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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att belysa elever och lärares upplevelser av hur daglig fysisk 

aktivitet påverkar dem i skolan. För att begränsa studien valde jag att endast fokusera på hur 

de påverkas inom ramen för en matematiklektion. Studien fokuserade på två klasser i årskurs 

6 som infört extra fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Tidigare forskning lyfts fram 

och jämförs med resultaten i denna studie. Studiens frågeställningar besvaras genom både 

kvalitativ metod i form av intervjuer samt kvantitativ metod i form av enkäter. Resultatet visade 

ett visst stöd till den tidigare forskningen. Resultatet av studien indikerar att elever kände sig 

lugnare efter fysisk aktivitet men även arbetsro, koncentration och skolprestationer upplevdes 

ha en viss positiv påverkan. Av detta resultat väcktes funderingar om vilket ansvar skolan har 

för att erbjuda extra fysisk aktivitet i skolan.  
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1 INLEDNING 

 

Det har skett en utveckling i det samhälle vi lever i. Holmberg och Wibull (2000) beskriver att 

utvecklingen av tekniken har skapat förutsättningar för framtidens välfärdssamhälle. Vidare 

menar Holmberg och Wibull (2000) att Sverige ses som ett av världens ledande länder inom 

IT-området. Tempot i samhället är snabbt och informationskanalerna är många. Holmberg och 

Wibull (2000) beskriver det nya samhället som ett informationssamhälle som tagit över 

industrisamhället och att det inte längre är stora företag som tar över små företag utan snabba 

som tar över långsamma. Denna utveckling är fascinerande på många sätt men frågan är om vi 

har sett konsekvenserna av det nya samhället. Utvecklingen inom teknik har bidragit till mer 

stillasittande, hjärnan går på högvarv av informationsflödet och kroppen på lågvarv. Människan 

lever idag ett liv som är långt ifrån det liv vi från första början skapades för att leva. Enligt 

Holmber och Wibull (2000) blir unga människor utbrända i allt tidigare åldrar. Ellneby (2010) 

hävdar att dagens samhälle är en orsak till att många människor lever i en stressad vardag. 

Vidare menar Ellneby (2010) att denna stress kan leda till koncentrationssvårigheter, försämrad 

självkänsla och försämrat närminne. Börjesson och Jónsdóttir (2010) hävdar däremot att det 

finns flera studier som stödjer att fysisk aktivitet kan motverka denna stress.  

Barnen vistas i skolan stora delar av sin vakna tid, förutom att de lär sig ämnesspecifika 

kunskaper så formas barnen även som människor. Barnen lär sig sociala koder och bygger sin 

identitet. Hannaford (1997) skriver att det finns en djupt rotad tro i vår kultur att en intellektuell 

process endast sker i huvudet och inte resten av kroppen, denna syn har legat till grund för 

flertalet inlärningsteorier. Dessa teorier har format skolans läroplaner och ser man på skolans 

uppbyggnad i Sverige har inlärning alltid skett främst genom stillasittande undervisning i 

huvudsak. Den fysiska aktivitet som erbjudits har varit de schemalagda lektionerna i idrott och 

hälsa. Faktum är att samhället har ändrats dramatiskt de senaste 50 åren.  

Forskning har de senaste åren även gjorts på fysisk aktivitets påverkan på de kognitiva delarna 

i kroppen. Ericsson (2003) har gjort en av de mer omfattande studierna när det kommer till 

fysisk aktivitets påverkan på skolever. Hon hävdar dock att det krävs mer studier inom detta 

område för att studera förändringar inom ämnet. Läroplanen från 2011 reviderades 2018, ett 

bestående inslag är att fysisk aktivitet ska erbjudas dagligen (Skolverket, 2018).  

Skapande och undersökande arbete samt lek är väsentliga delar i det aktiva 

lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att 

eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska även sträva efter att erbjuda alla 

elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen (Skolverket, 2018. 

s.7). 

Trots denna formulering är det upp till varje kommun att själva värdera införandet av extra 

fysisk aktivitet. I flera skolor får elever endast fysisk aktivitet inom ramen för de ordinarie 

lektionerna i idrott och hälsa. I dag är det upp till varje kommun att se över en eventuell ökning 

av fysisk aktivitet i skolan. Sollerhed (2017) hävdar att oppositionen till en ökning av fysisk 
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aktivitet inom ramen för skoldagen är tidsbrist. Vidare menar Sollerhed (2017) att argument 

som motsätter en höjning av mer fysisk aktivitet i skolan kan vara att det skulle kunna gå ut 

över de teoretiska ämnena. Trudeau och Shephard (2008) har gjort en studie om sambanden 

mellan prestationer i de teoretiska ämnena kopplat till fysisk aktivitet i skolan. Resultatet i 

studien visade att även om idrott och hälsa tog tid från de teoretiska ämnena har resultaten i 

dessa ämnen inte försämras, Trudeu och Shepard (2008) hävdar istället att resultatet har ökat 

något sett till GPA (Grade point average). Vidare menar Trudeau och Shephard (2008) att detta 

resultat visar på en klar höjning av elevernas prestation per undervisningstimme. Andra delar 

som visade sig påverkas positivt av fysisk aktivitet var elevers minne, koncentration samt 

klassrumsklimatet.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att belysa hur elever i årskurs sex påverkas av fysisk aktivitet när 

det kommer till arbetsro, stress samt individuella prestationer inom matematiken. Studien 

fokuserar på skillnader och likheter gentemot tidigare forskning och teorier. För att besvara 

syftet har tre övergripande frågeställningar formulerats. 

- Fråga 1: Hur upplever elever/lärare att fysisk aktivitet påverkar deras 

klassrumsklimat i form av arbetsro? 

- Fråga 2: Hur upplever elever att fysisk aktivitet påverkar deras prestationer inom 

matematik?  

- Fråga 3: Hur upplever elever att fysisk aktivitet påverkar deras upplevelser av 

stress? 
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2 TEORETISK BAKGRUND 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning och bakgrund för studiens forskningsområde. 

Första delen behandlar Hannafords (1997) teorier om inlärning. Vidare presenteras fysisk 

aktivitet och dess koppling till hjärnan. Detta följs av tidigare forskning angående fysisk 

aktivitet kopplat till stress. Sista delen presenterar fysisk aktivitet och dess betydelse när det 

kommer till inlärning samt Klassrumsklimatets betydelse för inlärning.  

 

2.1 Inlärning sker i hela kroppen 
Hannaford (1997) är en känd amerikansk hjärnforskare som besitter över 40 års erfarenhet av 

undervisning däribland som professor i biologi. Hon hävdar att rörelse är av yppersta vikt för 

inlärningen. Denna teori har växt sig starkare allt eftersom hennes studerande av det komplexa 

sambandet mellan kropp och hjärna. Hannaford menar att människan måste koppla samman 

rörelse och tanke för att fästa ett minne, att skriva med penna och papper skapar med andra ord 

bättre nervbanor än ett skrivande på dator där man inte formar bokstäverna själv. Ett annat sätt 

att befästa en tanke kan vara att kommunicera den verbalt, när man gör detta stimuleras flertalet 

finmotoriska förmågor. Hannaford menar att den del av livet där kopplingen mellan rörelse och 

inlärning är som tydligast i början av livet. I dessa år är rörelsen extremt viktigt och forskning 

har visat att för lite fysisk/motorisk stimulering i krypstadiet kan leda till inlärningssvårigheter 

långt längre fram i livet (Hannaford, 1997).  

Hannaford (1997) hävdar att inlärning, tanke, kreativitet och intelligens sker i hela kroppen och 

inte enbart i hjärnan. Människans sinnesintryck hämtas in från hela kroppen och dessa känslor 

kan inte existera avskilt från kroppen. Hannaford hävdar vidare att denna syn på inlärning 

bidragit till att tidigare inlärningsteorier inte varit lika effektiva som det kunnat vara. Eftersom 

kroppen samlar in information från omgivningen och för den vidare till hjärnan genom 

nervceller är kopplingen tydlig och en viktig del i inlärningen. När vi rör på oss och samlar in 

information från omvärlden kopplas dessa nervceller samman och skapar nya 

kommunikationsvägar till hjärnan vilket gör inlärningen mer effektiv, Hannaford anser att 

denna process är ständigt föränderlig och behöver stimulans. Genom människans kropp och 

sinnen byggs kommunikationsvägar, dessa nervbanor utvecklas till stor del utifrån hur vi 

integrerar med omvärlden. Det har visat sig att fysisk aktivitet i synnerhet koordinerade rörelser 

utvecklar nervsystemet, detta genom en ökning av neurotrofiner som stimulerar tillväxten av 

nervceller. Eftersom hjärnan ständigt förändras och bygger nya vägar utifrån vad vi gör och 

känner ges möjligheten till ett livslångt lärande menar Hannaford (1997). 

 

2.2 Fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet är ett begrepp som kan kopplas till mycket. Folkhälsomyndigheten (2019) 

definierar begreppet genom följande citat.  
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Fysisk aktivitet innefattar all kroppsrörelse som är ett resultat av 

skelettmuskulaturens kontraktion och som resulterar i en ökad energiförbrukning. 

Fysisk aktivitet används som ett överordnat begrepp och innefattar 

kroppsrörelser under såväl arbete som fritid och olika former av kroppsövningar, 

till exempel idrott, lek, kroppsövning, gymnastik, motion och friluftsliv. 

(Folkhälsomyndigheten, 2019).  

I skolan genomförs fysisk aktivitet främst inom ämnet idrott och hälsa. Rekommendationer från 

den svenska läkarkåren är 60 minuter pulshöjande aktivitet per dag. En stor studie som gjordes 

i Sverige visade att endast 44 procent av pojkar och 22 procent av flickorna når den 

rekommendationen (Centrum för idrottsforskning, 2016). Resultatet av den studien visar vidare 

att fysisk aktivitet avtar med åldern och att den grupp som rör sig allra minst är tonårsflickor. 

Anledningen till den minskade aktiviteten som denna studie lyfter fram anses vara ökad 

skärmtid (Centrum för idrottsforskning, 2016). 

 

2.3 Fysiologi och kognitiva processer 
I huvudet sitter hjärnan, den består utav av två hjärnhalvor som kallas lillhjärnan och 

storhjärnan. Utanpå hjärnan finns ett yttre lager som kallas hjärnbarken där minne, känslor, 

språk, rörelser och sinnen kontrolleras. Nervtrådar är hjärnans signalsystem som skickar 

information mellan de olika delarna i det centrala nervsystemet. I en del av hjärnbarken som 

kallas pannloben utformas människans personlighet, omdömesförmåga och 

koncentrationsförmåga. Pannloben kan också lagra kortare minnesanteckningar och är det 

område i hjärnan där sinnesuttryck förvandlas till användbar kunskap. Denna del av hjärnan 

samlar in olika sinnesuttryck som gör att vi kan ha en tolkande förmåga samt lösa problem i 

vardagen. Tinningloberna sitter på respektive hjärnhalva och i båda dessa delar kan man hitta 

hippocampus. Hippocampus är ett minnesorgan som är viktigt när det kommer till inlärning av 

nya saker (Hjärnfonden, 2019).  

Hippocampus krymper med cirka en procent per år efter en ålder av 25. Forskare på Illinois 

universitet undersökte om fysisk aktivitet kunde minska krympningen av hippocampus. Två 

testgrupper i åldrarna 60-79 år sattes ihop varpå den ena gruppen promenerade och den andra 

gruppen utförde stretchövningar. Promenaderna skedde tre gånger i veckan 40 minuter per gång 

i rask takt, den andra gruppen utförde lugnare stretchövningar tre gånger per vecka utan 

pulshöjning och studien pågick i sex månader. Med hjälp av en magnetkamera mättes 

deltagarnas hippocampus både före och efter studiens genomförande och det visade sig att 

promenadgruppens hippocampus hade blivit över en procent större medan stretchgruppens 

hippocampus hade blivit något mindre. De slutsatser som drogs av denna studie var att fysisk 

aktivitet har en koppling för att minska åldrandet av hjärnan vilket i sin tur stärker vår 

människors kognitiva förmåga. Den avgörande faktorn ansågs vara själva pulshöjningen 

(Colcombe et al., 2006).  

Raine et al (2013) hävdar att fysisk aktivitet påverkar individers kognitiva förmåga när det 

kommer till uppgifter som kräver perception, minne och kognitiv kontroll. Raine et al (2013) 

genomförde en studie för att undersöka sambandet mellan konditionskrävande fysisk aktivitet 
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och minne. En testgrupp samlades ihop på 48 barn i åldrarna nio till tio år. Av dessa ansågs 24 

vara barn med god fysisk förmåga och resterande 24 låg fysisk förmåga. Dessa barn fick utföra 

ett test där de skulle memorera namn och platser på en karta. I ett initialt skede kunde man inte 

skåda någon skillnad mellan barnen med låg fysisk förmåga och barnen med god fysisk 

förmåga, däremot kunde man se att elever med låg fysisk förmåga hade svårare att bibehålla 

deras prestation. Slutsatsen som drogs av detta var att fysisk aktivitet kan påverka lärande 

positivt (Raine et al., 2013) 

Åberg et al (2009) har genomfört en studie där det visade sig att fysisk aktivitet kan ha en positiv 

effekt på en individs intelligens. Data från samtliga svenska män födda 1950 som mönstrade 

samlades in. I denna studie uppmärksammades ett samband mellan de som presterade bra på 

IQ-test och de som hade god kardiovaskulär fysisk förmåga, med andra ord bra 

kondition/syreupptagningsförmåga. En väldigt stor mängd data om fysisk aktivitet och resultat 

i IQ-test samlades in kopplades samman med nationella databaser innehållande bland annat 

skolprestationer och socioekonomisk status. För att urskilja dessa 268 496 mönstrande män 

valde man ut 1432 enäggstvillingar med samma genetiska förutsättningar. De gick inte utesluta 

att individer med medfödd hög IQ också gillar att träna mer och därför gjordes denna koppling. 

