svenska, 

So-ämnena och matematik som han dessutom undervisar i idag. 

7.1.1 Koncentration 

När det kommer till koncentration är informanternas beskrivningar samstämmiga om att 

fysisk aktivitet kan ses som en potentiell resurs som påverkar fysiologiska förhållanden som 

koncentrationsförmågan positivt. Rudolf säger att eleverna är mer ”uppfriskade” och 

engagerade på lektioner efter idrott och hälsa, så han förespråkar att ha idrottslektioner mitt på 

dagen. Detta skulle alltså få eleverna mer koncentrerade och arbetsvilliga under teoretiska 

lektioner. Han säger själv att han märker en skillnad i välbefinnandet av att vara fysiskt aktiv. 
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Rudolf: Dem är fräscha i hjärnan, dem orkar koncenterara sig mer efter att 

dem rört på sig mer […] Det ser man ju […] jag känner det själv, jag 

känner av välbefinnandet och speciellt uppe i huvudet. Huvudet är med efter 

att ha varit fysiskt aktiv. 

Resultatet visar att många av lärarna uppger att de själva är fysiskt aktiva och säger sig må 

bättre av det. Gunborg säger att fysisk aktivitet underlättar hennes arbete på grund av att hon 

känner sig mer koncentrerad på sina arbetsuppgifter. Detta kopplar hon också till elevernas 

lärande i undervisningen. 

Gunborg: […] jag åker och tränar tre gånger i veckan och får ett 

välbefinnande av det. Jag rensar huvudet. Jag känner att jag mår mycket 

bättre av det, att jag orkar mer […] kan släppa låsningar i hjärnan på 

något vis […] Så måste det vara för eleverna också. 

7.1.2 Koncentrationen hos eleverna styr lektionsplaneringen 

Av lärarnas utsagor framkommer det att något som har en betydande roll för just fysiologiska 

faktorer som koncentrationen är vid vilken tid på dagen vissa ämnen ligger. Samtliga lärare 

ansvarar för sin schemaläggning, men får ändå anpassa sig efter vissa faktorer. Lärarna får 

rätta sig efter kulturella- och institutionella faktorer som logistik, utsatta raster och lunchtider, 

praktiska ämnen som slöjd, musik, bild och idrott. Detta kan påverka schemaläggningen 

negativt vilket innebär att teoretiska ämnen hamnar på tidpunkter under dagen som inte är 

fördelaktiga för de faktorer som koncentration och fokus, enligt lärarna. Bland de teoretiska 

ämnena nämns matematik flera gånger av samtliga lärare som ett ämne som bör ligga på 

förmiddagen, helst innan första rasten, eftersom koncentrationsnivån är större hos eleverna då. 

Majvor och Gunborg säger att det finns fysiologiska resurser att hämta hos eleverna på 

morgonen och efter lunchrasten, då de uppgett att eleverna är mer fokuserade och 

koncentrerade då. Sämsta tiden att ha lektioner beskrivs vara före lunch när eleverna är 

hungriga och trötta. Enligt Majvor och Gunborg bör matematik, som är ett ämne som kräver 

mycket fokus, ligga på morgonen eller efter lunchrasten.  

Majvor: […] på morgonen är det oftast mer fokuserade elever och efter 

lunch. Innan lunch är sämst. Det är inte en fördel att få passen precis före 

lunch. Vi prioriterar ofta att matematiklektioner inte hamnar vid dessa 

tillfällen, utan gärna på morgonen. 

Torbjörn beskriver sina elever som mer ”alerta” på förmiddagen, vilket gör det till en fördel 

att prioritera kärnämnena under den tiden. Analysen av lärarnas utsagor visar en 

återkommande iscensättning att lägga matematik tidigt på dagen eftersom eleverna beskrivs 

som mer arbetsvilliga då. 

Torbjörn: Förmiddagstimmarna är ju som regel ganska viktiga för 

kärnämnena, de ämnena som kräver lite mer. Eleverna är mer utvilade och 

alerta på morgonen […] vore bra att avsluta dagarna med lektioner som 

inte kräver så mycket koncentration. 

Rudolf nämner att hans matematiklektioner som ligger på eftermiddagarna behöver planeras 

annorlunda i jämförelse med de matematiklektioner som ligger på förmiddagen. På de senare 

lektionerna krävs, enligt Rudolf, en mer praktisk undervisning eftersom olika fysiologiska 

faktorer, såsom att ”orken inte räcker till”, inte finns hos eleverna. 

Rudolf: I matematik märker jag en tydlig skillnad. På morgonen är eleverna 

mycket piggare och orkar koncenterara sig. Har vi matematik som sista 
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lektion måste jag planera den mer praktiskt och kanske inte ha en 

genomgång eftersom samma koncentration inte finns då. 

7.1.3 Lärarnas beskrivningar av effekten av fysisk aktivitet hos eleverna 

Samtliga lärare som intervjuats i denna undersökning ser endast positiva följder av att 

eleverna är fysiskt aktiva. Majoriteten säger att eleverna upplevs som lugnare efter att ha varit 

ute på en längre rast eller på lektioner efter ämnet idrott och hälsa. På de båda skolorna är 

samtliga klasser i undersökningen aktiva med bollsporter och lekar under raster. Hillevi 

beskriver eleverna som ”piggare” direkt efter idrott. 

 

Hillevi: […] för då har de fått röra på sig och inte använda huvudet och fått 

igång blodcirkulationen. 

Hildegards personliga beskrivning kring fysisk aktivitet och dess inverkan på elevernas 

lärprocess är positiv. Hildegard har själv undervisat i idrott och hälsa och nämner att hon 

gjorde ett försök till att ge eleverna extra tillfällen att vara fysiskt aktiva. På grund av de 

institutionella mönster som föreligger, som exempelvis schemaläggningen, blev 

iscensättningen sådan att hon var tvungen att istället lägga ett extra tillfälle före första 

lektionen på fredagar, som var den enda dagen det fungerade i praktiken. Detta försök 

utfördes vårterminen 2017, men lades ner på grund av kulturella faktorer, som tidsbrist. 

