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Sammanfattning
Bakgrund: Idag finns det mycket forskning som visar att fysisk aktivitet är bra för vår kropp och hjärna.
Det finns också många studier som visar positiva samband med fysisk aktivitet och inlärning. Diverse
rekommendationer finns för att minska stillasittandet i samhället, detta för att det aldrig varit så mycket
sjukskrivningar som det är i Sverige idag. Genom fysisk aktivitet kan samhället spara både pengar och
livslängd på individnivå. Trots detta har tiden för Idrott och hälsa reducerats i skolan genom åren.
Syfte: Denna undersökning syftar till att undersöka om ämnet Idrott och hälsa har någon koppling till
elevers inlärning och koncentration.
Metod: Undersökningen är gjord via en kvantitativ enkätstudie på en högstadieskola som är belagd tre mil
norr om Karlstad. Där deltog 65 respondenter uppdelat på en sjundeklass två åttondeklasser och en nionde
klass. Det var 36 killar och 26 tjejer som deltog i undersökningen, tre stycken valde att inte könsdefiniera
sig.
Resultat: Av de elever som upplever sig ha ett betyg som motsvarar medel eller högre är 95,6 % av dem
oftast med på lektioner i Idrott och hälsa. Det var också en stor del som upplevde att de kunde koncentrera
sig bättre på en teorilektion efter en lektion i Idrott och hälsa. Mätningarna av koncentration, inlärning och
betyg hade inget samband med fysisk ansträngning men däremot ett svagt samband med deltagande på idrott
och hälsa lektioner.
Diskussion: I denna studie visade det sig att deltagande på lektioner i idrott och hälsa hade högre samband
med inlärning och koncentration än vad den fysiska ansträngningen hade. Detta kan vara ett tecken på att de
som deltar på I&H lektioner också har förstått innebörden av den fysiska aktivitetens främjande
hälsoeffekter.