Enäggstvillingar däremot har identiska medfött DNA och liknande förutsättningar, när dessa 

individer undersöktes visade det sig att tvillingar med bättre kardiovaskulär förmåga även 

presterade bättre på IQ-test.  

På Stanford universitet genomfördes en studie som undersökte fysisk aktivitets koppling till 

kreativt tänkande. En testgrupp med studenter fick utföra ett test i divergent tänkande, med det 

menas studenternas förmåga att hitta flera olika lösningar på ett problem. Studenterna delades 

in i två olika grupper varpå en grupp promenerade runt skolan och den andra gruppen satt still 

innan de gjorde testet. Det visade sig att av deltagarna i promenadgruppen hade ett ökat värde 

på testet med 81 procent jämfört med den andra gruppens 23 procent, detta utgjorde en total 

skillnad på hela 58 procent. För att kunna bortse från yttre faktorers påverkan i denna studie 

gjordes undersökningen i flera steg. Fortsättningsvis testades olika kombinationer där 

grupperna fick gå och sedan sitta, sitta och sedan gå. För att sedan utesluta utemiljöns påverkan 

fick promenadgruppen gå på ett löpband i innemiljö och den sittande gruppen blev knuffade 

runt i rullstol i utemiljö. Slutsatsen av denna studie visade tydligt att den avgörande faktorn för 

att öka nivån på kreativt tänkande var fysisk aktivitet, i detta fall promenader (Oppezzo och 

Schwartz, 2014). 

I en studie i Nebraska med 11 743 studenter på 47 olika skolor undersökte forskare i vilken 

grad fysisk aktivitet alternativt BMI skulle kunna påverka skolresultat. I undersökningen 

sträckte sig åldersspannet från årskurs fyra till årskurs, själva testet bestod av standardiserade 

matematik- och läsförståelseuppgifter. Fysiska aktiviteten bestod av kardiovaskulär 

uthållighetssprint med hög oxygenkonsumtion med andra ord påfrestande tester för 

studenternas kondition/syreupptagningsförmåga. Resultatet av den omfattande studien visade 

att studenter med god kondition påvisade tydligt bättre resultat i de standardiserade testerna i 

matematik- och läsförståelsetexterna än elever med sämre kondition. Studenternas BMI visade 

sig däremot inte ha någon betydelse av utgången på testerna. Slutsatsen som drogs av detta var 
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att samtliga elever drar nytta av god kardiovaskulär förmåga och att skolor bör fokusera på att 

erbjuda detta till eleverna (Rauner, Walters, Avery och Wanser, 2013). 

Noradrenalin, dopamin och serotonin är ämnen i kroppen som kan påverka en individs 

välmående. Dessa ämnen överför signaler mellan hjärnans celler och därigenom påverkar hur 

vi mår. Deprimerade personer har ofta låga nivåer av dessa tre ämnen och många antidepressiva 

mediciner ökar dessa nivåer i kroppen. I en studie på möss kunde man påvisa att dessa ämnen 

stimuleras och ökar av fysisk aktivitet (Dremencov et al., 2017). Ett annat ämne i hjärnan med 

en rad positiva effekter är ett protein som kallas ”brain-derived neurotrophic factor” och 

förkortas (BDNF). Detta protein skyddar nervceller samt bidrar till att de lättare kopplas mellan 

varandra. Det ända sättet att öka mängden BDNF i hjärnan är via fysisk aktivitet, ju mer en 

individ tränar ju större blir tillökningen av BDNF (Rothman och Mattson, 2013). 

 

2.4 Fysisk aktivitet kopplat till stress 
Idag lever många människor i en stressad vardag, denna stress kan leda till 

koncentrationssvårigheter, försämrad självkänsla och försämrat närminne menar (Ellneby, 

2010). Hannaford (1997) hävdar att stress är en naturlig reaktion som funnits hos oss människor 

från begynnelsen. Denna funktion är till för att vi ska klara situationer där vi blir utsatta för hot, 

möter en människa ett farligt djur i skogen ska stressen hjälpa till att ta en kamp eller fly. Denna 

process bidrar till att stora muskelgrupper får ett större blodflöde medan hjärna och 

matsmältning får mindre blodflöde. I dessa stressrelaterade tillstånd menar Hannaford (1997) 

att människor får svårare att minnas samt koncentrera sig. 

Börjesson och Jónsdóttir (2010) beskriver att det finns flera studier som stödjer hypotesen att 

fysisk träning kan fungera som en behandling för individer med mycket stress eller depression. 

Flera olika studier har dessutom funnit att fysisk träning har haft minst lika god effekt som 

behandling med antidepressiva läkemedel (Börjesson och Jónsdóttir, 2010). Kortisol är ett 

kroppens viktigaste stresshormon, när en människa hamnar i en stressad situation ökar detta 

ämne vilket bidrar till att puls och blodtrycket ökar. Kortisol kan vara en hjälp i stressade 

situationer, men lever en individ ett liv med ständig stress kan dock detta ämne bidra till en 

försämring av hjärnans kognitiva processer. Enligt Hannaford (1997) utsätts kroppen för ett 

stressrelaterat tillstånd vid fysisk aktivitet, kortisol utsöndras och blod från hjärnan och magen 

fördelas i större utsträckning till musklerna. Vidare menar Hannaford (1997) att det är en 

process för kroppen att bli lugn efter en stressad situation, den tid det tar att bli lugn beror hur 

mycket stress en individ har upplevt.  

Puterman et al (2012) genomförde en studie där 46 kvinnor deltog och där syftet var att testa 

hur fysisk aktivitet kunde påverka utsöndringen av kortisol och därigenom kvinnornas 

stressnivå. Studien pågick i över ett år och förutom fysisk aktivitet var hälsosam mat och sömn 

viktiga aspekter i studien. Kortisolnivåerna testades regelbundet och det visade sig att 

testpersonerna klarade av stressade situationer bättre ju längre året gick. De individer som hade 

skött fysisk aktivitet, sömn och kost klarade av att hantera stress bättre än de som inte skött 

dessa aspekter lika bra. Slutsatsen studien kom fram till var att regelbunden fysisk aktivitet 

kunde minska stressnivåerna hos dessa individer.  
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Fysisk aktivitet bidrar till att kortisolet ökar i kroppen under själva träningen, däremot minskar 

ämnet efter träningen till en lägre nivå än innan. Om en individ tränar regelbundet blir ökningen 

av kortisol under träningspassen lägre och nivåerna efter träning sjunker ännu mer. Detta bidrar 

även till att individen klarar av andra stressrelaterade situationer utan att kortisolnivåerna blir 

lika höga jämfört med individer som inte utför regelbunden fysisk aktivitet (Tsai et al., 2014).  

 

2.5 Fysisk aktivitet kopplat till inlärningsförmåga 
Sollerhed (2006) hävdar att individer med en välutvecklad fysisk förmåga är mer motiverade 

att ta sig an utmaningar samt att de inte är lika ängsliga. I takt med att individer blir fysisk 

kompetenta utvecklar individen ett självförtroende och en självkänsla som bidrar till att de är 

mer motiverade att sträcka sig efter ny kunskap. Sollerhed anser att det är viktigt att den fysiska 

aktiviteten som erbjuds är lagom utmanande för eleverna, det bidrar till att elevernas inre 

drivkraft och självförtroende växer Sollerhed (2006).  

Ericsson (2005) lyfter i svensk idrottsforskning fram denna formulering från en slutrapport av 

myndigheten för skolutveckling. 

Kunskapsutveckling utmärks av goda relationer mellan vuxna och elever, är trygg 

och fri från diskriminering och kränkningar. I en sådan miljö har också barn och 

ungdomar inflytande och ansvar för sin vardag. Det är dock inte tillräckligt att 

erbjuda en god miljö för lärande. För att lärande ska fungera bra måste eleverna 

även vara i god form och hjärnan vara i ett lärande tillstånd. Att trivas och må 

bra är förutsättningen för att utveckla förmågan att lära och att utvecklas 

(Ericsson, 2005). 

Vidare skriver Ericsson (2005) att elever mår bättre ifall de rör på sig mer, det blir även 

lugnare i klassrummet eftersom eleverna får lättare att koncentrera sig. Vidare skriver hon 

att detta i sin tur leder till att eleverna tar till sig kunskaper på ett bättre sätt. 

Sollerhed (2017) anser att en välutvecklad fysisk förmåga är nödvändig för att ge utrymme till 

den kognitiva förmågan. Hon exemplifierar detta genom att elever kan ha problem att 

koncentrera sig på matematik eller läsning i klassrummet ifall de har dåligt balanssinne. Om 

själva balansakten tar för mycket energi finns det inte tillräckligt med hjärnkapacitet ledig för 

att utföra skolarbetet. Hjärnan störs av att behöva fokusera på att lyckas med det motoriska 

vilket inte ger tillräckligt med utrymme till det kognitiva. Ett tydligare exempel som Sollerhed 

lyfter fram är att barn kan ha svårt att hålla koll på trafiken ifall att deras förmåga att cykla inte 

är helt automatiserad (Sollerhed, 2017).  

Under de tidiga skolåren fram till puberteten är rörelseträning av yppersta vikt menar Sollerhed 

(2017). Barn som inte deltar i denna träning kommer inte att nå sin genetiskt fulla potential 

vilket kommer att påverka den kognitiva förmågan under resten av livet. Barn i Sverige vistas 

stora delar av deras vakna tid i skolan och därför ligger ett stort ansvar på den att stimulera 

elever till fysisk aktivitet och utvecklande av deras motoriska förmåga hävdar Sollerhed (2017). 

Studier som gjorts visar på att pedagoger i skolan inte har tillräcklig erfarenhet, utbildning och 

kunskap för att genomföra aktiviteter som följer hjärnans utvecklingsfaser (Sollerhed, 2017).  
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2.6 Lärmiljöns betydelse för matematik 
Fraser (1994) menar att läraren har en stor betydelse när det kommer att skapa ett gott 

klassrumsklimat. Lärarens kommunikation och interaktion med eleverna har en stor påverkan 

när det kommer till elevers inlärning och klassernas disciplin (Fraser, 1994).  

Frenzel, Pekrun och Goetz, (2007) genomförde under 2000-talet en empirisk studie där 

eventuella samband mellan lärmiljöer och elevers sinnesstämning i form av ängslighet, ilska 

samt njutning inom matematik undersöktes. En stor mängd data från 1623 fördelat på 69 klasser 

samlades in. Många olika aspekter togs med i forskningen och visade sig påverka elevers 

sinnesstämning. Könsfördelning i klassen, lärare-elev relationer, elev-elev relationer och 

elevers attityd till matematiken var olika perspektiv som undersöktes (Frenzel et al., 2007). 

Eleverna rapporterade deras känslor på en individ och kollektiv nivå och stora skillnader 

påvisades mellan klasserna. En tydlig koppling på individnivå kunde påvisas där elever med 

höga betyg hade högre grad av njutning och lägre nivå av ängslighet och ilska (Frenzel, et al., 

2007). Men det visade sig även att klassens sammansättning hade en stor påverkan. Om en elev 

från en högpresterande klass fick ett medelbetyg kunde eleven påvisa högre grad av ängslighet 

och ilska än en elev med samma betyg i en lågpresterande klass eftersom de jämförde sig med 

övriga klasskamrater (Frenzel, et al., 2007).  

I samma studie visade det sig att kön hade påverkan utifrån elevens känsla av njutning, 

ängslighet och ilska inom matematik. Detta både sett ur ett individperspektiv och ett 

grupperspektiv i form av fördelning pojkar/flickor i en klass. Generellt visade studien att pojkar 

kände mindre ängslighet än flickor kopplat till matematikklassrummet ur individuell synvinkel. 

Däremot visade det sig på gruppnivå att klasser med högre andel pojkar upplevde mer 

ängslighet och mindre njutning för matematiken. Vidare visade det sig att tjejer i klasser med 

större andel pojkar samt elever i högpresterande klasser var de grupper som missgynnades mest 

sett till deras känslor för matematik (Frenzel, et al., 2007).  En annan tydlig aspekt som trädde 

fram i studien var att elever i klasser omgivna av elever som hade en positiv inställning till 

matematiken påvisade bättre resultat. Dessa elever visade även mindre ängslighet och mer 

njutning för ämnet. Omvänt visade det sig vara för elever i klasser omgivna av elever som hade 

en negativ inställning till ämnet, detta visade sig leda till sämre resultat och mer ängslighet. 

Vidare visade studien att klasser med lärare som hade tydliga instruktioner och strukturer i 

klassrummet påvisade mindre ängslighet och mer njutning till ämnet. De elever som i högre 

grad kände ängslighet påverkades i mycket högre grad negativt av misstag än elever med mer 

njutning för ämnet (Frenzel, et al., 2007). 