Hildegard: […] det spelar jättestor roll. Jag tror jättemycket på det. Jag 

tycker att eleverna borde ha fysisk träning varje dag i skolan. Vi gjorde ett 

litet försök med det förra terminen, men tyvärr är det lite svårt att få ihop 

det. 

Ingeborg som undervisar i årskurs sex hävdar att teoretiska matematiklektioner med fördel 

bör ligga antingen på morgonen, efter en längre rast eller efter idrott och hälsa. Hon 

framhåller dessutom att hon medvetet iscensätter sina lektioner efter vad eleverna har gjort 

innan hennes lektioner börjar. Ingeborg säger at hon har matematiklektioner på morgonen och 

i direkt anslutning efter idrott och hälsa. Hon säger att eleverna är arbetsvilliga på morgonen 

men på lektionen efter idrottslektionen får hon inte samma uppfattning. Detta tror hon beror 

på fysiologiska omständigheter som att eleverna inte har ätit och är hungriga efter att ha 

ansträngt sig fysiskt. 

Ingeborg: […] litegrann tänker man så, framförallt om jag vet att eleverna 

precis har haft 60 minuter svenska. Då har jag tänkt på att jag kanske inte 

ska ha en för krävande lektion, eller att man ska vara still och lyssna […] 

när jag haft dem på morgonen tycker jag de jobbar på bra, men sen efter 

idrotten kan det bli svårt att få igång dem, det är en negativ grej med att ha 

haft idrott eftersom de är hungriga och trötta. 

Torbjörn som har en lång erfarenhet inom skolvärlden bakom sig berättar att skolan ofta blir 

utsatt för olika kulturella- och institutionella trender. Med detta menar han att vissa trender 

blir aktuella att använda och implementera i undervisningen. Ett exempel han redogör för var 

när datorer började bli allt mer populära i samhället, då skulle detta ses som en potentiell 

resurs för eleverna att använda i skolan. Ett annat exempel är programmering och hur det 

”växer” sig in i de institutionella ramar som finns. Han nämner att dessa trender 

nödvändigtvis inte är rätt väg, utan att fokus kanske skulle kunna ligga på någon annan 

potentiell resurs, som till exempel fysisk aktivitet. 
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Torbjörn: Pedagogiken är utsatt för trender. Datorer var en trend för 20–

25 år sedan […] jag är inte säker på att det är vägen till framgång, jag tror 

det finns många andra vägar där mer idrott i skolan skulle kunna vara en 

grej. 

Resultatet visar att även om alla informanter framhåller positiva följder av att vara fysiskt 

aktiv under skoldagen blir det svårt att ta tillvara på det i iscensättandet av en lärosekvens. 

Skolorna i fråga har olika kulturella och institutionella upplägg där idrottslektionen kan vara 

följt av ett annat praktiskt ämne som slöjd, eller att idrotten ligger sist på dagen. Det går alltså 

inte att alltid nyttja fördelarna med de potentiella resurser som finns i iscensättandet eftersom 

kulturella och institutionella mönster är i vägen. 

  



 

19 

 

7.2 Resultat av enkätundersökning 

Enkätsvaren har vi valt att redogöra för i ett enskilt avsnitt för att visa hur fysiskt aktiva 

eleverna är, och hur de själva beskrivit sina upplevelser efter att de varit fysiskt aktiva. 

Respondenterna i enkätundersökningen var uteslutande elever i årskurserna fem och sex. 

Svaren kommer att redovisas med hjälp av tabeller för de resultat som är av relevans för 

studiens syfte. I tabellerna kommer eleverna redovisas i antal, och i den löpande texten i 

procentenheter, detta för att vara så tydligt som möjligt. Ingen uppdelning på pojkar och 

flickor har gjorts då detta ej är fokus i vår studie. 

7.2.1 Respondenternas svar på fysiskt aktivt deltagande 

Genom enkäten ville vi ta reda på hur fysiskt aktiva de tillfrågade eleverna är på gruppnivå, 

och för att få en uppfattning om hur många dagar i veckan deltagarna lägger på 

fritidsaktiviteter. 

 

I figur två redovisas antalet elever som uppgett att de är aktiva i någon idrottsförening, alltså 

utövar någon form av fysisk aktivitet på fritiden. Strax över hälften av eleverna uppger att de 

är fysiskt aktiva två till tre dagar eller fler i veckan. 

 

 
Figur 2. Stapeldiagrammet visar fördelningen av hur många dagar eleverna är aktiva i någon idrottsförening. En elev 

svarade ej, varav det är 106 elever. 

 

Av de 107 respondenter som deltog så svarade 81,3% att de alltid är med, resterande andel, 

18,7% att de nästan alltid är med är med på idrottslektionerna (figur 3). 

 

 
Figur 3. Stapeldiagrammet visar hur ofta samtliga elever deltar på idrottslektionerna. 
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Sammanfattningsvis uppger sig studiens deltagare vara aktiva på fritiden och i skolans 

obligatoriska idrottslektioner. Av samtliga deltagare svarar 91,5% att de utövar någon form av 

fysisk aktivitet på fritiden. På frågan ”hur ofta är du med på idrottslektionerna?” svarade 

deltagarna ”alltid” och ”nästan alltid” av de fem olika svarsalternativ som fanns. 

7.2.2 Upplevda effekter av fysisk aktivitet i direkt anslutning till undervisning 

Deltagarna fick i enkäten svara på om de upplever någon skillnad på lektioner direkt efter att 

de haft rast eller idrott och hälsa. Nedan redovisas svaren för om respondenterna uppgett sig 

uppleva någon skillnad eller ej. 