Nyckelord: Idrott och hälsa, koncentration, inlärning, fysisk aktivitet, motorik

Abstract
Background: There is a lot of research that shows that physical activity is good for our mind and body.
There’s also a lot of studies that show positive correlation between physical activity and learning. Due to our
high sick leaves in Sweden today there is a lot of different recommendations for us to be less sedentary.
Through physical activity we can save money and lifetime. Despite this the school has reduced the time for
physical education throughout the years.
Aim: This study aims to investigate physical educations connection to students learning and concentration
abilities.
Method: This is a quantitative survey study on a high school located three miles north of Karlstad.
Participants were 65 students divided in one seventh grade, two eighth grade and one ninth grade. A total of
36 men and 26 women participated, three students didn’t want to define their gender.
Results: A total of 95.6% of students who experienced their grade as average or higher, was often attending
the physical education class. A big part of the respondents answered that they sometime have experienced a
better concentration ability on a theory lesson after a physical education lesson. Measurements of
concentration and learning didn’t show any correlation with how tired students got during a PE class but
participation did show a correlation with good grades.
Discussion: In this study participation on PE lessons showed a higher correlation than the physical effort
with learning and concentration. This could be a sign on that they who participates on PE lesson also has
understood the meaningfulness of physical activity and its positive effects.
Key words: Physical education, concentration, learning, physical activity, motor skills
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1 Bakgrund
Det finns mycket forskning om hur fysisk aktivitet har en positiv påverkan på våra hjärnor.
Nervceller skickar signaler snabbare till våra muskler när vi motionerar och så frigörs också
olika signalsubstanser till hjärnan som påverkar oss positivt. Vi minskar risken för depression
samtidigt som inlärning, minne och problemlösning utvecklas till det bättre (Hansen, 2016).
Det har visat sig att barn med högre intelligens i yngre åldrar har mindre risk för att drabbas
av psykisk ohälsa när de blir äldre. Detta hänger ihop med att individen kan reflektera utifrån
egna erfarenheter kring huruvida deras livssituation och deras vardagsbeslut ses som
hälsosamt eller inte (Bremberg & Eriksson, 2010).
Även om det är många som förstått att fysisk aktivitet bidrar med positiva effekter för våra
kroppar och hjärnor är det fortfarande väldigt många som blir sjukskrivna idag. År 2012
registrerades 6000 fler sjukskrivningar än samma månad år 2009, totalt var det ca 400 000
sjukskrivningar år 2012. “Många arbetstagare är så trötta efter jobbet att de inte orkar med
någon meningsfull fritid” (Andersson & Johrén, 2012, s. 21). Detta innebär kostnader för både
individen i form av förlorad inkomst och för samhället i form av bland annat läkarbesök och
ersättning ifrån försäkringskassa (Andersson & Johrén, 2012). För att börja motverka
sjukskrivningar som beror på fysisk inaktivitet är ungdomarna en viktig del i samhället.
Skolan har ett stort ansvar gentemot barn och ungdomar då de spenderar mestadels av sin tid
där. I både läroplanen för grundskolan och gymnasiet står de att skolan skall erbjuda daglig
fysisk aktivitet.
Trots positiva effekter av fysisk aktivitet har timmarna för idrott och hälsa reducerats under de
senaste läroplanerna (Skolverket, 2011). Idrott och hälsa har även gått från ett ämne som har
haft rörelse i fokus till ett ämne som numera har lärandet i fokus, det vill säga ett
kunskapsämne vilket ska fokusera på ett livslångt lärande för hälsa (Larsson & Meckbach,
2007). Detta gör att hela skolan behöver ta sitt ansvar genom att erbjuda daglig fysisk aktivitet
som det står i läroplanen både för högstadiet och för gymnasiet (Skolverket, 2011).
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Bunkeflomodellen är ett exempel på hur man kan jobba med fysisk aktivitet i skolan
(Ericsson, 2005). Bunkeflomodellen innebär att elever bedriver obligatorisk fysisk aktivitet
varje dag, vilket också står i läroplanen att de ska göra.
Ericsons (2003) studie är ett exempel på en studie som belyser fysisk aktivitet kopplat till
inlärning och koncentration, den är gjord på yngre barn precis som många andra studier. Min
uppfattning är att det saknas forskning gjord på högstadiet och därför vill jag undersöka om
det finns kopplingar mellan dessa elevers egna uppfattningar om deras koncentration och
prestation i skolan och hur aktivt de deltar på lektioner i idrott och hälsa.
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2 Litteraturgenomgång
Under detta kapitel kommer jag bearbeta fysisk aktivitet, motorik, koncentration och ämnet
idrott och hälsa. Jag har valt dessa begrepp eftersom de är relevanta utifrån de ämne jag ska
beröra. Begreppen kommer att definieras och förklaras utifrån tidigare forskning.
Under rubriken fysisk aktivitet kommer positiva effekter och rekommendationer att lyftas
fram och därefter kommer motorik att förklaras och även kopplas ihop med inlärning där ett
antal studier visat på positiva resultat. Vidare beskrivs begreppet koncentration bearbetas.
Vad säger egentligen kursplanen i Idrott och hälsa om fysisk aktivitet och kan man verkligen
förvänta sig att eleverna alltid är fysiskt aktiva på en lektion i Idrott och hälsa? Detta skall
också beröras i detta avsnitt.

2.1 Fysisk aktivitet
Enligt Folkhälsomyndighetens hemsida (2016) definieras fysisk aktivitet:
Med fysisk aktivitet avses all kroppsrörelse som är en följd av skelettmuskulaturens
sammandragning och som resulterar i ökad energiförbrukning.