 

2.7 Bunkefloprojektet 
I en skola i Bunkeflo genomfördes ett projekt där syftet var att undersöka om fysisk aktivitet 

kunde främja elevers koncentrationsförmåga och skolprestationer. Ett frågeformulär användes 

som mätinstrument och för att synliggöra resultaten genomfördes intervjuer med medverkande 

lärare i Bunkefloprojektet (Ericsson, 2003). Under nästan två års tid genomfördes fysisk och 
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motorisk träning fem till sex gånger per vecka i två interventionsgrupper och en 

jämförelsegrupp. Interventionsgrupperna hade extra idrottsundervisning fem lektioner per 

vecka medan jämförelsegruppen endast hade skolans ordinarie idrottsundervisning. 

Indikationer i denna studie pekar på att ökad fysisk aktivitet hade stor betydelse när det kommer 

till elever med motoriska brister samt elever med koncentrationssvårigheter. I 

jämförelsegruppen som enbart haft skolans ordinarie skolundervisning kunde man inte finna 

några förbättrade resultat gällande elevernas motoriska förmåga vilket vittnar om att motoriska 

brister inte åtgärdas utan övning samt att skolans ordinarie skolundervisning inte är tillräcklig 

för att åtgärda detta. Studien visar vidare på ett starkt samband mellan elever med god motorik 

och elever med god koncentrationsförmåga. Slutligen visar denna studie att eleverna i 

interventionsgrupperna visar märkbart bättre resultat i nationella prov i ämnena matematik och 

svenska jämfört med jämförelsegruppen (Ericsson, 2003).  

Ericsson (2003) hävdar att det finns ett behov av upprepade undersökningar på skolbarnens 

motoriska status för att kunna studera förändringar över tid. Detta för att undersöka ifall de 

positiva effekter som märks i skolprestationer är bestående behövs fler kontrollerade studier för 

att kunna dra generella slutsatser. 
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3 METOD 
 

I följande avsnitt presenteras valet av metod. I den första delen av avsnittet presenteras 

urvalsgruppen följt av de metoder som använts vid insamling och analys av data. Eftersom 

studien samlar in data från minderåriga presenteras även etiska ställningstaganden som tagits 

hänsyn till.  

 

3.1 Insamling av data 
Insamling av data skedde från de två klasser, första steget för insamlingen av data var enkäter. 

Denna metod valdes för att kunna kvantifiera resultatet samt presentera det i form av siffror 

(Stukát, 2011).  Vidare genomfördes dessa enkäter för att svara på studiens övergripande 

frågeställningar. Enkäterna skickades ut till klassens lärare som skickade vidare till samtliga 

elever. Eleverna svarade sedan på enkäterna under skoltid och skickade in dem elektroniskt. 

Den andra delen av insamlingen av data var intervjuer. Åtta elever intervjuades i par om två. 

Även klassens lärare intervjuades för att svaren skulle kunna analyseras mot varandra. 

Intervjuerna skedde efter enkäternas genomförande men valet av de intervjuade eleverna var 

utan kunskap om svaren från enkäterna. Klassens lärare valde par som hen upplevde kunde 

formulera sig och komplettera varandra, utöver detta fanns inga ytterligare kriterier. 

Förhoppningen var att eleverna som intervjuades skulle få en trygghet i varandra så att intervjun 

inte skulle likna ett förhör. Vid en större urval än två åt gången fanns en risk att gruppen skulle 

bli för stor vilket kunde hämma respondenterna att uttrycka sina erfarenheter. 

Syftet med den kvalitativa delen av studien var att synliggöra resultatet och komplettera 

studiens kvantitativa del. Detta kombinerade angreppssätt kallar Stukát (2011) 

metodtriangulering. Denna metod valdes för att ge studien mer reliabilitet samt för att svara på 

studiens övergripande frågeställningar. Trost (2012) skriver att en kvantitativ och kvalitativ 

forskningsprocess kan delas upp i tre olika steg. Vidare beskriver han steg ett som 

datainsamlingen, det andra steget som analys och bearbetning av data, och det tredje steget 

anses vara tolkningen av den analyserade informationen. 

 

3.2 Beskrivning av projektet 
Två klasser i en skola i Norrland har infört daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela 

skoldagen. I dessa klasser går det sammanlagt 51 elever och klasserna har följt varandra sedan 

förskoleklass men elever har tillkommit under åren. Den fysiska aktivitet som genomförs är i 

form av motoriska träningsrörelser där de följer en tränares rörelser på film. Aktiviteten pågår 

i fyra minuter och medför en pulshöjning. Dessa klasser har utöver detta även regelbunden 

rörelse till musik några gånger i veckan. Denna aktivitet har pågått i flera år medan införandet 

av daglig fysisk aktivitet påbörjades i januari 2019. Denna studie byggde på att studera vilket 
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sätt den dagliga fysiska aktiviteten påverkade eleverna i dessa två klasser när det kommer till 

prestationer inom matematik, arbetsro samt stress.  Den fysiska aktiviteten sker före lunch och 

ofta i direkt samband med matematiklektionerna.  

 

3.3 Tillvägagångssätt 
För att genomföra denna studie var första steget att hitta en skola där projektet kunde 

genomföras och sedan få godkännande från de tänkta respondenterna. En skola hade just 

påbörjat ett projekt med fysisk aktivitet vilket väckte en nyfikenhet. Skolan kontaktades och de 

ställde sig positiva till studien. Nästa steg blev att skicka ut ett informationsbrev till 

vårdnadshavare (bilaga 1). Där informerades vårdnadshavare om att studien är frivillig att delta 

i samt att allt deltagande är anonymt. Eleverna informerades om samma sak av klassernas lärare. 

Bakgrunden till detta kan ni läsa om under rubriken etiska överväganden. Enkäterna skickades 

ut via mejl till klassens lärare och svaren skickas vidare till mig. Därefter intervjuades åtta 

elever samt en lärare. Materialet från enkäter och intervjuer analyserades vilket vidare beskrivs 

under rubriken resultat.  

3.4 Urval 
Eliasson (2013) beskriver att den urvalsgrupp en forskare vill studera kallas populationen. 

Vidare beskriver Eliasson (2013) att en undersökning av en hel population kallas 

totalundersökning. Eliasson anser att en totalundersökning i praktiken är omöjlig att genomföra 

på grund av dess storlek. I denna studie studeras elever i årskurs sex och deras upplevelser av 

fysisk aktivitet och dess påverkan för arbetsro, skolprestationer och stress. Eftersom studien har 

en begränsad tidsram har begränsningar gjorts. Först begränsades skolundervisningen till enbart 

matematiklektionen, sedan avgränsades eleverna till endast årskurs sex och för det tredje 

genomfördes studien på endast en skola. Trost (2012) hävdar att detta sätt att göra urval kallas 

stratifierade urval. Med det menas att urvalsgruppen är representativ för elever i årskurs sex i 

Sverige. Studiens urvalsgrupp är alltså en miniatyr av en viss population, i detta fall 

representeras alla elever i årskurs sex i Sverige (Trost, 2012). Vidare hävdar Trost att det är 

omöjligt att hävda ett specifikt antal som optimalt men att sannolikheten i en kvantitativ studie 

ökar ju större urvalsgruppen är.  

Urvalsgruppen för denna studie är liten och därför jämfördes resultatet av studien med tidigare 

forskning vilket gav en viss relaterbarhet (Stukát, 2011). Min urvalsgrupp var två årskurs sex 

klasser på en mellanstor skola i Norrland. I dessa klasser går det totalt 51 elever fördelat på två 

klasser. Samverkan mellan klasserna och lärarna är väldigt god. Eleverna i dessa klasser är till 

stor del fysisk aktiva där en majoritet av dem utför någon form av idrott på fritiden. Den lärare 

som intervjuas för denna studie är klasslärare till klass 1 och undervisar klass 2 i några enstaka 

ämnen. I studiens två klasser gick det 51 elever, tio av dessa föll bort av olika anledningar. Av 

den informationen som uppkommit valde ingen elev aktivt bort att svara. I klass 1 var tre elever 

sjuka när enkäten skulle fyllas i samt att två elever missat att skicka tillbaka sina enkäter. 

Samma gällde för klass 2 där tre elever var sjuka samt att två elever missat att skicka in enkäten 

alternativt att de skickade fel.  
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För intervjuerna plockade klassens lärare ut åtta elever som intervjuades i par. Även klassens 

lärare intervjuades för att kunna jämföra elevernas svar med lärarens. Urvalet för intervjuerna 

har genomförts utan kunskap om svaren i enkäterna. För enkäterna av studien delades 

respondenterna även upp utifrån biologiskt kön för att undersöka eventuella skillnader dem 

emellan. Urvalsgruppen presenteras mer övergripande i figur 3.1. 

 

Respondenter Antal 

Sammanlagt 51 

Bortfall 10 

Totalt 41 

Klass 1 20 

Klass 2 21 

Tjejer  17 

Killar 24 

Killar Klass 1 11 

Killar Klass 2 13 

Tjejer Klass 1 9 

Tjejer Klass 2 8 

Figur 3.1 Urvalsgrupper för enkäterna. 

 

3.5 Kvantitativ och kvalitativ studie 
I denna studie användes ett begränsat urval och därför valdes två olika metoder för insamling 

av data. Magne och Holme (1997) menar att den verkligheten vi lever i är komplex och att det 

därför krävs mer än ett metodredskap för att förklara vårt samhälle. Det gemensamma syftet för 

alla metodredskap är att ge en bättre förståelse för den värld vi lever i. Vidare menar Magne 

och Holme (1997) att det inte föreligger något konkurrensförhållande mellan metoderna och att 

de med fördel kan kombineras då de kan stärka varandras svaga sidor.  

En metod som användes i denna studie var kvantitativ metod (Stukát, 2011). Syftet med 

kvantitativ metod är att kunna dra generella slutsatser som gäller en del av vår population. Detta 

görs genom objektiva mätningar som kan omvandlas till siffror. Stukát (2011) hävdar att 

kvantitativ forskning bygger på objektiva mätningar från ett större urval och statistiska 

analysmetoder anses viktigt som analysmetod (Stukát, 2011). En metod som ofta används i 

kvantitativa undersökningar är enkäter där syftet ofta är att resultatet kan generaliseras till fler 

grupper än urvalsgruppen (Stukát, 2011). Kvantitativa data omvandlas och redovisas i form av 

sifferdata och med ett övergripande syfte att förklara något (Fejes & Thornberg, 2009).  Denna 

objektiva data blir ofta tydlig och generaliserbar men en svaghet är att dessa undersökningar 

kan sakna djup (Stukát, 2011).  

Den andra metoden som Stukát (2011) nämner kallas kvalitativ forskning och det är den andra 

metoden som användes för datainsamling i denna studie. Syftet med kvalitativ forskning är att 

förstå ett fenomen istället för att bevisa något. Kvalitativ forskning bygger på ett holistiskt 



13 
 

synsätt där tolkningen av helheten väger tyngre än summan av dess delar. Öppnare och djupare 

intervjuer eller observationer är en vanlig metod som används i den kvalitativa forskningen där 

huvudsyftet är att förklara verkligheten genom ”orddata” (Fejes & Thornberg, 2009). 

Observationer av omvärlden och dess sociala samspel analyseras av den som forskar där det 

övergripande syftet är att förstå det som analyseras (Fejes & Thornberg, 2009). Den data som 

samlas in tolkas av forskaren och därför spelar det stor roll vilka tidigare erfarenheter och vilken 

förförståelse forskaren har. Fejes & Thornberg (2009) menar att en utmaning med kvalitativ 

analys kan vara att skapa mening ur en stor mängd data. Eftersom tolkningen görs av den som 

forskar hävdar många kritiker att dessa studier blir för subjektiva samt svåra att replikera på 

och därför saknar reliabilitet (Stukát, 2011). 

För att kunna förstå ett fenomen anser Magne och Holme (1997) att forskarens måste kunna 

tolka och analysera informationen som samlats in. Vidare menar Magne och Holme (1997) att 

det fenomen som ska undersökas måste bestämma vilken metod som är lämpligast. Skillnaden 

i ett kvalitativt synsätt jämfört med kvantitativt synsätt är att djupare tolkning och förståelse är 

grundpelare istället för att generalisera och förklara (Stukát, 2011).  

3.6 Enkät som kvantitativ metod 
Syftet med studiens kvantitativa del var att kunna ge en överskådlig bild och koppla den till 

valda teorier och tidigare forskning. För att presentera resultatet på ett tydligt sätt i form av 

siffror valdes för denna studie enkäter. Ett syfte med enkäterna för denna studie var att kunna 

mäta och koppla resultaten till tidigare forskning. Tidigare forskning som lyfts fram i 

bakgrunden indikerar att koncentrationsförmågan, arbetsmiljöer, och intelligens förbättras av 

fysisk aktivitet samt att stress minskat. För att nå relevant information för denna studie 

konstruerades enkäterna med fyra frågor som berör ovanstående delar som uppkommit av 

tidigare forskning. Enkäterna var utformade med svarsalternativ i en skala med fem steg för att 

kunna definiera en nollpunkt och kalkylera medelvärden. Enkäten byggdes i fyra steg. Första 

steget ger en bakgrund om elevernas vanor av fysisk aktivitet. Steg två handlar om stress samt 

klassrumsklimatet i form av arbetsro. Del tre handlar om elevernas koncentration samt 

prestationer i matematik. Del fyra är en öppnare del där eleverna kunde förklara deras svar med 

mer frihet (bilaga 2). 