 

Av de tillfrågade eleverna uppger sig 76,6 % känna en skillnad efter att de haft idrott och 

hälsa eller rast (figur 4). På följdfrågan ”Om ja, hur då?” så framkommer att många beskriver 

sig som att de kan koncentrera sig bättre. Av de 82 svar som gavs går det att urskilja ett visst 

mönster. Mer än 75% anser antingen känna sig ”piggare”, mer fokuserad, mer koncentrerad 

eller ha känslan av att uppleva sig som mer mottaglig för att lära sig som en följd. Utsagorna 

har i analysen grupperats utifrån de fysiologiska mönster som gått att urskilja. 

 

 
Figur 4. Diagrammet visar huruvida respondenterna anser sig uppleva någon skillnad på lektionen direkt efter de varit 

fysiskt aktiva 

 

7.2.2.1 Exempel på utsagor om koncentration, ”pigghet” och ”lugn” 

 

Nedan följer ett urval av de utsagor respondenterna givit på frågan ”Upplever du någon 

skillnad på lektionen direkt efter att du haft rast eller idrott och hälsa?”. 

”Jag koncentrerar mig mer, då har jag fått springa av mig” 

”Jag får mer energi och har lättare att förstå och läsa” 

”Jag tycker att man blir trött i kroppen, men hjärnan funkar bättre, det är 

lättare att fokusera” 

”Man kan lyssna och tänka mycket bättre” 
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”Man känner sig pigg och orkar mer” 

”Jag blir piggare och har lättare att lära mig saker” 

”man blir piggare om man rört sig före lektionen, speciellt efter vår idrott 

på morgonen” 

” Jag känner mig pigg och lugn” 

”Jag behöver inte gå runt så mycket i klassrummet och jag behöver inte 

vara stressad” 

Vidare på enkätfrågan ”Om du upplever någon skillnad efter du haft rast eller idrott och 

hälsa, varför tror du att du gör det?” beskrev flera elever sin föreställning om varför de tror 

att de känner en skillnad. Nedan följer ett urval av elevernas utsagor. 

”För när man rör på sig så jobbar hjärnan och utvecklas” 

”För då har man rört på sig och då orkar man mer” 

”För att jag har fått springa av mig och då blir det lättare att koncentrera 

mig” 

”Bara för att blodcirkulationen kommer igång och då blir man mer 

koncentrerad och med det kan man tänka bättre” 

”För att när man får frisk luft i sig så får hjärnan syre, och då känner jag 

mig piggare” 

”För att jag har rört mig och jag blir piggare” 

”För att jag har sprungit och lekt, då blir jag först trött sedan blir jag 

jättepigg” 

”För att när man tränar så får man bättre kondition och man blir piggare 

på dagarna” 

7.2.3 Bästa tidpunkt för lärande 

Deltagarna fick i enkäten svara på vilken tid på dagen de upplever sig ha lättast för att lära i 

skolan. Kopplat till denna fråga fick de dessutom svara på vid vilken tidpunkt på dagen de 

helst skulle vilja ha matematik. De elever som uppgav att de har en tid på dagen då de helst 

har matematik, fick svara när de helst vill ha det. I detta avsnitt har vi valt att skilja på 

skolorna eftersom en tydlig skillnad visade sig i analysen. Först redovisas en tabell med 

samtliga deltagare, därefter redovisas resultaten från respektive skola. Skolorna har vi valt att 

kalla för skola A och skola B. 
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I figur 5 redogörs svaren på frågan ”När upplever du att du har lättast att lära dig i skolan?” 

där svarsalternativen Direkt efter lunch och Direkt efter rast var de svar flest antal elever 

angav (29,5%). Det svarsalternativ som hade näst mest svar var de elever som tycker sig ha 

lättast att lära sig direkt efter idrott och hälsa (22,9%). Medan 17,1% anser att morgonen är 

den bästa tidpunkten på dagen att lära sig. 

 

 
Figur 5. Diagrammet visar när samtliga elever uppgett att de upplever sig ha lättast att lära sig. Två elever svarade ej, varav 

det är 105 svar. 

 

På skola A har eleverna inte idrott och hälsa mitt under skoldagarna som på skola B. Idrott 

och hälsa ligger ofta i slutet på skoldagarna vilket gör att eleverna inte har några andra 

lektioner efter. I skola A så dominerar ”direkt efter lunch” med 39,2%, respektive ”direkt efter 

rast” med 37,3% på frågan ”När upplever du att du har lättast att lära dig i skolan?” (figur 

6). 

 

 
Figur 6. Diagrammet visar fördelningen på när under dagen samtliga elever på skola A uppgett att de upplever sig ha lättast 

att lära sig. Två elever svarade ej. 
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På skola B har eleverna fler idrottslektioner som inte ligger sist på skoldagen. Det svar som 

dominerar på frågan ”När upplever du att du har lättast att lära dig i skolan?” med 35,2% av 

svaren är ”Direkt efter idrott och hälsa”. Sedan följer en jämn fördelning på 20,4% vardera 

för ”Direkt efter lunch” och ”I början på dagen”. 22,2% anser att direkt efter rast är den bästa 

tidpunkten (figur 7). 

 

 
Figur 7. Diagrammet visar fördelningen på när under dagen samtliga elever på skola B uppgett att de upplever sig ha lättast 

att lära sig. 

 

På fritextfrågan ”Finns det någon tidpunkt på dagen då du helst har matematik?” 

framkommer ett tydligt mönster hos de elever som valt att svara. Svaren från de två skolorna 

är likartade, förutom på en punkt: på skola B som har idrott och hälsa under dagen svarade 

fler respondenter att de gärna har matematik direkt efter idrott och hälsa. Därför redovisas 

först en sammanställning för samtliga svar, och därefter de båda skolorna för sig. Från de 68 

fritextsvar som respondenterna svarat på denna fråga så återfinns svaren, i olika former, ”På 

morgonen”, ”Efter rast” och ”Efter lunch”. ”På morgonen” förekommer 26,5% av 

respondenternas svar. ”Efter rast” förekommer även det 26,5% av fallen. ”Efter lunch” 

motsvaras av 25% (figur 8). 