Med denna definition kan alltså fysisk aktivitet vara att göra sysslor i hemmet eller ett svettigt
Crossfitpass. Detta gör definitionen väldigt bred och jag kommer därför använda mig av
definitionen av motion för att precisera vad jag menar är fysisk aktivitet.
Folkhälsomyndigheten (2016) skriver på sin hemsida att motion är en planerad fysisk aktivitet
som man utför i syfte att förbättra sin fysiska status.
Världshälsoorganisationen (WHO) har ett uppdrag, att göra världen till en
hälsosammare plats. De jobbar sida vid sida med regeringar i över 150 länder. WHO
(2016) rekommenderar vuxna att vara fysiskt aktiva minst 150 minuter/vecka.
Anledningen till att dessa rekommendationer behövs idag är för att den fysiska
aktiviteten minskat i jämförelse med förr i tiden. ”Folk fick cykla mer, folk fick gå mer
3

[…] Man har tagit bort något som fanns där naturligt genom att vi förändra miljön och
sedan försöker vi tvinga folk att ändra beteende” säger Gudiol (Tyngre Rubriker;
Podcast, 2016). Han menar att en av anledningarna till att vi idag har dessa
hälsoproblem kopplat till inaktivitet inte är för att människan har blivit mindre
träningsvillig utan för att vi förr i tiden inte kunde åka bil eller buss. Vi var tvungna att
ta oss fram genom att använda vår egen kropp som motor. Man fick därmed naturlig
fysisk aktivitet vilket saknas i dagens samhälle och därav är WHO:s
rekommendationer nödvändiga.
För barn är det än viktigare att röra på sig. Eftersom deras kroppar fortfarande är under
utveckling kan de dra stor nytta av fysisk aktivitet. Uppbyggnad av benstruktur, ett
hälsosamt hjärta och neuromuskulära fördelar är några av de positiva effekter barn kan
dra nytta av. WHO har rekommendationer för barn att de skall vara aktiva minst 60
minuter varje dag (WHO, 2010)

2.1.1 Effekter av fysisk aktivitet
Idag är fysisk aktivitet ett populärt samtalsämne. Många tränar på gym och äter diverse
proteinpulver och gainers för att få den perfekta sommarkroppen (Uvell, 2013, 21 januari).
Trots uppfattningen om hälsohets finns en annan uppfattning som tyder på det motsatta. Folk
blir sjukare och sjukare. Man kan se att det blir allt vanligare med psykisk ohälsa och det på
grund av fysisk inaktivitet. Okunskap var en stor faktor kring varför fysisk aktivitet inte alltid
sågs som en behandlingsform inom sjukvården (Svantesson, Cider, Fonsdottir, StenerVictorin & Willén 2007). Idag finns det behandlingsformer som endast tar hjälp av fysisk
aktivitet. FAR (fysisk aktivitet på recept) är ett sådant exempel. Vid behandling genom FAR
får patienten rekommendationer på träning beroende på vad man har för diagnos, intresse och
livsstil som sedan genomför i grupp som leds av utbildade FAR-ledare
(Folkhälsomyndigheten, 2016)
Det finns många former av hur fysisk aktivitet kan utföras. Effekten av vad som påverkas i
kroppen beror på aktivitetens frekvens, intensitet och duration. Med frekvens menas hur ofta
man utför den fysiska aktiviteten (Statens folkhälsoinstitut, 2003). För att vuxna ska nå
hälsofrämjande resultat med fysisk aktivitet krävs det att man är aktiv mer än 150 minuter i
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veckan på en medelhög intensitet eller 75 minuter i veckan på hög intensitet. Durationen kan
definieras som hur länge en aktivitet pågår. För att få ut optimala effekter av fysisk aktivitet
bör hög intensiteten på aktiviteten vara hög. Med intensitet menas hur hårt aktiviteten utförs.
Till exempel har en promenad låg intensitet medans ett Crossfitpass ofta har hög intensitet
(Statens folkhälsoinstitut, 2003).