Den skala som valdes för denna studie kallas kvotskala, med detta menas att avstånden mellan 

stegen är lika stora och en nollpunkt är definierad (Trost, 2012). I enkäten för denna studie är 

nollpunkten tre och betyder att ett visst område inte påverkats alls enligt respondenten. Skalan 

bygger sedan vidare på steg två ifall något förändrats till det sämre eller steg fyra ifall något 

utvecklats till det bättre. Dessa frågor är formulerade med samma ordval för att stegen ska 

upplevas lika stora. Skalan bygger vidare på steg ett och steg fem ifall att eleverna har en ännu 

starkare känsla av en specifik företeelse. Trost (2012) menar att denna formulering av 

frågeställningar kan nämnas som attitydfrågor, med det menar han att deltagarnas attityd av hur 

mycket ord som ”något” och ”lite” blir avgörande för deras svar. Trost (2012) menar vidare att 

det är viktigt att identifiera varje svarsalternativ med ett variabelvärde för att senare kunna 

beräkna ut värden. I analysen av enkäterna beräknades medelvärdet av varje fråga ut, detta 

utifrån variabelvärdena ett till fem. Vidare beräknades även standardavvikelse, median och 

typvärde.  
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Trost (2012) hävdar att en femstegsskala med definierad nollpunkt även kan vara ett problem 

ifall man vill få tydliga svar. Är motivationen att fylla i enkäten låg kan det leda till att individer 

endast fyller i mittenalternativet för att slippa ha en åsikt. Trots detta valdes för denna studie en 

femstegsskala eftersom en fyrstegsskala skulle leda till att varje elev blev tvingad till en åsikt 

ifall det inte fanns något neutralt alternativ. Ifall eleverna kände att fysisk aktivitet inte 

påverkade dem åt något håll och ändå blev tvingade att välja en åsikt skulle det göra att resultatet 

av enkäten blev mindre trovärdigt. 

 

3.7 Intervju som kvalitativt verktyg 
Syftet med studien var att lyfta elevperspektivet och deras känslor och upplevelser. Med 

studiens kvalitativa del var syftet att skapa mer djup till enkäterna, för att lyckas med detta 

valdes intervju som metod. Merriam (1994) hävdar att om vi inte kan observera handlingar och 

känslor måste vi fråga för att nå svaren. En observation skulle i denna studie ha inneburit att 

den data som samlades in var en tolkning av elevernas känslor istället för direkt information.  

När data samlas in genom intervjuer finns det en del svårigheter. Fejes och Thornberg (2009) 

hävdar att svårigheten med kvalitativ intervju som metod är att sortera informationen och fånga 

det relevanta för att skapa mening. Styrkan med att få bred och djup information kan även bli 

metodens svaghet eftersom informationen subjektivt ska tolkas av en annan människa Fejes & 

Thornberg (2009).  

Stukát (2011) hävdar att det finns olika typer av intervjuer, allt från strikta intervjuer som liknar 

en enkät till mer öppna intervjuer. Allt handlar om hur mycket spelrum man ger individen som 

intervjuas. Eftersom ena delen av datainsamlingen bestod av enkäter var syftet med intervjuer 

att ge enkäterna mer djup. En risk som Bell (2006) skriver om är att det kan vara svårt att höra 

vad som sägs vid inspelningar av gruppintervjuer och att inspelningen kan hämma vissa 

individer. Trots detta spelades intervjuerna för denna studie in. För att det inte skulle bli otydligt 

valdes för denna studie intervjuer med endast två elever i taget. Vidare transkriberades 

intervjuerna för att svaren skulle kunna analyseras på ett bra sätt. En annan aspekt som bidrog 

till att intervjuerna spelades in var för att samtalsledaren skulle kunna vara mer närvarande vid 

intervjuerna.  

Merriam (1994) menar att öppna intervjuer är en risk eftersom alltför vidspänd information kan 

uppkomma vilket kan vara svårt att sammanställa. I denna studie användes därför ett färdigt 

frågeschema vilket innebar en semi-strukturerad intervju. Merriam (1994) menar nämligen att 

ett färdigt frågeschema kan vara en bra hjälp för den oerfarne forskaren att bygga på erfarenhet.  

Eleverna intervjuades i par där par ett, två och tre tillhörde klass 1 och par fyra tillhörde Klass 

2. Läraren som intervjuades arbetade i Klass 1, men även vissa lektioner i Klass 2. 

Målsättningen för intervjuerna var att intervjupersonens roll skulle vara liten och att eleverna 

skulle få större plats att uttrycka deras tankar. När individer intervjuas i grupp hävdar Bell 

(2006) att forskarens uppgift blir mer som samtalsledare istället för intervjuare. Bell (2006) 

hävdar dock att det finns risker med att intervjua i grupp, det finns risk att starkare individer tar 

över samtalet och de svagare kan haka på den starka individens tankar (Bell 2006). För att 
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minska risken för detta gjordes konstruktionen av paren av klassens lärare som har en god 

kännedom om vilka individer som samspelar på ett likvärdigt sätt.  

De elever som intervjuades i denna studie är själva deltagare i projektet och kan svara med hjälp 

av egna erfarenheter och upplevelser, detta beskriver Magne och Holme (1997) som 

respondenter. Den lärare jag intervjuar kommer istället att klassas som en informant. Med detta 

menar Magne och Holme (1997) att personen i fråga inte själv är direkt deltagare i projektet 

utan en slags observatör. Magne och Holme (1997) menar att en fördel med att se på ett fenomen 

på olika sätt ofta leder till mer nyanserad kunskap. 

 

3.8 Analys av intervjuerna 
Fejes och Thornberg (2009) beskriver tre olika ansatser för resonerande och slutledning. De 

grundläggande ansatser som nämns är induktion, deduktion och abduktion. Fejes och 

Thornberg (2009) beskriver induktion som en ansats som bygger på att kunna dra generella 

slutsatser utifrån en mängd enskilda fall. Vidare beskrivs deduktion som en ansats som syftar 

till att bevisa en hypotes genom att undersöka ifall den stämmer i ett eller flera olika fall. Den 

tredje ansatsen Fejes och Thornberg (2009) nämner kallas abduktion. Abduktion använder sig 

av både induktion och abduktion när det kommer till att analysera och dra slutsatser. Genom 

abduktion prövas teorier och tidigare forskning med andra enskilda fall (Fejes och Thornberg, 

2009). För denna studie analyserades data genom en innehållsanalys där både induktiva och 

deduktiva analyser samverkade (Graneheim och Lundman, 2004). I analysens första del 

analyserades allt material från intervjuerna genom att texten lästes flera gånger. Därefter 

plockades meningar och fraser ut som innehöll användbar information för studien. Innehållet 

som plockades ut delades upp i kategorier utifrån studiens frågeställningar och presenteras 

under resultatkapitlet (Graneheim och Lundman, 2004). 

 

3.9 Fallstudie 
Denna studie kan beskrivas som en fallstudie eftersom en särskild aspekt studerades inom en 

kortare tidsperiod. Bell (2006) hävdar att en fallstudie kan vara fördelaktig för den ensamma 

forskaren som vill undersöka en företeelse någorlunda ingående. Själva fallet i denna fallstudie 

var daglig fysisk aktivitet och det som studerades var konsekvenserna utav den. Detta i form 

fysiska aktivitet kopplat till arbetsro, stress och skolprestationer inom matematik. Tidigare 

forskning har berört delar av detta fenomen och förhoppningen med denna studie var att bidra 

till detta forskningsfält.  Merriam (1994) menar att en fallstudies innebörd ska vara att förbättra 

läsarens förståelse om det fenomen som studeras, detta genom att skapa nya infallsvinklar, 

bredda erfarenheter eller bekräfta något som redan var känt inom området.  

Bell (2006) lyfter fram de nackdelar som kan nämnas när det kommer till fallstudier, kritiker 

hävdar att det kan vara svårt att dra generella slutsatser av enstaka händelser. Vidare kritik som 

lyfts är att informationen kan vara svår att kontrollera samt att det finns risk för snedvridna 

resultat (Bell, 2006). För att ge studien mer reliabilitet användes både intervju och enkäter, 
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vidare transkriberades även intervjuerna. För att kunna dra mer generella slutsatser från studien 

jämfördes resultatet med tidigare forskning samt teori inom området.  

 

3.10 Reliabilitet och validitet 
Merriam (1994) skriver att mängder med forskning har gjorts inom det pedagogiska området. 

Det är därför av yppersta vikt att forskning som görs är trovärdig och pålitlig för att den ska 

vara greppbar och få effekt. För att avgöra ifall en studie är trovärdig nämner Merriam (1994) 

begreppen validitet och reliabilitet. Validitet syftar till i vilken utsträckning en studies resultat 

stämmer överens med verkligheten. För att avgöra detta måste forskaren ställa sig frågan om 

studien mäter det som bör mätas samt. Reliabilitet syftar till i vilken grad en studies resultat kan 

upprepas. Forskare bör ställa sig frågan ifall ens studie skulle nå samma resultat ifall fenomenet 

testades igen (Merriam, 1994). 

För denna studie valdes insamling av data genom en metodtriangulering där förhoppning var 

att de olika delarna skulle stärka varandra samt ge studien mer data att jämföra mot tidigare 

forskning. Magne & Holme (1997) hävdar att ett av de bästa sätten för att nå hög reliabilitet är 

att använda sig av olika mätredskap. Eftersom många vetenskapliga artiklar och tidigare 

forskning hittades angående fördelar med fysisk aktivitet byggdes frågeställningarna för 

enkäter och intervjuer utifrån dessa. Detta bidrog till att ge denna studie fick större validitet 

genom att studien mätte det som borde mätas (Magne & Holme, 1997). Wallén (1996) 

poängterar däremot att validitet skiljer sig mellan kvantitativ och kvalitativ forskning, han 

beskriver att det kan vara svårt att nå samma resultat på intervjuer beroende på individers 

sinnesstämning vid intervjutillfället.  

Eftersom denna studie är relativt liten kan det vara svårt att hävda att den på egen hand anses 

som generaliseringsfaktor för en del av vår population (Trost, 2012). Men eftersom frågorna 

för denna studie byggs utifrån vad tidigare forskning tagit fram kunde resultaten jämföras mot 

tidigare resultat vilket gav en större reliabilitet till denna studie. Magne & Holme (1997) menar 

nämligen att en studie har hög reliabilitet ifall olika mätningar av samma fenomen kommer 

fram till liknande resultat.  

 

3.11 Databearbetning 
Enkäterna som eleverna svarade på skickades tillbaka genom mejl. Svaren samlades in och 

sammanställdes manuellt i programmet Excel där även allt analysarbete för enkäterna gjordes. 

En tabell konstruerades där respondenternas svar mellan ett till fem fördes in för varje fråga. 

Utifrån denna tabell kunde samband undersökas i ett första steg. Sedan delades respondenterna 

in i olika kategorier för att skillnader och samband mellan olika grupper kunde analyseras. För 

dessa grupper konstruerades tabeller där det beräknande medelvärdet samt svarsfrekvensen 

presenterades. De grupper som respondenterna delades in i var samtliga respondenter, Klass 1, 

Klass 2, killar, tjejer, killar Klass 1, killar Klass 2, tjejer Klass 1 och tjejer Klass 2.  Det 

huvudsakliga verktyget för analysen var det beräknade medelvärden samt svarsfrekvenser från 
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svaren i enkäterna, detta presenteras i tabeller i resultatavsnittet. Utifrån denna information 

kunde samband och mönster påvisas vilket också presenteras under resultatavsnittet. 

 

3.12 Etiska överväganden 
Eftersom denna studie behandlar data från människor är det flera etiska principer som måste 

övervägas. I den litteratur som bearbetats om forskningsetiska principer nämns fyra huvudkrav 

för att skydda individen som deltar i forskningen. Dessa benämns som informationskravet, 

konfidentialitetskravet, individskyddskravet och samtyckeskravet. 

Samtyckeskravet 

Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002. s. 9.). 

Samtyckeskravet syftar till att deltagarna i undersökningen ska lämna ett samtycke för att delta 

i studien. Är personerna i studien under 15 år bör även föräldrars samtycke lämnas. I min studie 

är samtliga respondenter minderåriga vilket innebär att även vårdnadshavare måste godkänna 

deltagande för att följa samtyckeskravet. För denna studie skickades informationsbrev ut till 

samtliga vårdnadshavare där de hade möjligheten att avböja deltagande för deras barn 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet 

Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte (Vetenskapsrådet, 2002. s. 7).  

Informationskravet syftar till vikten av att ge tydlig information till samtliga deltagare. Alla 

deltagare ska informeras om deras roll samt i projektet. Deltagarna ska vidare få information 

om att deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Vidare är det viktigt att ingen 

information undanhålls för deltagarna som skulle kunna påverka deras inställning till att delta 

(Vetenskapsrådet, 2002).   

För att följa denna princip underrättades klassernas lärare via ett informationsbrev, denna 

information gick ut till föräldrar och elever. I informationen meddelades studiens syfte och att 

deltagande är frivilligt samt vilka moment som ingår i processen. Inför varje intervju påmindes 

eleverna att det var frivilligt att delta i studien och att de kunde avbryta när de vill. 

Konfidentialitetskravet 

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). 

 

Konfidentialitetskravet syftar till att avidentifiera alla individer som deltar i studien, 

tystnadsplikt bör gälla all känsliga data från identifierbara personer. Data som samlas in i 

studien ska hållas otillgängligt för tredje part (Vetenskapsrådet, 2002).  
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I denna studie kommer data som samlas in bara behandlas till det ändamål som eleverna blivit 

informerade om. Vidare behandlas all data oåtkomligt från tredje part. Alla som deltar i denna 

studie kommer att vara anonyma och avidentifieras med siffror istället för namn.  