 

 
Figur 8. Sammanställning av hur många av samtliga deltagare som uppgett att de föredrar en viss tid på dagen när de helst 

vill ha matematik. 
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Stapeldiagrammet nedan representerar de svar från respondenterna från skola A som inte har 

idrott och hälsa mitt på dagen i samma utsträckning som skola B. I denna respondentgrupp 

finns det, statistiskt sett, liknande svar som från samtliga sammanställda respondenter. 

Fritextsvar som ”På morgonen” förekommer åtta gånger vilket motsvaras av 25,8%. ”Efter 

rast” återfinns elva gånger och är cirka 35,5% av respondenternas svar. ”Efter lunch” 

förekommer sex gånger och representerar 19,6%. En respondent svarade ”Efter idrott och 

hälsa” och detta motsvarar i denna population 3,2% (figur 9). 

 

 
Figur 9. Sammanställning av svar från skola A som har fler idrottslektioner i slutet av dagen. 

På skola B gick det att urskilja ett mönster bland respondenterna som inte fanns på skola A, 

nämligen att eleverna i större utsträckning vill ha matematik efter idrott och hälsa. Mönstret 

att många vill ha matematik efter lunch tenderar att finnas även här. Elva utsagor, eller 29,7% 

vill gärna ha matematik efter lunch. Sju respondenter anser att efter en rast är den bästa tiden 

att ha en matematiklektion, eller motsvarande 18,9%. Tio individer, eller 27% tycker att 

morgonen är den bästa tidpunkten att ha matematik. I respondentgruppen från skola B finns 

ytterligare ett mönster. Nio elever, eller motsvarande 24,3% av samtliga i denna population, 

vill helst ha matematik efter idrott och hälsa (figur 10). 

 

 

 
Figur 10. Diagrammet visar när de 37 respondenterna från skola B med mer idrott och hälsa mitt under dagen föredrar 

matematik. 
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7.2.4 Lärares och elevers samstämmighet 

Respondenternas och informanternas utsagor har på vissa delar en överensstämmande 

karaktär. Lärarna uppger att eleverna upplevs som mest mottagliga att lära på förmiddagar 

och efter att de har varit ute på lunchrast. Majoriteten av alla elever i undersökningen uppger 

att de har lättast att lära sig direkt efter lunchrast (29,5%) eller rast (29,5%). Direkt efter 

ämnet idrott och hälsa anser sig 22,9% av eleverna att de har lättast för att lära, och 17,1% 

tycker sig ha lättast att lära sig på morgonen.  

 

Samtliga lärare säger att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på elevernas läroprocess och 

uppger att de upplever eleverna som mer koncentrerade efter att de har rört på sig. Elevernas 

svar visar en viss överenstämmelse där 76,6% anger sig känna en skillnad på lektioner efter 

att de har haft rast eller idrott och hälsa. På följdfrågan ”Om ja, hur då?” förklaras i 82 

utsagor, elevernas egna upplevda skillnad där 75% av dessa utsagor innehåller ord som 

”piggare”, ”mer koncentrerad”, ”mer fokuserad” eller att de har en känsla av att uppleva sig 

som mer ”lättlärd”. 

8 DISKUSSION 

8.1 Resultatdiskussion 

Med utgångspunkt i såväl lärarnas utsagor i den kvalitativa delstudien som elevernas svar i 

den kvantitativa delstudien så framkommer ett positivt förhållningssätt till fysisk aktivitet. 

Utsagorna från lärarna pekar på att de upplever att det finns en positiv inverkan på elevernas 

lärande om de har varit fysiskt aktiva i form av att de haft idrott och hälsa eller rast. Flera av 

lärarna tycker att eleverna är lugnare och mer koncentrerade när de fått röra på sig, vilket 

stämmer överens med det som Raviv och Low (1990) redovisar i sin studie, att de elever som 

i undersökningsgruppen utövade mer idrott och hälsa hade en bättre koncentrationsförmåga än 

kontrollgruppen som istället haft NO. Elevernas beskrivningar av deras förmåga till 

koncentration efter de varit fysiskt aktiva stämmer överens med hur flera av lärarna säger att 

de väljer att planera sina matematiklektioner. När de vet att eleverna haft andra, längre 

teoretiska lektioner, eller om matematiklektionen är i slutet av dagen, är det enligt lärarna 

bättre att anpassa lektionen så eleverna får vara praktiskt aktiva eftersom eleverna, enligt 

flertalet av lärarna har en sämre förmåga att koncentrera sig. Detta nämner även Raviv och 

Low (1990) i sin studie där de hänvisar till att lärare bör se över sin undervisning när de vet 

att eleverna har svårare att koncentrera sig, och anpassa undervisningen till eleverna. I 

anslutning till att eleverna varit fysiskt aktiva, anger några av lärarna i vår studie att de 

medvetet planerar en mer teoretisk undervisning, eftersom eleverna då istället beskrivs som 

mer koncentrerade. Enligt LGR 11 (2011) så ska lärare planera och undervisa sina lektioner 

utefter de didaktiska frågorna vad, hur och varför. Det ligger ett stort ansvar hos lärare att se 

till att elever utvecklas så långt som möjligt i sina förmågor, och för att göra detta bör lärarna 

använda sig av potentiella resurser på ett gynnsamt sätt och våga testa olika iscensättningar 

som möjliggör en givande positionering för eleverna. Utifrån vårt valda teoretiska ramverk 

anser vi att syftet är att tillföra en undervisningsmiljö som är så gynnsam för elevernas lärande 

som möjligt.  