Kondition kan tränas på olika sätt. Man kan utföra pass som är långa och lågintensiva eller
kortare pass som är högintensiva. Hur man väljer att träna kondition har olika effekt på vår
kropp. Det som utmärker konditionsträning överlag är att syreupptagningsförmågan förbättras
(Svantesson m.fl. 2007). Långvariga effekter av konditionsträning blir att hjärtats slagvolym
ökar vilket betyder att hjärtat kan pumpa mer blod per slag som leder till lägre vilopuls
(Statens folkhälsoinstitut, 2003).
Hjärnan är en viktig del när vi pratar om inlärning. Nervsystemet påverkas positivt av fysisk
aktivitet. Vi får bättre balans, koordination och reaktionsförmåga. Hippocamups är en stor del
av vårt limbiska system och det är där minnet sitter. I experiment med djur har man kunnat se
att de som fick springa visar bättre inlärningsförmåga och att minnesbildningen ökar (Hansen,
2016). I boken Hjärnstark tar Hansen (2016) upp många studier som visar att vara fysiskt
aktiv bidrar med positiva hälsoeffekter så som minskad stress, minskad risk för depression,
högre koncentrationsförmåga och bättre inlärningsförmåga. Hansen tar också upp en
intressant faktor när vi pratar om fysisk aktivitet med syfte till att återhämta sig från en
depression, han hade en patient som började löpträna och det gjorde att hon kände sig stolt
över att det var hon som hade gjort ett aktivt val för att ta sig ut ur depressionen istället för att
ta medicin. Detta ledde till att hennes självkänsla ökade vilket kan ses som en bonus. Fysisk
aktivitet visar sig också ha bättre skydd mot återfall för depression än medicin (Hansen,
2016).
Hos barn har man sett tydliga resultat på att fysisk aktivitet bidrar med positiva effekter. Man
har i en studie där fysisk aktiva barn jämfördes med fysiskt inaktiva barn sett ökad mängd grå
substans i hippocampus hos barnen som är fysiskt aktiva. I den gråa substansen behandlas
information (Erickson, Hillman & Kramer, 2015). Ericsson (2005) visar att skolbarn som får
ökad fysisk aktivitet presterar bättre i skolan. Utifrån forskningen ovan kan det tänkas att
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resultaten hänger ihop, att ökning av den gråa substansen i hjärnan bidrar till bättre resultat för
barn i skolan.

2.2 Motorik
Motorik kan definieras som ett samspel mellan vårt nervsystem och våra sinnen när de
tillsammans utför kroppsliga rörelser. Motorik kan delas upp i fin- och grovmotorik.
Finmotorik är rörelser som görs med händer och fötter t.ex. när vi ska greppa ett föremål.
Grovmotorik kopplas till de stora muskelgrupperna som rygg, mage och ben (SandborghHolmdahl & Stening, 1993). Under varje människas uppväxt går vi igenom olika motoriska
faser. I två till sju års ålder, alltså fram tills vi precis börjat skolan, utvecklar barn
grundläggande/naturliga rörelser. Under våra skolår upp till högstadiet utvecklas
färdighetsrelaterade rörelser (Jagtøer, Hansen & Annerstedt 2002).
De grundläggande rörelserna kan definieras som en utveckling av barnets naturliga rörelser
som att gå, hoppa, springa, krypa. Barnet lär sig att anpassa rörelser till sin omgivning och
utvecklas därmed när det utsätts för nya. Tekniska färdigheter är en mer utvecklad förmåga av
de grundläggande rörelserna och utvecklas genom att hjärnan analyserar rörelser genom
sinnen och sedan justerar rörelsen utifrån målbilden av rörelsen och på så sätt skapas nya
rörelsemönster (Jagtøer m.fl. 2002).
Jagtøer m.fl. (2002) skriver att det idag är fler och fler barn som ligger efter i sin motoriska
utveckling och en faktor är att barnet inte blivit tillräckligt stimulerad när de kommer till
rörelser. Försenad motorik kan leda till utebliven social träning och finmotoriska problem
ställer till det för barn i skolmiljön. Developmental coordination disorder (DCD) är en
koordinationsstörning som på svenska översätts till motorisk koordinationsstörning. DCD kan
diagnostiseras vid cirka fem års ålder hos barn och är vanligare hos pojkar är flickor
(Polatajko, 2015).
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2.2.1 Samband mellan motoriska färdigheter och inlärning
I en undersökning av Ericsson (2003) följdes två grupper av elever. När projektet startade var
eleverna sju till nio år gamla och undersökningen pågick fram till dess att eleverna gick i
årskurs nio. En grupp fick utöva idrott fem gånger i veckan, 45 minuter per tillfälle, medan en
kontrollgrupp hade vanlig idrott två gånger i veckan. I resultatet visade det sig att motoriska
färdigheter hade en positiv påverkan på elevernas studier och det var större procentantal som
kvalificerade sig för högre studier i den grupp som utövat idrott fem gånger i veckan än i
kontrollgruppen. I årskurs tre visade det sig att man kunde finna samband med prestationer i
ämnet svenska och motoriska färdigheter. Elever med goda färdigheter hade bättre resultat än
dem med små respektive stora brister i motoriska färdigheter (ibid).