Nyttjandekravet 

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002. s. 14).  

Nyttjandekravet syftar till att den information som samlas in endast ska användas till det 

aktuella forskningsändamålet. Informationen får inte utlånas till kommersiellt bruk eller annan 

tredje part (Vetenskapsrådet, 2002). 

Forskningskravet 

I all forskning som bedrivs finns det ett egenvärde om att nå ny kunskap som bidrar till 

samhället. Ny information och kunskap som framkommer från forskning får därför inte 

hemlighållas utan ska vara tillgänglig för alla. Detta krav kallar Vetenskapsrådet (2002) för 

forskningskravet och det kan ses som en motvikt till individskyddskraven. Forskningskravet 

kan vägas mot de övriga principerna med förhoppning att nå kvalitativ forskning men samtidigt 

skydda individerna som deltar. (Vetenskapsrådet, 2002). 

  



19 
 

 

4 RESULTAT 
 

I denna del presenteras det analyserade resultatet från studiens enkäter och intervjuer. Enkäterna 

presenteras först och följs av intervjuerna. Denna del av studien syftar till att besvara studiens 

övergripande frågeställningar. Enkäternas fråga ett berör arbetsron och enkäternas fråga två 

behandlar elevernas upplevelse av stress. Vidare berör enkäternas fråga tre till fyra elevernas 

prestation inom matematiken. Under rubriken intervjuerna presenteras materialet som 

analyserats från intervjuerna. 

 

4.1 Enkäterna 
Denna del av resultatet presenteras i form av siffror genom figurer. Figurerna visar medelvärden 

med standardavvikelser, vilket innebär hur mycket svaren i genomsnitt avviker från 

medelvärdet. Vidare visas även svarsfrekvensen för varje fråga i enskilda figurer. Utöver det 

resultat som presenteras i siffror tillkommer även resultat från analysen av enkätens öppna 

frågor.  

 

4.1.1 ELEVERNAS AKTIVITETSNIVÅ  

Följande figurer visar på de kalkylerade medelvärdet utifrån respektive grupp. figurerna visar 

även standardavvikelserna för respektive grupp. Är standardavvikelsen låg är det en indikation 

på att svaren inte skiljer mycket ifrån varandra vilket medför en högre reliabilitet. Är 

standardavvikelsen hög är det en indikation på att respondenternas svar skiljer sig mycket från 

medelvärdet vilket medför lägre reliabilitet. Standardavvikelsen presenteras i form av ett sträck 

på varje medelvärde, ett långt sträck vittnar om hög standardavvikelse medan ett kort sträck 

visar på låg standardavvikelse. 

 

Fråga 1: Hur många timmar per vecka genomför du en fysisk aktivitet där du blir svettig? 

 

Respondenterna svarade för hur många timmar per vecka de genomför en fysisk aktivitet. För 

denna frågeställning motsvarade svarsalternativ 1=0-1h/vecka, svarsalternativ 2= 2-3h/vecka, 

svarsalternativ 3=3h/vecka, svarsalternativ 4=3-4h/vecka, svarsalternativ 5=5h eller mer/vecka. 

Respondenterna delades upp i följande grupper: 1= Samtliga deltagande elever (n=41), 2= Klass 

1 (n=20), 3= Klass 2 (n=21), 4= Tjejer (n=17), 5= Killar (n=24), 6= Killar klass 1 (n=11), 7= 

Killar Klass 2 (n=13), 8= Tjejer klass 1 (n=8), 9= Tjejer klass 2 (n=9). 
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Figur 4.1: Medelvärde och standardavvikelser för fråga 1: Hur många timmar per vecka genomför du 
en fysisk aktivitet där du blir svettig? 

 
Median: 5 

Typvärde: 4 

 

 

Figur 4.2: Svarsfördelning för fråga 1: Hur många timmar per vecka genomför du en fysisk aktivitet 

där du blir svettig? 

 

För påståendena i enkäten där elevernas bakgrund till fysisk aktivitet behandlas indikerade 

medelvärdet för samtliga respondenter att de i genomsnitt utförde fysisk aktivitet mellan tre till 

fyra timmar/vecka utöver skolans fysiska aktiviteter. Medelvärdet visade vidare att den grupp 

som utförde mest fysisk aktivitet utanför skolan är respondentgrupp sex (killarna i Klass 1) 

medan grupp 8 (tjejerna i Klass 1) var den grupp som utför minst fysisk aktivitet på fritiden. 

Standardavvikelsen för respondenterna indikerar om en relativt stor spridning trots att 

genomsnittet var högt. 
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4.1.2 FYSISK AKTIVITETS PÅVERKAN PÅ ARBETSRO 
 

Fråga 2: Hur upplever du arbetsron i klassrummet efter den genomförda fysiska aktiviteten? 

 

Respondenterna svarade hur de upplevde att arbetsron förändrats efter den genomförda fysiska 

aktiviteten. För denna fråga motsvarade svarsalternativ 1=sämre arbetsro, 2=något Sämre, 3=lika som 

innan, 4=något bättre, 5=bättre arbetsro.  

Respondenterna delades upp i följande grupper. 1= Samtliga deltagande elever (n=41), 2= Klass 1 

(n=20), 3= Klass 2 (n=21), 4= Tjejer (n=17), 5= Killar (n=24), 6= Killar klass 1 (n=11), 7= Killar Klass 

2 (n=13), 8= Tjejer klass 1 (n=8), 9= Tjejer klass 2 (n=9). 

 

 

Figur 4.3: Medelvärde och standardavvikelser för fråga 2: Hur upplever du arbetsron i klassrummet 
efter den genomförda fysiska aktiviteten? 

 

Median: 3 

Typvärde: 4 

 

Figur 4.4: Svarsfördelning för fråga 2: Hur upplever du arbetsron i klassrummet efter den genomförda 

fysiska aktiviteten? 
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För påstående i enkäten där elevernas känsla för hur arbetsron förändras efter fysisk aktivitet 

indikerade medelvärdet för samtliga respondenter att arbetsron förbättrats något. Tjejer i Klass 

1 var den grupp som ansåg att arbetsron förbättrats allra mest medan tjejerna i Klass 2 upplevde 

att arbetsron i stort sett var samma som innan. Standardavvikelserna i samtliga grupper 

indikerade en viss spridning av svaren från respondenterna. 

22 av 41 respondenter svarade  fyra eller fem. I Klass 1 svarade åtta av nio tjejer alternativ fyra 

eller fem. Tretton av 20 respondenter i Klass 1 svarade alternativ fyra eller fem. Av de 

respondenter som upplevde en förbättrad arbetsro i Klass 1 svarade sju av 13 femmor vilket 

innebar den starkaste känslan av förbättring. I Klass 2 upplevde åtta av 13 killar att arbetsron 

förbättrats efter den fysiska aktiviteten då det svarade antingen fyra eller fem på fråga 2. Endast 

en av åtta tjejer i Klass 2 svarade alternativ fyra eller fem. Resultatet visar att tjejerna i Klass 1 

upplevde en förbättrad arbetsro medan Tjejer i Klass 2 inte gjorde detta. 

I enkätens öppna fråga där respondenterna fick chansen att förklara sina svar hittades flera 

förklaringar som stämde överens med medelvärdet i tabellen ovan. En respondent förklarade 

känslan efter fysiska aktiviteten såhär.  

Jag tycker att alla blir mer lugnare och det blir bättre arbetsro därför att alla blir 

lite andfådda och det tycker jag att det blir bättre koncentration klassrummet. 

(Tjej, Klass 1) 

En annan respondent valde att förklara förändringar i arbetsron genom denna formulering  

Det blir definitivt tystare i klassrummet för att många blir trött men det påverkar 

inte alltid mig så mycket eftersom att jag oftast orkar mer (Kille, Klass 2). 

En tredje respondent använde denna formulering.  

Jag känner att jag får mer ork efter vi har gjort fysiska aktiviteten. Jag tycker vi 

borde ha en sån efter lunch också (Kille, Klass 1). 

En majoritet av de elever som inte upplevde en förbättrad arbetsro var tjejer från Klass 2. En av 

tjejerna från Klass 2 som svarade alternativ tre förklarade sin känsla genom detta citat.  

jag tror inte den fysiska aktiviteten påverkar mig jättemycket. Det blir typ exakt 

som innan (Tjej, Klass 2) 

En annan elev i samma klass skrev såhär.  

På fritiden tycker jag att jag blir trött eftersom jag ger allt på träningar men på 

skolan så förändrar inte fysisk aktivitet hur jag presterar (Tjej, Klass 2). 

Vidare kunde inga samband påvisas när det kommer till elevernas vanor av fysisk aktivitet och 

svaren på denna fråga. 
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4.1.3 FYSISK AKTIVITETS PÅVERKAN PÅ STRESS 
 

Fråga 3: Hur känner du dig efter den genomförda fysiska aktiviteten? 

 

Respondenterna svarade hur ifall de upplevde mer stress eller lugn efter den genomförda fysiska 

aktiviteten. För denna fråga motsvarade svarsalternativ 1=stressad, 2=lite mer stressad, 

3=samma som innan, 4=lite mer lugn, 5=lugnare.  

Respondenterna delades upp i följande grupper. 1= Samtliga deltagande elever (n=41), 2= Klass 

1 (n=20), 3= Klass 2 (n=21), 4= Tjejer (n=17), 5= Killar (n=24), 6= Killar klass 1 (n=11), 7= 

Killar Klass 2 (n=13), 8= Tjejer klass 1 (n=8), 9= Tjejer klass 2 (n=9). 

 

 

Figur 4.5: Medelvärde och standardavvikelser för fråga 3: Hur känner du dig efter den genomförda 

fysiska aktiviteten? 

 

Median: 4 

Typvärde: 4 

 

Figur 4.6: Svarsfördelning för fråga 3: Hur känner du dig efter den genomförda fysiska aktiviteten? 
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För påstående i enkäten där elevernas upplevelser för hur deras stresstillstånd förändrats efter 

den genomförda fysiska aktiviteten indikerade medelvärdet för samtliga respondenter att 

stressen minskat något. Killarna i Klass 1 var den grupp som ansåg att stressen avtog mest 

medan tjejerna i Klass 2 upplevde den minsta förändring av stressen. Resultatet visar att 25 av 

41 respondenter upplevde sig mindre stressade efter den genomförda fysiska aktiviteten. 15 av 

20 respondenter i Klass 1 samt 10 av 21 respondenterna i Klass 2 svarade fyra eller fem. Av de 

25 respondenter som kände sig mindre stressade var 17 pojkar och åtta var tjejer. Detta innebar 

att 17 av 24 pojkar och åtta av 17 tjejer kände sig mindre stressade. 17 av 25 respondenter som 

svarade fyra eller fem på fråga 3 svarade även fyra eller fem på fråga 2 angående arbetsro. 

Resultatet indikerar att respondenter som upplever mindre stress efter fysisk aktivitet även 

upplever en bättre arbetsro.  

Elva av 16 respondenter som inte svarade fyra eller fem på fråga 3 svarade inte heller fyra eller 

fem på fråga 2. Detta resultat indikerar till viss del att elever som inte upplever en minskad 

stress inte heller upplever en förbättrad arbetsro. Inga samband kunde påvisas när det kommer 

till elevernas vanor av fysisk aktivitet och svaren på denna fråga 

I enkätens öppna fråga där respondenterna fick chansen att förklara sina svar i enkäten hittades 

flera förklaringar som stämde överens med medelvärdet i tabellen ovan. Just att respondenterna 

kände sig lugna var det som gav mest utslag på medelvärdet och en respondent förklarade 

känslan efter den fysiska aktiviteten såhär.  

Jag känner att matten har gått bättre efter aktiviteten. Jag känner att det blir lite 

lättare och jag blir mindre stressad (Tjej, Klass 1). 

En annan respondent använde detta citat.  

Jag känner mig samlad, lugn och fräsch (Tjej, Klass 1). 

 medan en tredje skrev detta.  

Jag får röra på mig så jag blir lugnare och jag jobbar bättre (Kille, Klass 1). 

 

4.1.4 FYSISK AKTIVITETS PÅVERKAN PÅ KONCENTRATION 

 

Fråga 4: Hur påverkar fysisk aktivitet din koncentration efteråt? 

 

Respondenterna svarade hur de upplevde att fysiska aktiviteten påverkade deras koncentration. 

För denna fråga motsvarade svarsalternativ 1=jag får svårare att koncentrera mig, 2=jag får lite 

svårare att koncentrera mig, 3=ingen skillnad, 4=Jag får lite lättare att koncentrera mig, 5=jag 

får lättare att koncentrera mig. 
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Respondenterna delades upp i följande grupper. 1= Samtliga deltagande elever (n=41), 2= Klass 

1 (n=20), 3= Klass 2 (n=21), 4= Tjejer (n=17), 5= Killar (n=24), 6= Killar klass 1 (n=11), 7= 

Killar Klass 2 (n=13), 8= Tjejer klass 1 (n=8), 9= Tjejer klass 2 (n=9). 

 

 

Figur 4.7: Medelvärde och standardavvikelser för fråga 4: Hur påverkar fysisk aktivitet din 

koncentration efteråt? 