 

De svar som samtliga respondenter i enkäten ger på frågan "När upplever du att du har lättast 

att lära dig i skolan?" visar en ganska jämn fördelning ”I början av dagen”, ”Direkt efter 

rast”, ”Direkt efter lunch” och ”Direkt efter ämnet idrott och hälsa”. Vid en närmare 

granskningen av svaren från varje enskild skola framkom ett intressant mönster. Eleverna från 

skola A anger att de upplever sig lära sig som allra bäst efter lunch eller efter en rast. Belägg 

för att det kan vara så, är enligt oss att eleverna dels fått i sig mat och inte är hungriga längre, 
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men också att de efter rasten varit fysiskt aktiva och fått röra på sig. Mer än tre fjärdedelar 

skriver att de anser sig vara lugnare, mer alerta och koncentrerade efter rast eller idrott och 

hälsa, och det speglar också varför de anger sig som mer ”lättlärda” efter att de varit fysiskt 

aktiva. Respondenterna från skola B skiljer sig markant från de svar som eleverna från skola 

A gett. Här är det istället "efter idrott och hälsa" som dominerar svarsalternativen på när de 

upplever sig att lära sig som bäst. Detta kan bero på att eleverna på skola B i större 

utsträckning har idrott och hälsa mitt under dagen. På detta sätt så har eleverna en bättre 

referens till hur de upplever och därmed kan beskriva hur idrott och hälsa påverkar deras 

koncentrationsförmåga, till skillnad från de elever som går på skola A, som i större 

utsträckning har idrott och hälsa i slutet på dagen. Detta kan leda till att elevernas lärosekvens 

påverkas då positionering blir annorlunda eftersom iscensättning skiljer sig skolorna emellan. 

Idrottslektioner på skola B ligger som tidigare nämnts mitt under dagen, och ger då en större 

möjlighet för den potentiella resursen fysisk aktivitet och dess eventuella positiva effekter 

(Selander, 2017, ss.150–152 & Rostvall, Selander, 2010, s.14). Detta stämmer väl med vad 

Trudeau och Shepard (2008) kom fram till i sin studie, att elever som varit fysiskt aktiva 

koncentrerar sig bättre. 

 

Även om många elever anger att de lär sig som bäst efter de haft rast eller idrott och hälsa, så 

är det inte lika många elever som anger sig vilja ha matematik efter de har haft rast eller idrott 

och hälsa. Rent instinktivt så är det lätt att ställa sig frågande till detta, varför eleverna inte vill 

ha matematik när de uppgett att de är som mest mottagliga för att lära sig. En anledning kan 

vara att eleverna inte upplever matematik som det svåraste ämnet, och därav inte anser att 

matematik är det ämne som de borde ha direkt efter rast eller idrott och hälsa. En annan 

anledning skulle också kunna vara att eleverna inte kopplar ihop de båda frågorna, som ställs 

separat. Något som vi finner intressant är att en av alla 107 respondenter anger att hen tycker 

att slutet på dagen är den tid då denne lär sig som bäst. Detta går emot både respondenterna, 

rent generellt, och också vad lärarna säger om när eleverna är som mest mottagliga i en 

undervisningsmiljö. 

 

Något annat som är beaktansvärt är hur få lärare det är som inte tar hänsyn till fysisk aktivitet 

som en potentiell resurs i lektionsplaneringen, trots att de framhåller att fysisk aktivitet ökar 

koncentrationsförmågan hos eleverna. De uppger dock att de tar hänsyn till vad eleverna 

upplevs orka med, vid vissa tidpunkter på dagen. Är det sent på eftermiddagen planeras en 

mer praktisk undervisning och teoretiska lektioner planeras för det mesta på morgonen. Vad 

vi finner anmärkningsvärt i detta är att även om lärarna i denna undersökning säger sig se 

positiva följder av att eleverna är mer fysiskt aktiva och faktiskt förespråkar mer idrott och 

hälsa i skolan, är det ändå inget som de beskriver som tas i beaktande vid schemaläggning 

eller lektionsplanering i någon större grad. Orsaken till detta kan vara det som Mcisaac, Kirk 

och Kuhle (2015) framhåller i sin studie, att lägga till ett moment i verksamheten som också 

hamnar utanför skolpersonalens ansvarsområden blir ett moment för mycket. På grund av det 

som uppges vara en upplevd tidsbrist under arbetsdagen vågar lärare inte testa nya saker, 

vilket också stämmer överens med vad Stukát redan 1998 säger, att lärare gärna förhåller sig 

till läromedlet i sin undervisning och gör som andra lärare har gjort förut och följer de 

institutionella och kulturella faktorerna för mycket. Dock redogör vissa lärare för att 

matematiklektioner planeras annorlunda på till exempel fredagseftermiddagar, eftersom 

eleverna upplevs som tröttare de sista timmarna på skoldagen. Lektionsundervisningen 

beskrivs då ibland vara mer praktiskt orienterad. Ett annat exempel på samma fenomen är 

lektioner som ligger precis före lunch och lunchrast. Eleverna sägs då upplevas som ”mindre 

koncentrerade”, ”allmänt trötta” och ”omotiverade” i vår undersökning. Under dessa två 

tidpunkter säger lärarna att de väljer att iscensätta undervisningen på ett annorlunda sätt än 
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vad de hade gjort på morgonen eller förmiddagen. Lektionerna blir mer praktiska eller mindre 

ansträngande för eleverna, vilket lärarna säger fungerar bäst. 

 

Lärarna säger sig anse att eleverna är ”piggare” och mer koncentrerade när de varit på en 

längre rast, eller om de varit på en lektion i idrott och hälsa. Detta stämmer väl med hur 

eleverna uppger att de känner sig när de fått vara fysiskt aktiva på rasten eller när de varit på 

idrott och hälsa. Mer än 75% av de tillfrågade respondenterna uppger att de känner sig mer 

koncentrerade, ”piggare” eller någon annan positiv fysiologisk faktor när de varit fysiskt 

aktiva. Wittberg, Northrup och Cottrell (2012) nämner att förmågan att koncentrera- och 

fokusera sig ökar efter att eleverna varit fysiskt aktiva, vilket också respondenterna i denna 

undersökning uppger att de upplever. Genom att så många av respondenterna uppgett att de 

upplever sig vara mer koncentrerade och fokuserade efter de varit fysiskt aktiva efter idrott 

och hälsa eller en rast, skulle en slutsats enligt oss kunna vara att förutsättningarna för ett gott 

klassrumsklimat blir bättre, eftersom eleverna då kan fokusera på undervisningen, vilket 

också stöds av Trudeau och Shepard (2008). Resultatet i vår undersökning visar på vikten av 

att lärare på ett medvetet sätt i iscensättandet tar hänsyn till elevernas positionering under 

dagen för att få ett bättre klassrumsklimat. 