Castelli, Hillman, Buck och Erwin (2007) undersökte samband mellan fysisk aktivitet och
prestation i tredje och femte klass. De skriver att de elever som har en god fysisk förmåga
också har bättre chans att prestera bättre på standardiserade tester i skolan. Detta förstärks av
en observationsstudie av Ma, Mare och Gurd (2014) där elever fick vara fysisk aktiva i fyra
minuter i form av en tabata intervall som innebär att man jobbar högintensivt i 20 sekunder
och vilar i 10 sekunder under 8 rundor. I denna studie använde de sig av kroppsövningar så
som knäböj, jumping jacks och så vidare. Resultatet visade tydligt att koncentrationen och
prestationen under lektionen förbättrades.

2.3 Koncentration
Enligt Nationalencyklopedins (2016) hemsida definieras koncentration ”inriktande och
kvarhållande av uppmärksamheten på en bestämd typ av information eller på en viss
aktivitet”. Koncentration innebär att kunna fokusera på en viss uppgift under en tid men också
att kunna dela sin uppmärksamhet och kunna göra två saker samtidigt. Korttidsminne,
uthållighet och aktivitetsgrad är exempel på förmågor som kan påverka en individs
koncentrationsförmåga. Det finns både medfödd och viljestyrd koncentration, när
kroppsrörelser inte är automatiserade hos barn kallas det för medfödd och när
kroppsrörelserna blir automatiserade övergår kontrollerar barnen sin uppmärksamhet vilket
kallas viljestyrd (Ericsson, 2005).
7

2.3.1 Koncentrationssvårigheter
Det finns olika grad av koncentrationssvårigheter men det är oftast några grundstenar som har
en större eller mindre påverkan på graden av koncentrationssvårigheter hos en individ.
Perception, motorik, språk och kognitiva funktioner kan påverka (Ericsson, 2005). Två
konkreta exempel på hur ett barn med koncentrationssvårigheter kan bete sig kan vara att det
sitter och dagdrömmer, eller helt tvärt om, impulsivt och kräver stor uppmärksamhet. I
samband med inlärning är impulsiviteten en stor faktor som påverkar barnen. Hur detta
utspelar sig i klassrummet beskriver Kadesjö (2007). Impulskontrollen är ofta nedsatt hos
barn med koncentrationssvårigheter vilket leder till att man inte tänker efter innan man svarar
på en fråga i klassrummet, svar blir ofta ogenomtänkta och elever kan då ha svårt med att
förstå uppgifter på djupet då dem inte använder sig av de dem tidigare lärt sig (ibid).