 

Median: 3 

Typvärde: 3 

 

Figur 4.8: Svarsfrekvens för fråga 4: Hur påverkar fysisk aktivitet din koncentration efteråt? 

För påstående i enkäten där elevernas känsla för hur deras koncentration förändrats efter fysisk 

aktivitet indikerade medelvärdet för samtliga respondenter att koncentrationen förbättrats 

något. Tjejerna i Klass 1 är den grupp som ansåg att koncentrationen förbättrats allra mest 

medan tjejerna i Klass 2 upplevde minst förbättring av deras koncentration. Svarsfrekvensen 

indikerade att en stor andel av respondenterna inte upplevde en förbättrad koncentration efter 

den genomförda fysiska aktiviteten. 

3,5 3,5
3,3

3,5 3,5 3,5 3,4
3,6

3,1

1

2

3

4

5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

M
ED

E
LV

Ä
R

D
E

Koncentration

1
2

18

14

6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1 2 3 4 5

Svarsfrekvens



26 
 

20 av 41 respondenter upplevde att de hade lättare att koncentrera sig efter den genomförda 

fysiska aktiviteten. De 20 respondenter som upplevde att koncentrationen påverkats positivt 

efter fysisk aktivitet var jämnt fördelade i de två klasserna. Ingen skillnad kunde heller påvisas 

mellan killar och tjejer. Ungefär hälften av killarna och hälften av tjejerna upplevde en 

förbättrad koncentration. 18 av 20 respondenter som svarade fyra eller fem på fråga 4 svarade 

även fyra eller fem på fråga 3 och 14 av dessa 20 respondenter svarade även fyra eller fem på 

fråga 2. Detta indikerar att de som upplevde en bättre koncentration även kände sig mindre 

stressade och upplevde en bättre arbetsro.  

I enkätens öppna fråga där respondenterna fick chansen att förklara sina svar i enkäten hittades 

flera förklaringar som stämmer överens med medelvärdet i tabellen ovan. Flera elever uttryckte 

en känsla av att de fick lättare att koncentrera sig, en respondent använde detta ordval. 

Det påverkar mig bättre för jag blir först trött och sedan får jag energi efter ett 

tag. Jag tycker det är kul att träna osv. Jag tror att jag kan koncentrera mig lite 

bättre när jag tränat också (Kille, Klass 1) 

En kille i Klass 1 menade att det blev lättare att koncentrera sig när hen får göra sig av med 

överflödig energi, hen förklarar detta på följande sätt. 

Jag tycker om att jag får lite enklare att koncentrera när man har lite mindre 

energi än jätte hög energi (Kille, Klass 1) 

En annan respondent i klass 2 förklarade känslan med dessa ord.  

Jag blir lugnare och känner mig mindre rastlös. Om jag sitter stilla för länge blir 

jag oftast uttråkad men jag brukar koncentrera mig ändå (Kille, Klass 2) 

Tre av 41 respondenter upplevde att de hade svårare att koncentrera sig efter den genomförda 

aktiviteten och 18 av 41 respondenter upplevde ingen skillnad i sin koncentration. 14 av 21 

respondenter som inte svarat fyra eller fem på fråga 4 svarade inte heller fyra eller fem på fråga 

3. Resultatet indikerar att de elever som inte upplevde en förbättrad koncentration inte heller 

kände sig lugnare.  Inga samband kunde påvisas när det kommer till elevernas vanor av fysisk 

aktivitet och svaren på denna fråga.  

En respondenterna som upplevde det svårare att koncentrera sig efter fysiska aktiviteten 

förklarade det genom detta citat. 

Fysisk aktivitet påverkar mig inte så mycket. Jag blir lite tröttare och det blir lite 

svårare att koncentrera mig men annars blir det inte så stor skillnad (Tjej, Klass 

1). 

En annan respondent som svarade tre på fråga 4 beskrev det såhär. 

Det gör mig lite tröttare och ibland lite mindre koncentrerad, men i det stora hela 

så är det ingen större skillnad. Men under den fysiska aktiviteten så blir jag lite 

mer glad än innan (Kille, Klass 2). 
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4.1.5 FYSISK AKTIVITETS PÅVERKAN PÅ ELEVERS PRESTATION I MATEMATIK 

 

Fråga 5: Hur påverkar fysisk aktivitet ditt sätt att räkna matematik? 

 

Respondenterna svarade hur de upplevde att den fysiska aktiviteten påverkade deras sätt att 

räkna matematik. För denna fråga motsvarade svarsalternativ 1=det tar längre tid att räkna efter 

fysisk aktivitet, 2=det tar lite längre tid att räkna efter fysisk aktivitet, 3=ingen skillnad, 4=det 

går lite snabbare att räkna efter fysisk aktivitet, 5=det går snabbare att räkna efter fysisk 

aktivitet.  

Respondenterna delades upp i följande grupper. 1= Samtliga deltagande elever (n=41), 2= Klass 

1 (n=20), 3= Klass 2 (n=21), 4= Tjejer (n=17), 5= Killar (n=24), 6= Killar klass 1 (n=11), 7= 

Killar Klass 2 (n=13), 8= Tjejer klass 1 (n=8), 9= Tjejer klass 2 (n=9). 

 

 

 

Figur 4.7: Medelvärde och standardavvikelser för fråga 5: Hur påverkar fysisk aktivitet ditt sätt att 

räkna matematik? 
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Svarsfrekvens för fråga 5: Hur påverkar fysisk aktivitet ditt sätt att räkna matematik? 

För påstående i enkäten där elevernas känsla för hur deras prestation förändras efter fysisk 

aktivitet indikerade medelvärdet för samtliga respondenter att prestationen förbättrats lite. 

Svarsfrekvensen indikerade att en stor andel av respondenterna inte upplevde en förbättrad 

koncentration efter den genomförda fysiska aktiviteten. 

18 av 41 respondenter svarade fyra eller fem på fråga 5. Av de elever som upplevde en 

förbättring i sin prestation tillhörde tio av 18 respondenter Klass 1. Elva av 24 pojkar och sju 

av 17 tjejer upplevde en förbättrad prestation i matematiken. 15 av 18 respondenter som svarat 

fyra eller fem på fråga 5 svarade även fyra eller fem på fråga 4. 16 av 18 respondenter som 

svarade fyra eller fem på fråga fem svarade även fyra eller fem på fråga 3. 14 av 18 respondenter 

som svarade fyra eller fem på fråga 5 svarade fyra eller fem även på fråga 2. Detta resultat 

indikerar att de elever som upplevde en förbättrad prestation inom matematiken också upplevde 

bättre koncentration, arbetsmiljö samt mindre stress.  

I enkätens öppna fråga där respondenterna fick chansen att förklara sina svar hittades några 

förklaringar där respondenterna upplevde att de presterade bättre. En av killarna i Klass 2 

förklarade känslan genom följande citat.  

 

Jag tycker att man mår mycket bättre. Att jag kan tänka snabbare och är mycket 

mer pigg. Inte lika trött som innan (Kille, Klass 2). 

 

En kille i Klass 1 upplevde att fysisk aktivitet påverkade honom positivt genom att fysisk 

aktivitet kan ta bort ilska och göra honom lugnare.   

 

När jag är fysiskt aktiverad så efteråt blir jag på mycket bättre humör. Typ innan 

träningen kanske jag var sur på min syster eller något då mår jag mycket bättre 

efter träningen. Det går också bättre i skolan av någon anledning. Och går mycket 

bättre i skolan (Kille, Klass 1). 
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23 av 41 respondenter svarade inte fyra eller fem på fråga 5. Tre av de 23 respondenter som 

inte svarat fyra eller fem svarade lägre än tre. 18 av 23 respondenter som inte svarade fyra eller 

fem på fråga 5 svarade inte heller fyra eller fem på fråga 4. 14 av 23 respondenter som inte 

svarade fyra eller fem på fråga 5 svarade inte heller fyra eller fem på fråga 3. 15 av 23 elever 

som inte svarade fyra eller fem på fråga fem svarade inte heller fyra eller fem på fråga 2. Detta 

resultat indikerar att elever som inte kände att deras prestation inom matematiken förbättrats 

inte heller kände att koncentrationsförmågan eller arbetsron förbättrats och inte heller att deras 

stress minskat. Inga samband kunde påvisas när det kommer till elevernas vanor av fysisk 

aktivitet och svaren på denna fråga. 
 

Just prestationsförmågan var den aspekt som givit minst utslag på medelvärdet av 

respondenterna, en av de elever som inte upplever en förändring i sin prestation skrev såhär i 

enkätens öppna fråga.  

Jag känner mig typ peppad efter att ha varit i aktivitet. Men det gör inte så mycket 

med hur jag jobbar det ä typ så att jag blir mer vaken. 

En annan elev förklarade sin känsla såhär.  

Mina fysiska aktiviteter på verkar inte mig mycket. Förutom att jag känner mig 

lite piggare och friskare. Men det har inte en påverkan på hur snabbt jag kan 

räkna eller nåt sånt (Kille, Klass 2). 

Den elev som svarade alternativ ett på fråga 5 beskrev sin känsla såhär. 

Det gör att jag koncentrerar mig mindre (Kille, Klass 2). 

 

4.2 Intervjuerna 
Nedan presenteras elever och lärarens svar av intervjuerna. Frågorna har gett respondenterna 

möjligheten att svara mer utförligt om deras upplevelser av fysisk aktivitet kopplat till 

matematiklektionerna. Rubrikerna behandlar elevernas känslor av arbetsro, stress och 

prestationer inom matematik.  

 

4.2.1 ARBETSRO 

På intervjuns första fråga angående hur deras klass fungerade på matematiklektionerna var 

svaren samstämmiga från samtliga par som intervjuades. Alla beskrev deras klasser som 

fokuserade och arbetsvilliga generellt sett. De fyra paren som intervjuades nämner också att det 

kan bli pratigt i ibland, främst i slutet av lektionerna. Par 1 och 2 hävdade även att det kunde ta 

ett tag innan eleverna samlade ihop sig efter fysiska aktiviteten i klassrummet. Par 1 förklarade 

att de dagarna det blev mest pratigt var fredagar och beskrev vidare att det var långa pass efter 

varandra som kunde vara orsaken. Par 1, Par 2 och Par 4 nämnde även att det kunde vara pratigt 

i början av lektionerna eller direkt efter den genomförda fysiska aktiviteten men att det snabbt 

trappades av. En respondent förklarade detta genom följande citat. 
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När vi har gjort den där fysiska aktiviteten och sen sätter oss ner, kan det bli 

ganska pladdrigt direkt men sedan sänks det väldigt drastiskt ner (Respondent, 

Par 1). 

Även läraren beskriver att det var en arbetsvillig klass men att det ibland blev pillrigt och pratigt 

i slutet av lektionerna. Läraren kunde inte känna igen att det skulle ta längre tid än vanligt att 

samla ihop eleverna efter den genomförda fysiska aktiviteten vilket Par 1 och Par 2 antydde. 

Par 1 hävdar att det kan vara pladdrigt direkt efter de genomfört fysiska aktiviteten men att de 

blev mindre prat i slutet av lektionerna. Intervjupar två ansåg också att det blivit lugnare i slutet 

av lektionerna och menade vidare att det även blev mindre spring i klassrummet.  

Efter vi har gjort den där fysiska aktiviteten har det inte blivit lika mycket snack 

efteråt (Respondent, Par 2). 

Den andra respondenten i par två fyllde i med följande mening. 

Eller alltså jag upplever mer att man inte går runt lika mycket och pratar med 

varandra (Respondent, Par 2). 

Klassens lärare upplevde även hen mindre rotation i klassrummet. 

Jag upplever att det blir mer rotation när vi inte haft någon fysisk aktivitet i 

närheten (Lärare). 

En av respondenterna i intervju par tre hävdade att det blivit bättre arbetsro under hela 

matematiklektionerna efter fysiska aktiviteten. Respondenten beskrev det genom att det kunde 

vara svårt att räkna när man hade överskottsenergi i kroppen och fick hen göra sig av med energi 

blev det lättare att sitta still och fokusera på matematiken.  

Jag tycker att det har blivit bättre. För man kan ofta ha lite energi i kroppen och 

det kan bli svårt att fokusera då man helst vill röra på sig. Och då tycker jag att 

det är bra att man får röra på sig (Respondent, Par 3). 

Av resultatet från intervjuerna indikerar det en viss förbättring av arbetsron, främst i slutet 

av matematiklektionerna.  

 

4.2.2 STRESS 
Läraren upplevde en stor skillnad efter den genomförda fysiska aktiviteten och menade även att 

hen känner stor skillnad på lektionerna efter idrotten. Vidare beskrev läraren att eleverna var 

mer fokuserade och bättre på att lyssna efter fysiska aktiviteten. Vidare menade läraren att 

eleverna hade mindre pirr i kroppen som kunde bidra till att de tappade fokus på lektionen. 

Både lärare och de intervjuade eleverna vittnade om att en viss överskottsenergi kunde infinna 

sig hos eleverna då de suttit stilla för länge. Läraren och respondenter i Par 1, Par 2 och Par 3 

beskrev att ett större lugn infann sig när en fysisk aktivitet hade genomförts. En respondent i 

Par 3 beskrev detta genom följande citat. 
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För mig känns det som att jag får lagom med energi i kroppen, inte ha så att 

man är övertaggad (Respondent, Par 3) 

Läraren beskrev överskottsenergin genom detta citat. 