 

Utifrån det teoretiska ramverk av Rostvall och Selander (2010) som vi dessutom valt att 

använda, så visade det sig att den potentiella resurs som i vårt fall är fysisk aktivitet, kan 

möjliggöras tillsammans med institutionella- och kulturella mönster, som i skolvärlden är 

styrdokument och traditioner. Genom att eleverna är fysiskt aktiva, finns det också potential 

att ta hänsyn till den fysiologiska faktorn koncentration. Många av de elever som är med i 

undersökningen anger att de känner sig mer koncentrerade efter de varit fysiskt aktiva i 

samband med rast eller idrott och hälsa. Utifrån vad lärarna säger, så har de också 

föreställningen om att eleverna är mer koncentrerade efter de varit fysiskt aktiva. Lärarna 

uppger också att de i viss utsträckning iscensätter lektioner annorlunda beroende på vilka 

premisser som finns, där den fysiologiska faktorn koncentration finns som en av dem. Som 

tidigare nämnts är den fysiologiska faktorn inget som de flesta lärarna i denna undersökning 

medvetet använder som en potentiell resurs, utan betraktar det som en faktor som skulle 

kunna användas i verksamheten. Våra resultat visar att de traditionella- och kulturella mönster 

i skolorna påverkar verksamheten och blir styrande på ett sådant sätt att fysisk aktivitet inte 

får så stort utrymme. Fysisk aktivitet ses som en potentiell resurs, men att den beskrivs som en 

tidskrävande handling att använda sig av. 

8.2 Metoddiskussion 

Med utgångspunkt i examensarbete ett väcktes vårt intresse för att ta reda på hur elever 

beskriver sina upplevelser om sitt eget lärande i direkt anslutning till att de varit fysiskt aktiva 

(Bonath & Larsson, 2018). Vi ville även undersöka hur lärare beskriver att fysisk aktivitet 

påverkar elever under skoldagen. I litteratursökningen märkte vi hur svårt det är att få tag i 

forskning som tar upp, framförallt elevers, men också lärares egna uppfattningar och 

upplevelser om vilka effekter fysisk aktivitet kan ge i undervisningen, vilket gjorde det ännu 

mer intressant att genomföra en egen undersökning om just detta område. Det kan visserligen 

finnas en viss tveksamhet med hur sanningsenligt det blir när elever själva får berätta hur de 

upplever, eller inte upplever, den fysiska aktivitetens effekter i undervisningen. Precis som 

Jaakkola et al (2015) framhåller blir reliabiliteten och validiteten begränsad när en 

undersökning med självrapportering av deltagarnas egna fysiska aktivitet görs på barn och 

ungdomar. Samtidigt hade en effektstudie inte varit möjlig för oss att utföra eftersom tiden för 

examensarbetet är begränsad. 
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I undersökningen fick vi ett visst bortfall i den kvantitativa delstudien där 180 elever 

tillfrågades men bara 107 deltog (59%). Anledningen till att bortfallet är relativt stort kan ha 

att göra med vårt val av åldersgrupp på eleverna. Ett stort ansvar lämnas åt eleverna där de 

ska ta hem en samtyckesblankett, som ska skrivas under av vårdnadshavare, och sedan lämnas 

tillbaka till skolan. Denna blankett är antagligen inte det enda eleverna behöver tänka på och 

ses kanske som en belastning och prioriteras därmed inte lika mycket som läxor, 

hemuppgifter och andra informationsbrev som skolan lämnar ut. Mycket information lämnas 

idag från skola till hemmet och information i pappersform efterfrågas kanske inte av 

vårdnadshavare som snarare är vana vid att viktiga och relevanta dokument vidarebefordras 

via dator. Vi anser dock att 107 deltagare i den kvantitativa undersökningen är ett tillräckligt 

stort underlag för att kunna säkra en reliabilitets- och validitetssäker undersökning.  

 

I vår undersökning har vi varken tagit hänsyn till att dela upp deltagarna beroende på vad för 

kön de har eller utgått från någon socioekonomisk status. Correa-Burrows et al. (2014) tar 

visserligen upp den socioekonomiska statusen som en bidragande faktor till olika 

kunskapsnivåer, men de redovisar i resultatet att oberoende vilken socioekonomiska grupp 

eleven tillhörde inte hade någon större inverkan i deras studie där fysisk aktivitet är en faktor. 

Om vi delat upp eleverna i en pojkgrupp och en flickgrupp skulle en eventuell skillnad kunnat 

visa sig i resultatet. Trudeau och Shepard (2008) nämner i sin studie att kön inte spelar så stor 

roll för de positiva effekter som finns i att vara fysiskt aktiv. Därför valde vi att inte 

könsindela våra respondenter heller. 

 

I vår undersökning har vi försökt att hänvisa till aktuell forskning. I vissa fall har det varit 

svårt att finna nyare forskning, och då har äldre forskning använts. Den äldsta 

källhänvisningen vi har är från Raviv och Low (1990), men i förhållande till vårt resultat tar 

den fortfarande upp relevanta resultat. Vad vi anser är anmärkningsvärt är att författarna redan 

1990 belyste fysisk aktivitet och dess eventuella effekter på koncentrationsförmågan hos 

elever, och att det efter 28 år fortfarande finns ett stort behov av forskning i området. 

 

Precis som vi nämnt i inledningen av vårt arbete, så råder det en allmän debatt kring fysisk 

aktivitet och dess eventuella påverkan på den fysiologiska och kognitiva förmågan. Exempel 

på vad som nämns är bättre minne, bättre koncentrationsförmåga och bättre hälsofördelar som 

minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Detta är något som vi tror både lärarna och till viss 

del också eleverna känner till. Huruvida de svarat som de verkligen känner och tycker är då 

något som kan vara tvivelaktigt, eftersom möjligheten finns att de kan ha vinklat sina svar 

efter vad de tror är ”de rätta” svaren. 