2.3.2 Koncentration och skolprestationer
I en studie gjord av Kadesjö (2000) kom han fram till slutsatsen att barn med
koncentrationssvårigheter och motoriska färdighetssvårigheter hade sämre resultat i skolan än
barn med bara koncentrationssvårigheter.
I en studie inom Bunkefloprojektet undersöktes bland annat om utökad motorisk träning hade
någon påverkan på koncentration och skolprestationer. I studien fick en grupp utökad
motorisk träning och jämfördes sedan med en kontrollgrupp. Det visade sig att de elever med
koncentrationssvårigheter som hade fått anpassad motorisk träning hade bättre resultat på de
nationella proven i jämförelse med de elever som hade motsvarande svårigheter men som inte
fick någon motorisk träning (Ericsson, 2005). Detta kan bero på att “All form av inlärning
kräver förmåga att koncentrera sig och vara uthållig” (Ericsson, 2005, s. 62).
Tack vare ökad fysisk aktivitet och motoriska träning fick eleverna bättre
koncentrationsförmåga och presterade bättre i skolan. Detta gjorde i sin tur att de lärde sig
snabbare och i detta fall uppnådde de till exempel läsförmåga redan i skolår 2, som vanligtvis
nås i skolår 3 (ibid).
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2.4 Idrott och hälsa
I Lgr 11 framgår det att undervisningen i skolan skall sträva efter att ge elever förutsättningar
för ett livslångt lärande. I kunskapskraven för Idrott och hälsa har detta betytt att det
tillkommit mer teoretisk kunskap i form av reflektioner. Ett utdrag från kunskapskraven i
årskurs 9 lyder:
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra
enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost
och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan (Skolverket, 2011, s. 3).

Trots att det skall vara mer teori under lektionerna har tiden för Idrott och hälsa reducerats,
vilket gör att tiden för fysisk aktivitet minskar. Detta rimmar dåligt med skolans uppdrag där
det står att “Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen
för hela skoldagen” (Skolverket, 2011, s. 4). Enligt Hardman (2008), minskade tiden med 50
minuter/vecka på “primary school” i Sverige mellan 2000 och 2007, vilket alltså är en stor
förändring på kort tid. Ericsson (2005) skriver att skolor behöver ha en planerad och
genomtänkt strategi för att få elever att röra på sig på raster. Att endast uppmana till att gå en
promenad är inte tillräckligt menar Ericsson.

2.5 Teoretiskt perspektiv
Som teoretiskt perspektiv i min uppsats har jag valt att beröra det livslånga lärandet. I första
kapitlet i skollagen står det bland annat att skolan skall syfta till att ”främja alla barns och
elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” (Skolverket, 2011.s1). Haglund
och Ögård (1995) har beskrivit det livslånga lärandet i process kopplat till företagsvärlden.
Utifrån deras beskrivningar kan man dra deras teorier och beskrivningar till skolans värld.
Kopplat till idrott och hälsa skriver Larsson (2007, s. 266) att ämnets fokus förändrats från ett
ämne där eleverna skall tränas, till ett ämne där ”elevernas livslånga fysiska aktivitet och
deras behov av kunskaper för detta” skall vara i fokus.
Haglund och Ögård (1995) skriver att en individs förmåga att lära sig nya saker är en process
som leder till förändring och kräver engagemang. Vidare menar Haglund och Ögård (1995)
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att det är viktigt att deltagarna i processen är delaktiga, i skolans värld betyder detta eleverna.
Det blir lärarens ansvar att få eleverna delaktiga. Läraren behöver skapa en trygg lärmiljö
genom att bekräfta elevers kompetens och existens samt ha tydliga mål och ge återkoppling
(ibid). I forskningsprojektet "Skolan suger, eller?" fick elever reflektera kring hur de ser på
skolan. Då framkom det att goda relationer till lärare och vänner är en viktig del för att trivas i
skolan och därmed skapa en bra lärmiljö (Skolverket, 2016).
Haglund och Ögård (1995) beskriver bland annat att det är viktigt att sätta upp mål för att
inleda en inlärningsprocess. Didaktikens grundpelare vad, hur, varför tas upp och de frågorna
är också högst centrala i skolans värld (Larsson, 2007). Varför besvaras i kursplaner, där finns
målen för varje kurs som visar varför en elev skall läsa ett ämne (ibid).