Eleverna har inte samma piller i kroppen, det här onödiga pillret som hacka 

med pennan. Det här pillret som tar energi (Lärare). 

Resultatet indikerar att ett visst lugn kunde infinna sig efter den genomförda fysiska 

aktiviteten i klassrummet. Trots detta går det inte från intervjuerna att dra några 

slutsatser av att stressen minskat bland eleverna.  

4.2.3 PRESTATION OCH KONCENTRATION 

I intervjuns tredje del ställdes frågor angående hur eleverna upplevde att den fysiska aktiviteten 

påverkade deras koncentration och prestationer inom matematiken. Par 1 var samstämmiga när 

de beskrev att det gick snabbare att komma på lösningar och hitta fel. De förklarades genom 

följande citat.  

Om vi jobbar matte det känns som, det går som typ, det blir som allt går snabbare. 

Det blir som att jag tänker lite snabbare och sen om jag hittar något fel så hittar 

jag det snabbare (Respondent, Par 1). 

Vidare beskrev Par 1 att de längre passen inte upplevdes lika jobbiga. I Par 3 upplevde en av 

respondenterna en befrielse att bli av med överflödig energi samt att detta gjorde att hen blev 

lugnare och hade lättare att fokusera på matematiken. 

Det blir enklare att fokusera. Om det är en svår uppgift, ekvation eller något. 

Ibland kommer man inte på det för att man har så mycket energi i kroppen 

(Respondent, Par 1). 

Läraren upplevde också att eleverna var mer fokuserade efter fysiska aktiviteten. 

Jag upplever att när vi är kört någon fysisk aktivitet så jobbar dom mycket mer 

fokuserat (Lärare). 

Läraren upplevde vidare att eleverna utförde ett bättre arbete rent kvantitativt. Läraren beskrev 

det genom att eleverna klarade fler uppgifter per lektionstillfälle efter införandet av daglig 

fysisk aktivitet. Läraren upplevde att eleverna kom igång fortare med individuellt jobb samt att 

de var uthålligare i slutet av lektionerna. För de andra upplevde läraren att de som hade svårt 

att hålla fokus kunde göra det under längre perioder, särskilt i slutet av lektionerna. För det 

tredje upplevde läraren att eleverna lyfte blicken mer och visade en mer aktiv sida samt att ingen 

sov på bänken längre. Lärarens beskrev även att kvalitén på elevernas prestationer var bättre 

utan att ha vidare belägg för detta. 

Av resultatet från intervjuerna indikerade några respondenter att det upplevdes lättare att räkna 

matematik efter fysiska aktiviteten. Några elever upplevde det även lättare att fokusera samt att 

de orkade tänka under längre perioder. Läraren upplevde också en förbättring av elevernas 

skolprestationer i flera avseenden. Resultatet av intervjuerna indikerar därför en viss förbättring 
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av elevernas prestationer och koncentration inom matematiklektionen. Trots detta går det inte 

dra för stora slutsatser av detta resultat. 
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5 DISKUSSION 
 

Denna del av syftar till att diskutera studiens resultat i förhållande till den presenterade 

bakgrunden där tidigare forskning lyftes fram. Diskussionen disponeras efter de delar som varit 

genomgående genom hela studien. De olika delarna som kommer att diskuteras är elevernas 

upplevelser av fysisk aktivitets påverkan på arbetsro, stress, koncentration och skolprestationer. 

Vidare lyfts även likheter och skillnader mellan klasserna som deltog i studien.  

 

5.1 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt kopplas studiens resultat ihop med tidigare forskning och teorier som lyftes fram 

i bakgrunden.  

5.1.1 FYSISK AKTIVITETS PÅVERKAN PÅ ARBETSRO 
Ett av studiens syften var att besvara hur fysisk aktivitet påverkade klassrumklimatet i form av 

arbetsro. Utgångspunkterna för denna frågeställning var att lyfta elevernas upplevelser av hur 

arbetsron förändrats. Tidigare forskning som presenterats i bakgrunden lyfter fram fördelar med 

fysisk aktivitet. Denna studies tidigare presenterade resultat ansluter sig till den tidigare 

forskningen som lyfts fram i bakgrunden och indikerar en viss förstärkning av tidigare 

forskningsresultat.  

Ericsson (2005) skrev att fysisk aktivitet bidrar till att elever mår bättre och att de får lättare att 

koncentrera sig. Vidare skrev Ericsson (2005) att detta bidrar till att det blir lugnare i 

klassrummet och att elever tar till sig kunskaper på ett bättre sätt. Denna studie styrker detta 

resonemang då resultatet visar att de som fick lättare att koncentrera sig även upplevde att det 

vart lugnare i klassrummet och lättare att räkna matematik.  

En elev i Par 3 beskrev att det kunde bli stökigt direkt efter fysiska aktiviteten. Enligt Puterman 

et al (2012) går kortisolnivåerna upp under träning vilket medför en ökad stress, 

kortisolnivåerna sjunker sedan till lägre nivåer än innan träningen. Hannaford (1997) menar att 

den tid det tar för kortisolet att sjunka beror på hur van kroppen är att träna, en person som 

tränar regelbundet kommer att sänka sitt kortisol mycket snabbare än individer som inte tränar 

regelbundet. Detta skulle kunna vara en förklaring till att det blir lite stökigt i vissa delar av 

klassrummet direkt efter den genomförda fysiska aktiviteten då kortisolnivåerna inte hunnit 

sjunka. 

I intervjuerna med läraren lyfte hen fram att elever som i vanliga fall pillrar med saker och visar 

en orolig sida upplevs lugnare efter den genomförda fysiska aktiviteten. Läraren beskrev vidare 

att lektionerna efter en idrottslektion ofta känns lugnare i samma avseende.  En av eleverna i 

intervjuerna beskrev att det var lättare att fokusera på matematiken om hen får göra sig av med 

överskottsenergi. En annan av de intervjuade eleverna upplever att det är lättare att fokusera 

när kroppen fått jobba. I enkätens öppna fråga beskriver en elev att det blir definitivt tystare i 
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klassrummet. Slutsatsen som kan dras av detta är att eleverna upplever ett större lugn efter 

fysisk aktivitet samt att de får lättare att koncentrera sig på lektionen vilket i sin tur kan bidra 

till att arbetsron upplevs lugnare. 

 

5.1.2 FYSISK AKTIVITETS PÅVERKAN PÅ STRESS 
Ellneby (2010) beskriver i bakgrunden att dagens samhällsutveckling är en bidragande orsak 

till att många människor lever en stressad vardag. Vidare menar Ellneby (2010) att denna stress 

kan leda till koncentrationssvårigheter, försämrad självkänsla och försämrat närminne. 

Resultatet som presenterades av analyserna på både enkäter och intervjuer i min studie indikerar 

att fysisk aktivitet minskar denna stress. Flera elever beskriver att de känner sig lugnare efter 

den genomförda fysiska aktiviteten och mer stressade före aktiviteten. Tsai (2014) genomförde 

en studie där stresshormonet kortisol mättes före och efter fysisk aktivitet. Denna studie visade 

att nivåerna efter träning var lägre än innan vilket innebär ett mindre stresstillstånd. Resultatet 

av denna studie ställer sig bakom Tsai (2014). Enkäterna av denna studie visade störst utslag 

på denna del då eleverna kände sig lugnare efter den genomförda fysiska aktiviteten. I Klass 1 

upplevde alla killar förutom en att de kände sig lugnare efter fysiska aktiviteten, i samma klass 

upplevde samtliga tjejer förutom en att arbetsron förbättrats efter fysiska aktiviteten. Denna 

studie indikerar därför att den minskade stressen hos eleverna efter fysisk aktivitet även kan ha 

en positiv effekt på arbetsron i klassrummet. 

I bakgrunden för denna studie presenterades Hannaford (1997) teorier angående stress. Hon 

menar att stressprocessen i kroppen leder till att människor i dessa tillstånd får svårare att 

minnas och koncentrera sig. Enkäterna i denna studie visar att en klar majoritet av de elever 

som upplevde sig mindre stressade efter fysisk aktivitet också upplevde att det var lättare att 

koncentrera sig. Vidare upplevde även en majoritet av denna grupp att deras prestationer inom 

matematik förbättras. Hannaford (1997) menar även att det är en process för kroppen att bli 

lugn efter en stressad situation, den tid det tar att bli lugn beror hur mycket stress en individ har 

upplevt tidigare. Killarna i Klass 1 var den grupp som utförde mest timmar av fysisk aktivitet 

utanför skolan och var därför vana att utsätta kroppen för stress. Detta skulle kunna vara en 

anledning till att denna grupp även kände sig mest lugn efter skolans fysiska aktivitet. 

Börjesson och Jónsdóttir (2010) beskriver att flera studier stödjer hypotesen att fysisk aktivitet 

lindrar stress. Puterman et al (2012) presenterar en sådan studie där utsöndringen av kortisol 

mättes före och efter fysisk aktivitet. I denna studie kunde man se att kortisolnivåerna efter 

träning var mindre än innan träningen. Resultatet av denna studie ställer sig bakom denna 

forskning och indikerar att fysisk aktivitet kan lindra stress.  

 

5.1.3 FYSISK AKTIVITETS BETYDELSE FÖR KONCENTRATION 
Tidigare forskning som lyfts fram i bakgrunden av denna studie tyder på att fysisk aktivitet 

skulle kunna ha påverkan på individers koncentration. Ericsson (2003) visade i sin studie att 

elever med god fysisk förmåga uppvisade en bättre koncentrationsförmåga samt bättre resultat 

i nationella prov inom matematik. Raine et al (2013) visade i sin studie att elever med god fysisk 
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förmåga hade lättare att bibehålla deras prestationer. I studiens intervjuer beskrev flera av 

respondenterna att det upplevdes mindre pratigt i slutet av lektionerna  

I denna studie visade resultaten en höjning av elevernas koncentration för de respondenter som 

upplevde att arbetsro och lugn även förbättrats. En av respondenterna i intervjupar 3 beskrev 

att det blev lättare att koncentrera sig och fokusera på matematiken efter den genomförda 

fysiska aktiviteten.  En annan elev beskrev att det var lättare att koncentrera sig när man fått 

göra sig av med överskottsenergi. Som tidigare nämns i diskussionen för denna studie syns ett 

tydligt samband mellan respondenter som upplever bättre koncentration, mindre stress och 

bättre arbetsro. I vilken ordning dessa aspekter påverkar varandra kan vara svårt att föreställa 

sig. Ifall fysisk aktivitet påverkar koncentrationsförmågan kan det bidra till att eleverna jobbar 

mer och att det därför blir tystare i klassrummet och eleverna blir mindre stressade samt 

presterar bättre. Det kan också vara som Puterman et al (2012) stödjer att fysisk aktivitet 

minskar stress vilket leder till att arbetsron blir bättre och eleverna får lättare att koncentrera sig 

samt prestera matematik.  

 

5.1.4 FYSISK AKTIVITETS PÅVERKAN PÅ SKOLPRESTATIONER 
Åberg et al (2009) lyfter fram i sin forskning att fysisk aktivitet skulle kunna ha påverkan på 

individers intelligens. Detta undersökte denna studie genom elevernas upplevelser om hur de 

känner att fysiska aktiviteten påverkar deras sätt att räkna matematik. Enligt enkäterna av denna 

studie är skolprestationer den aspekt som påverkats minst. I Åberg et al (2009) forskning lyfts 

konditionskrävande fysisk aktivitet upp som en faktor som stärker individers intelligens. 

Eftersom den fysiska aktiviteten på denna skola endast pågår i fyra minuter kan frågan ställas 

ifall det var tillräckligt för att stimulera elevernas sätt att räkna matematik.  

En annan forskning som lyftes fram i bakgrunden var Colcombe et al (2006). I resultatet av den 

studien kunde man se att fysisk aktivitet i form av 40 minuters rask promenad kunde minska 

åldrandet av hjärnan. I denna studie pågick den fysiska aktiviteten i 40 minuter och studien 

varade i hela sex månader. Detta indikerar att fyra minuter kunde ha varit för kort tid för att 

vissa skulle uppleva en förändring. Oppezzo och Schwartz (2014) visade i sin studie att fysisk 

aktivitet var en faktor för att förbättra individers kreativa tänkande. Medelvärdet av enkäterna 

indikerade en viss skillnad på elevernas känsla för att räkna matematik efter fysiska aktivitet. 

Flera elever beskriver i enkätens öppna frågor att det går lättare att räkna matematik efter de 

genomfört fysisk aktivitet. En elev I första paret som intervjuades beskrev att hen kom fram till 

snabbare lösningar efter att ha fått göra sig av med energi.  

Rauner et al., (2013) kunde i sin studie visa att elever med högre syreupptagningsförmåga 

presterade bättre resultat i standardiserade matematik och läsförståelsetester. I denna studie 

testades inte elevernas prestationer genom tester men läraren som intervjuades upplevde en 

kvantitativ höjning av elevernas prestationer på matematiklektionen. På frågan hur elevernas 

prestationer upplevdes efter fysisk aktivitet svarar läraren att eleverna kommer igång fortare 

och når målen för lektionen i större utsträckning. 

Colcombe et al (2006) som i sin forskning visade på hur fysisk aktivitet kunde påverka det 

viktiga inlärningsorganet hippocampus positivt använde sig av en testgrupp i åldrarna 60-79. 
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Minskningen av hippocampus börjar runt 25 års ålder vilket kan vara en bidragande orsak till 

att aktiva ungdomar i 13 års ålder i denna studie inte påverkades på samma sätt som 

testgrupperna i åldrarna 60-79. En annan aspekt kan vara hur lång tid en fysisk aktivitet pågår, 

i mitt projekt varade den fysiska aktiviteten i fyra minuter medan testgruppen i Colcombes 

projekt varade i 40 minuter (Colcombe et al., 2006). 