 

Det föreföll oss naturligt att använda både en kvalitativ- och en kvantitativ metod i två 

undersökningsgrupper som ingår i denna undersökning. Genom den kvalitativa metoden fick 

vi mer djupgående svar från lärarna. Via våra intervjuer så kunde vi anpassa oss efter det syfte 

som studien vilar på. Vi kunde också, utifrån lärarnas svar, ställa följdfrågor för att på så sätt 

få mer djupgående och preciserade data. Användandet av den kvantitativa metoden medför en 

mer omfattande men inte lika djupgående information. Eleverna fick svara på en rad olika 

frågor, där vi valde att använda oss av de frågor som för vår studies syfte är relevanta. 

Eftersom lärarna är färre än eleverna, var det också naturligt för oss att använda den 

kvalitativa metoden hos lärarna, och den kvantitativa metoden hos eleverna. Trots detta, så 

valde vi att använda oss av några fritextfrågor i den kvantitativa metoden som annars bara 

bestod av ensvarsfrågor. På detta sätt så gav vi respondenterna chansen att uttrycka sig mer 

djupgående om de kände att de ville och kunde göra det. Vid analysen av de data som samlats 

in, så var det givande eftersom många av respondenterna valde att svara på fritextfrågorna, 
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och från vårt syfte sett, var det mycket information som var relevant och som därmed kunde 

bearbetas och bidra till resultatet av vår studie. 

 

Tillsammans ger de båda metoderna en mer nyanserad bild av lärares och elevers angivna 

upplevelser av den fysiska aktivitetens inverkan i undervisningen. Genom den kvalitativa 

metoden får vi veta vad lärarna säger om de kulturella- och institutionella mönster som finns 

som påverkar iscensättningen. Genom den kvantitativa metoden så fick vi exempelvis en 

uppfattning om när eleverna upplever sig lära som bäst och de sätter ord på sin förmåga att 

lära sig efter de varit fysiskt aktiva. Utifrån potentiella resurser och iscensättningar skapas en 

positionering i den första transformationscykeln. Positioneringen blir mer givande om 

iscensättningen tar hänsyn till de potentiella resurser som finns, som också förklaras av 

Selander (2017, s.151). De båda metoderna vävs samman i denna studie och bidrar till en 

djupare förståelse av lärares och elevers beskrivna upplevelser om effekter av fysisk aktivitet. 

Eftersom det är svårt att bevisa positiva effekter från fysisk aktivitet, anser vi att ytterligare 

forskning behövs om elevers egna beskrivningar om effekterna.
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BILAGOR 

Bilaga 1, intervjufrågor 
1. Hur länge har du varit verksam pedagog? 

 

2. Vilka ämnen är du behörig i? 

a. vilka ämnen undervisar du i? 

 

3. Vad tar du hänsyn till när du planerar elevernas schema? 

a. vilka aspekter finns det att rätta sig efter? 

 

4. Vad är din uppfattning om hur eleverna tycker om matematik? 

 

5. Vilka faktorer har en inverkan på hur du planerar dina (matte)-lektioner? (även andra 

lektioner) 

 

6. Hur är din personliga åsikt på fysisk aktivitet och dess eventuella påverkan på 

inlärning, rent generellt? 

a. Är du själv fysiskt aktiv? 

b. Om ja, hur påverkar det dej? 

 

7. Anser du att det finns någon tid på dagen som man med fördel har vissa lektioner 

framför andra? 

 

8. Märker du om det är någon skillnad på eleverna efter att de har haft idrott och 

hälsa/pulshöjande aktivitet såsom rast? 

a. om ja, på vilket sätt? 

b. varför tror du att det är så? 

 

9. Planerar du dina (matte)-lektioner som är direkt efter idrott och hälsa/eller pulshöjande 

aktivitet, annorlunda? 

a. Om ja, på vilket sätt? 

b. Varför? 

  



 

 

 

Bilaga 2, enkätfrågor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Enkätfrågor 

 

 
Namn:         Klass: 

 

 

 

 

Instruktioner 

Läs igenom frågorna noggrant och försök att svara så ärligt du kan. Ringa in det 
svarsalternativ du tycker stämmer in bäst. Endast ett svar per fråga. På fråga 5, 

11 och 12 vill vi att du svarar skriftligt. 



 

 

 

 
  

1. deltar du aktivt i någon idrottsförening? 

a. Aldrig 

b. 1 dag i veckan 

c. 2-3 dagar i veckan 

d. 4-5 dagar i veckan 

e. 6-7 dagar i veckan 

 

2. Vad tycker du om ämnet idrott och 

hälsa? 

a. Tråkigt 

b. Ganska tråkigt 

c. Sådär 

d. Ganska roligt 

e. Roligt 

 

3. Hur ofta deltar du på idrottslektionerna? 

a. Aldrig 

b. Sällan 

c. Ibland 

d. Nästan alltid 

e. Alltid 

 

4. När upplever du att du har lättast att lära 

dig i skolan? 

a. I början av dagen 

b. Direkt efter rast 

c. Direkt efter lunch 

d. Direkt efter ämnet idrott och hälsa 

e. I slutet av skoldagen 

 

5. Upplever du någon skillnad på lektionen 

direkt efter att du haft rast eller idrott 

och hälsa? 

a. Ja 

b. Nej 

Om ja, hur då? 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
 

6. Vad tycker du om ämnet svenska? 

a. Tråkigt 

b. Ganska tråkigt 

c. Sådär 

d. Ganska roligt 

e. Roligt 

 

7. Vad tycker du om ämnet engelska? 

a. Tråkigt 

b. Ganska tråkigt 

c. Sådär 

d. Ganska roligt 

e. Roligt 

 

8. Vad tycker du om ämnet NO? 

a. Tråkigt 

b. Ganska tråkigt 

c. Sådär 

d. Ganska roligt 

e. Roligt 

 

9. Vad tycker du om ämnet SO? 

a. Tråkigt 

b. Ganska tråkigt 

c. Sådär 

d. Ganska roligt 

e. Roligt 

 

10. Vad tycker du om ämnet matematik? 

a. Tråkigt 

b. Ganska tråkigt 

c. Sådär 

d. Ganska roligt 

e. Roligt 

 

11. Finns det någon tidpunkt på dagen då du 

helst har matematik? 

a. Ja 

b. Nej 

Om ja, när då? 