Kopplat till idrott och hälsa beskriver Larsson (2007) två principer som är viktiga för elevers
lärande. Progressionsprincipen betyder att man jobbar stegvis mot ett mål där utmaning blir
större när individen behärskar de grundläggande. Till exempel kan målet vara att gå på
händer. Man börjar då med en grundform stöda och jobbar vidare med balansövningar för att
sedan stå på händer med hjälpmedel och tillslut utan hjälpmedel, en progression (ibid).
Förenklingsprincipen innebär att man utgår från en full övning och sedan skalar ner den
utifrån vad som är svårt för att göra den lättare. Till exempel om en elev har svårt med att
göra en kullerbytta behöver man se vad eleven har svårt med. Om eleven inte kan få
tillräckligt med fart kan man starta från en ramp och får genom den extra fart och tar sig
igenom övningen genom en förenkling (ibid).
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3 Syfte
Min undersökning syftar till att undersöka om det finns något samband mellan aktivt
deltagande i ämnet idrott och hälsa och elevernas upplevelse av sin koncentrationsförmåga
under andra ämnen samt deras upplevelser av sina egna betyg.

3.1 Frågeställningar
- Hur upplever elever som anstränger sig fysiskt på lektioner i idrott och hälsa att deras
koncentrerationsförmåga är efteråt, under de teoretiska lektionerna?
- Hur upplever de elever som deltar på lektioner i idrott och hälsa att deras betyg är i
allmänhet?
- Hur ser sambandet mellan upplevd inlärning och aktivitetsnivå på Idrott och hälsa lektioner
ut?
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4 Metod
Metodteori brukar delas upp i kvalitativ och kvantitativ inriktning. I den kvalitativa delen vill
man komma åt känslor och upplevelser på en djupare nivå, detta görs oftast genom intervjuer
och sedan är det forskarens tolkningar av respondenter som utgör resultatet (Hassmén &
Hassmén, 2008). I kvantitativa undersökningar är syftet ofta att generalisera till större grupper
eller populationer, detta gör man genom numeriska data som ofta samlas in via
enkätundersökningar och sedan tolkas via tabeller, diagram, korrelationer och medelvärden
(Hassmén & Hassmén, 2008). Vilken metod man väljer beror ofta på vilket syfte man har och
vilka frågeställningar man vill få svar på i sin undersökning (Holme & Solvang, 1997).

4.1 Design
Denna studie är gjord utifrån en kvantitativ ansats i form av en enkätundersökning. Stukát
(2011) skriver att en enkätundersökning är lämplig att använda när man vill nå en större
grupp. Detta ger mer trovärdighet bakom resultaten och det finns möjlighet till generalisering
beroende på urval. Viktiga delar inför användning av en kvantitativ metod är att bland annat
definiera begrepp och att skapa ett teoretiskt ramverk för att hålla studien inom rimliga ramar
för de man vill undersöka (Hasmén & Hassmén, 2008).

4.2 Urval
Enligt Hassmén och Hassmén (2008) så är det viktigt att definiera sin målpopulation eftersom
det avgör vilka grupper du skall använda dig av i undersökningen. Min målpopulation är
högstadieelever och jag har därför valt att genomföra undersökningen på en högstadieskola
som ligger tre mil norr om en större stad i Mellansverige. På skolan går det cirka 150 elever,
skolan har bra faciliteter med bland annat nybyggd idrottshall och simarena i anslutning.
Urvalsmetoden skedde genom ett bekvämlighetsurval som enligt Hassmén och Hassmén
(2008) betyder att jag som forskare valt en grupp som finns nära till hands. Detta gjorde jag
genom att be en lärare som jag känner på skolan hjälpa till att välja ut några klasser till att
delta i undersökningen. En sjua, två åttor och en nia har svarat på enkäten Där va det 36 killar
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och 26 tjejer i åldrarna 13–16 år som svarat. Tre valde att inte definiera sitt kön vilket innebär
att 65 elever har svarat på enkäten.