 

5.1.5 JÄMFÖRELSE MELLAN KLASSERNA OCH KÖNEN 
I enkäterna av denna studie kunde en skillnad påvisas mellan olika grupper, dels mellan 

klasserna men även mellan könen i de olika klasserna. Klass 1 upplevde starkare påverkan av 

fysiska aktiviteten än vad Klass 2 upplevde. Tjejerna i Klass 2 upplevde minst skillnad av den 

fysiska aktiviteten på samtliga frågor från enkäten. I min studies bakgrund presenterade jag en 

annan forskning av Frenzel et al., (2007). I den undersöktes eventuella sambanden huruvida 

olika grupper kan påverka varandra.  Huruvida grupperna i denna studie påverkade varandra är 

svårt att dra för stora slutsatser av.  

 

5.2 Slutdiskussion 
I studiens avslutande del diskuteras och sammanfattas det resultat som studien kommit fram 

till. Resultatet indikerar att fysisk aktivitet kan ha positiv påverkan på arbetsron då den upplevs 

förbättrats av en majoritet av eleverna samt klassens lärare. Vidare upplever en majoritet av 

eleverna att de känner sig lugnare efter genomförd fysisk aktivitet. När det kommer till 

koncentration och prestation inom matematiken indikerar medelvärdet att fysisk aktivitet kan 

ha en positiv effekt. Viktigt att poängtera är dock att knappt hälften av eleverna upplevde denna 

positiva effekt. Rothman och Mattson (2013) visar i sin studie att fysisk aktivitet ökar 

signalproteinet BDNF vilket har en positiv funktion på hjärnans kognitiva delar. Mer träning 

innebär mer tillökning, en anledning till att en majoritet av eleverna i denna studie inte kände 

att det var lättare att räkna matematik efter fysisk aktivitet kan vara att aktiviteten var för kort. 

Eftersom eleverna i denna studie var i hög grad fysisk aktiva dagligen kan det vara svårt för 

dem att känna skillnad på fyra minuters extra fysisk aktivitet.  

Resultatet av studien är intressant i det avseende att de elever som upplevde positiva effekter i 

någon aspekt av fysisk aktivitet även i stor utsträckning upplevde positiva effekter i samtliga 

av studiens aspekter. Motsattsförhållandet till detta blev att de elever som inte kände positiva 

effekter av fysiska aktiviteten till stor del inte gjorde det i något av studiens avseenden. En 

förklaring kan vara att de aspekter som studien valt att mäta kan påverka varandra. Vilket i sin 

tur bidrog till att respondenterna till stor del antingen kände genomgående positiv effekt eller 

ingenting.  I bakgrunden lyfter Hannaford (1997) fram att minskad stress kan ha en positiv 

effekt på koncentrationsförmågan. Vidare visar Ericsson (2003) i sin studie en tydlig koppling 

mellan koncentrationsförmåga och förbättrade skolprestationer. Det går också att anta att ett 

förbättrat klassrumsklimat i form av arbetsro kan minska stressen för eleverna då Frenzel et al., 

(2007) visar i sin studie att ett positivt klassrumsklimat påverkar eleverna i stor utsträckning. 
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5.3 Metoddiskussion 
I diskussionens sista del behandlas studiens struktur, vad som fungerade bra och mindre bra 

samt vilka lärdomar studien gav.  

5.3.1 ENKÄTERNA 

Frågorna i enkäten byggdes som beskrivs i metodavsnittet genom en femstegsskala. Detta för 

att en nollpunkt skulle kunna definieras samt att stegen åt båda håll skulle vara lika stora. Trost 

(2012) lyfte fram att ett problem med denna konstruktion skulle kunna vara att elever med låg 

motivation för att svara på enkäten bara skulle välja mittenalternativet. Av studiens enkäter var 

mittenalternativet ett vanligt förekommande svar men huruvida eleverna var omotiverade att 

svara är svårt att dra några slutsatser av. För studiens undersökning var det viktigt att erbjuda 

ett neutralt alternativ, skulle enkäten enbart ha fyra alternativ skulle resultatet bli mindre 

trovärdigt. Eftersom en femstegsskala valdes för enkäterna av denna studie fanns det en risk att 

mina svar skulle bli otydliga ifall respondenterna kände låg motivation till att fylla i enkäten. 

Trost (2012) menar att en femstegsskala med definierad nollpunkt kan vara ett problem ifall 

man vill få tydliga svar. Trost menar att om motivationen att fylla i enkäten är låg kan det leda 

till att individer endast fyller i mittenalternativet för att slippa ha en åsikt. För denna studie och 

Tjejer i Klass 2 var mittenalternativet det klart mest valda alternativet. I vilken utsträckning 

dessa elever kände låg motivation till enkäten, påverkades av varandra eller kände att det var 

deras ärliga svar kan jag inte svara på. Vidare intervjuer hade behövts för att utreda detta.  

Studiens enkäter skulle bygga på tidigare forskning och teorier för att stärka reliabiliteten och 

validiteten. Bearbetningen av frågorna var därför viktig och utgångspunkten var att skapa 

relevanta frågor till studiens syfte. För att ge enkäterna mer validitet användes tidigare forskning 

inom ämnet för att relevanta frågor skulle ställas och därför mäta det som bör mätas. Detta gav 

studien mer validitet.  

Reliabiliteten syftar till ifall upprepade mätningar ger ett liknande resultat (Trost, 2012). Genom 

att enkäterna byggdes utifrån tidigare forskning blev även reliabiliteten något större eftersom 

denna studie kunde jämföras med tidigare mätningar. Magne & Holme (1997) lyfter även fram 

att ett av de bästa sätten för att nå hög reliabilitet är att använda olika mätredskap. Eftersom jag 

använde mig av både intervjuer och enkäter ökade reliabiliteten av studien.  

 

5.3.2 INTERVJUERNA 

I metodavsnittet beskrevs intervjuerna av denna studie som semi-strukturerade intervjuer 

(Merriam, 1994).  Under intervjutillfället blev dock svaren korta och intervjuerna tappade den 

tänkta samtalskaraktären. Detta medförde att intervjuerna liknade mer vad Kylén (2004) skulle 

beskriva som hårt strukturerade intervjuer. Eftersom antalet frågor var skapade för mer 

samtalskaraktär men så inte blev fallet bidrog detta till att intervjuerna blev kortare än planerat. 

Varje intervju blev cirka tio minuter lång och av denna orsak blev informationen från 

intervjuerna inte lika bred som planerat.  

Syftet med parintervjuer var att eleverna skulle känna sig trygga och hjälpa varandra framåt. 

Av intervjuerna att döma upplevdes eleverna också trygga, läraren hade god kännedom och 
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satte ihop par som fungerade bra med varandra. Trots detta nådde inte intervjuerna upp till den 

tänkta samtalskaraktären. Detta kan bero på intervjuns följdfrågor som inte var tillräckligt 

inbjudande för att stimulera en fortsatt diskussion.  

Bell (2006) beskrev i metodavsnittet att det fanns en risk att starkare individer skulle kunna 

påverka de svagare under intervjuerna. Av intervjuerna att döma fanns indikationer att så också 

var fallet. Eleverna upplevdes ärliga i sina svar men några gånger valde elever att hålla med 

istället för att ge en egen tolkning av frågan. Vidare upplevdes att ifall eleverna hade olika 

åsikter var de ändå försiktiga med att tycka helt annorlunda än sin kompis. Bell (2006) beskrev 

vidare att det kan vara svårt att höra vad som sägs när man genomför gruppintervjuer, detta var 

inget problem i intervjuerna. 

 

5.4 Förslag på vidare forskning och implikationer för skolan 
Denna studie har fokuserat på effekterna av fysisk aktivitet ur elevernas synvinkel. En annan 

viktig aspekt som skulle vara intressant att studera är elevernas motivation till fysisk aktivitet i 

skolan. Jag anser att ett viktigt uppdrag i skolan är att skapa inre motivation hos eleverna, en 

slags inre drivkraft som tar eleverna framåt. Därför skulle det vara intressant att studera vad 

eleverna känner kring detta för att svara på frågan om hur man ska implementera fysisk aktivitet 

på ett lyckat sätt. Ytterligare ett forskningsområde av intresse att studera vidare skulle vara 

lärarens betydelse för att stimulera elevernas motivation till införandet av nya saker i skolan. 

Flertalet studier som lyfts fram i bakgrunden av denna studie visar på positiva effekter av fysisk 

aktivitet när det kommer till hälsa, kognitiva processer och välmående. Forskningen inom detta 

område pekar åt ett håll och skolan har ett ansvar att erbjuda fysisk aktivitet i större grad inom 

ramen för hela skoldagen. Att erbjuda mer fysisk aktivitet behöver inte betyda att något annat 

ska offras. Sollerhed (2017) lyfter fram att ungdomar som inte får tillräcklig fysisk stimulans i 

unga år inte kommer att nå sin fulla potential. Skolan borde ta ett större ansvar för elevernas 

fysiska stimulering, annars kommer inte eleverna få förutsättningar att bli sina bästa jag. 
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Bilaga 1 

Brev till vårdnadshavare och elever 

Mitt namn är Fredrik och jag läser till lärare på Luleå tekniska universitet. Nu är jag inne på 

min sista termin och ska därmed skriva en uppsats. 

Jag kommer att skriva om lärare och elevers upplevelser av hur daglig fysisk aktivitet 

påverkar elevers prestation i ämnet matematik. För att undersöka detta kommer jag att ta hjälp 

av enkäter samt några enstaka intervjuer. Allt deltagande i studien är frivillig och om ni 

önskar att ert barn inte deltar ber jag er kontakta personal kopplad till elevens klass. 

Med vänlig hälsning 

Fredrik Asplund Luleå tekniska universitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Bilaga 2 

Enkätfrågor Elever 

Erfarenheter av fysisk aktivitet 
Hur många timmar per vecka genomför du en fysisk aktivitet där du blir svettig? 

0-1 h / Vecka 2-3 h / Vecka 3 h / Vecka 3-4 h / vecka 5 h eller mer / 
vecka 

     

 

Miljö 
Hur upplever du arbetsron i klassrummet efter den genomförda fysiska aktiviteten? 
Välj ett av de fem alternativen: 

Sämre Arbetsro Något sämre Lika som innan Något bättre Bättre arbetsro 

1 2 3 4 5 

 

Stress 

Hur känner du dig efter den genomförda fysiska aktiviteten? 
Stressad Lite mer stressad Samma som innan Lite mer lugn Lugnare 

1 2 3 4 5 

 

Prestation 
Hur påverkar fysisk aktivitet din koncentration efteråt? 

Jag får svårare att 
koncentrera mig 

Jag får lite svårare 
att koncentrera 
mig 

Ingen skillnad Jag får lite lättare 
att koncentrera 
mig 

Jag får lättare att 
koncentrera mig 

1 2 3 4 5 

 

Hur påverkar fysisk aktivitet ditt sätt att räkna matematik? 
Det tar längre tid 
att räkna efter 
fysisk aktivitet 

Det tar lite längre 
tid att räkna efter 
fysisk aktivitet 

Ingen skillnad Det går lite 
snabbare att 
räkna efter fysisk 
aktivitet 

Det går snabbare 
att räkna efter 
fysisk aktivitet 

1 2 3 4 5 

 

Utveckla dina svar i enkäten, på vilket sätt påverkar fysisk aktivitet dig? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Bilaga 3 

Intervjufrågor Elever 

Beskriv klassen: 

1. Hur skulle ni beskriva er klass på en matematiklektion?  

2. Arbetsmoral – Inställning - Arbetsro 

3. Uthållighet på lektionerna 

4. Fysisk aktiva 

 

Miljö/Arbetsro: 

1. Anser ni att arbetsron förändrats efter införandet av daglig fysisk aktivitet och i så fall på vilket 

sätt? 

2. Upplever ni någon skillnad på dina klasskompisar efter den dagliga fysiska aktiviteten? Exempel? 

Fysisk aktivitet på skolan: 

1. Hur känner ni er direkt efter aktivitet har genomförts? 

2. Hur känner ni er efter en stund? 

3. Beskriv känslan? 

 

Matematiklektionerna: 

Kan ni känna någon skillnad på er egen prestation på matematiklektionerna efter fysisk aktivitet jämfört 

med innan införandet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Bilaga 4 

Intervjuschema Lärare 

Lärare 

1. Hur många år har du arbetat som lärare i matematik?’ 

2. Vad är din erfarenhet av fysisk aktivitet? 

3. Hur skulle du beskriva din klass? (Arbetsmoral, fysisk aktiva, positiva till nya saker osv) 

4. Vilka eventuella skillnader gällande klassrumsklimatet anser du har påvisats efter införandet av 

fysisk aktivitet? 

Följdfråga: Kan du se några skillnader på de som normalt är aktiva och de som normalt är inaktiva? 

5. Vilka eventuella skillnader gällande elevernas prestation i matematik anser du har påvisats efter 

införandet av fysisk aktivitet? 

Följdfråga: Kan du se några skillnader på de som normalt är aktiva och de som normalt är inaktiva? 

6. Något övrigt du vill tillägga? 

 