_____________________________

_____________________________ 
 

12. Om du upplever någon skillnad efter du 

haft rast eller idrott och hälsa, varför tror 

du att du gör det? 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 



 

 

 

Bilaga 3, missivbrev för pedagog 

 
 

Informationsbrev        2018-xx-xx 

 

Till pedagoger på XXXX-skolan 

 
Hej! 

Vi heter Niklas Bonath och Fredrik Larsson och vi studerar vår åttonde och sista termin till 

grundskollärare vid Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och 

IT. Under sista terminen ska vi genomföra ett examensarbete där ett valt område skall 

undersökas. Vi har valt att fokusera på idrott och hälsa och dess eventuella inverkan på 

inlärning. Vi skulle vilja intervjua dig som pedagog angående detta ämne. Vi önskar också att 

genomföra en anonym enkät bland eleverna i din klass för att få en bild av när de upplever att 

de har lättast för att lära. 

 

Det är viktigt att du som pedagog vet att vi i vår undersökning utgår ifrån de forskningsetiska 

principerna. Dessa innebär följande: 

 

• Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att 

inga obehöriga kan ta del av dem. 

• De uppgifter som framkommer i undersökningen används enbart för denna 

undersökningens syfte. 

• Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. 

Fiktiva namn på elever, pedagoger och skola används så att alla identiteter skyddas. 

• Undersökningsdeltagandet är frivilligt och det går när som helst att avbryta 

deltagandet. 

 

För att genomföra undersökningen behövs ditt samtycke. Vi ber dig därför att skicka ett mejl 

till någon av oss där du bekräftar att du vill delta i en intervju. Vi kontaktar dig därefter för att 

boka in en för dig lämplig dag och tid. Intervjun beräknas ta ca 10–15 minuter. 

 

Om du har frågor och funderingar kring undersökningen kan du nå oss på respektive 

mejladress.  

 

Mejla Niklas Bonath: XXXX@student.hb.se 

Mejla Fredrik Larsson: XXXX@student.hb.se 

Handledare: Elisabeth Persson, mejl: XXXX@hb.se  

 

Med vänliga hälsningar 

 

___________________________________________________________________________ 

mailto:XXXX@student.hb.se
mailto:XXXX@student.hb.se


 

 

 

Bilaga 4, missivbrev för vårdnadshavare 

 
 

Informationsbrev        2018-xx-xx 

 

till vårdnadshavare på XXXX-skolan 

 
Hej! 

Vi heter Niklas Bonath och Fredrik Larsson och vi studerar vår åttonde och sista termin till 

grundskollärare vid Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och 

IT. Under sista terminen ska vi genomföra ett examensarbete där ett valt område skall 

undersökas. Vi har valt att fokusera på idrott och hälsa och dess eventuella inverkan på 

inlärning. Vi kommer att lämna ut en enkät med ett antal olika frågor som kommer beröra 

detta ämne, som vi vill att eleverna svarar på. 

 

Det är viktigt att ni som vårdnadshavare vet att vi i vår undersökning utgår ifrån de 

forskningsetiska principerna. Dessa innebär följande: 

 

• Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att 

inga obehöriga kan ta del av dem. 

• De uppgifter som framkommer i undersökningen används enbart för denna 

undersökningens syfte. 

• Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. 

Fiktiva namn på elever, pedagoger och skola används så att alla identiteter skyddas. 

• Undersökningsdeltagandet är frivilligt och det går när som helst att avbryta 

deltagandet. 

 

För att genomföra undersökningen behövs vårdnadshavares samtycke. Vi ber er därför att 

fylla i blanketten som följer med denna information och därefter lämna blanketten till XXXX 

på skolan. 

 

Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå oss på respektive 

mejladress.  

 

Mejla Niklas Bonath: XXXX@student.hb.se 

Mejla Fredrik Larsson: XXXX@student.hb.se 

Handledare: Elisabeth Persson, mejl: XXXX@hb.se  

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

___________________________________________________________________________ 

mailto:XXXX@student.hb.se
mailto:XXXX@student.hb.se


 

 

 

 
Bilaga 5, samtyckesblankett vårdnadshavare 
 

 

 

 

 

Samtyckesblankett för vårdnadshavare 
 

Tag med och lämnas till klassföreståndare senast XXXX. 

 

Jag/vi har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principer som 

studien vilar på. Jag/vi vet att mitt/vårt barns deltagande är helt frivilligt och att deltagandet 

när som helst kan avbrytas. 

 

Kryssa i valt alternativ. 

 

JA, jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen.     ⃝ 
 

NEJ, jag/vi samtycker INTE till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen.     ⃝ 
 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Barnets namn 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Underskrift vårdnadshavare      Namnförtydligande 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Underskrift vårdnadshavare      Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: ______________________ 



 

 

 

Bilaga 6, samtyckesblankett pedagog  

 
 

Samtyckesblankett för pedagog 
 

Jag har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principer som 

studien vilar på. Jag vet att mitt deltagande är helt frivilligt och att deltagandet när som helst 

kan avbrytas. 

 

Kryssa i valt alternativ. 

 

JA, jag samtycker till att delta i undersökningen. .   ⃝ 
 

 

NEJ, jag samtycker INTE till att delta i undersökningen. .   ⃝ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Underskrift pedagog       Namnförtydligande 

 

 

Datum: ______________________  
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