4.3 Mätinstrument
Undersökningen har gjorts via en enkät (Se bilaga 1). Frågorna har tagits fram med hjälp av
tidigare forskning (bl. a. Ericsson, 2005; Kadesjö, 2007; Statens folkhälsoinstitut, 2003) och
sedan har jag själv formulerat frågorna. Två bakgrundsvariabler finns med i enkäten i form av
kön och ålder. Totalt innehåller enkäten 20 frågor uppdelade i tre teman, idrott och hälsa,
prestation och koncentration. Ansträngningsnivå på idrott och hälsa lektioner har jag mätt
genom flera frågor för att få en helhetsbild av hur mycket eleverna anstränger sig i snitt. Vid
mätning av koncentration tog jag hjälp av ett färdigt formulär som återfinns i Ericssons
avhandling från 2003 (Se bilaga 2). Svarsalternativen varierar mellan de olika teman som
finns i enkäten men på varje fråga fanns det fyra svarsalternativ (med undantag för frågor om
betyg då de fanns fem alternativ) där första alternativet hade värde 1 och fjärde alternativet
värde 4.

4.4 Genomförande
Enkäten har distribuerats på en skola som ligger utanför Karlstad. Inför utskicket av enkäten
var jag i kontakt en lärare på skolan. Jag skickade en länk med enkäten för att underlätta för
henne vid genomförandet. Enkäten delades ut i pappersformat under klassrumslektioner och
fylldes i för hand. Jag har alltså inte varit på plats hos eleverna utan enkäten genomfördes via
min kontakt på skolan. Enkäterna har sedan kodats och analyserats programmet Survey &
Report.

4.5 Databearbetning
Jag har inte tagit hänsyn till bakgrundsvariabeln ålder eftersom alla respondenter går på
högstadiet kommer resultatet generaliseras över hela högstadiet. Svaren är uppdelade i kön
eftersom det kan var intressant att se om det finns stora skillnader mellan könen, även om
detta inte är syftet. Jag har tagit fram resultat som är relevanta för mina frågeställningar.
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Resultatet kommer visas i form av tabeller och diagram. Jag har även kollat på korrelationer
mellan olika variabler för att se om det finns tydliga samband.

4.6 Reliabilitet och validitet
Reliabilitet handlar om tillförlitlighet, stabilitet och pålitlighet. Det kan handla om hur
frågorna ställts, till exempel om frågorna är otydligt ställda. Eller om svarsalternativen inte är
uttänkta och respondenterna hittar på egna svar än de som var tänkta att mätas så förlorar
studien reliabilitet. Även urval och genomförande av studien påverkar reliabiliteten (Djurfeldt
m.fl., 2003). Deltagarnas psykiska status och i vilket sammanhang enkäten besvaras har också
en påverkan på resultatet. Genomförandet av undersökning skall vara så tydligt beskriven så
att vem som helst ska kunna replikera studien (Hassmén & Hassmén, 2008). Att jag inte varit
på plats vid studiens genomförande är något som kan ha negativ effekt på reliabiliteten.
Däremot ser jag mina frågor som relevanta och det var inte heller så många frågor vilket gör
att det går snabbt att fylla i enkäten och minskar då risken för att respondenterna blir trötta
och bara kryssar i svar för sakens skull.
Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2003), skriver att validitet avgörs av hur relevanta de
frågor och begrepp är som används för att få fram det syfte som söks. Eftersom detta är en
enkätundersökning är det viktigt att frågorna och svaren är utformade på ett sådant sätt att det
går att finna mening i dem. Extern validitet handlar om generaliserbarhet, och avser
möjligheten att generalisera sina resultat till större grupper (Hassmén & Hassmén, 2008). Jag
ser ingen möjlighet att generalisera mina resultat men jag upplever ändå att undersökningen
har fått fram de resultat som var avsedda från syftet och därmed ökar validiteten.
För att minska risken för systematiska fel i min undersökning gjordes en pilotstudie. I den
svarade 22 respondenter, dessa var elever på gymnasiet och hade ingen koppling till mitt
urval. och gav sedan feedback på enkäten. Ett viktigt misstag som rättades till var att jag
använt samma svarsalternativ på värde ett och fyra på fråga fem, detta kunde alltså åtgärdas
innan den riktiga enkäten skickades ut.
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4.7 Etiskt förhållningssätt
Vetenskapsrådet (2016), skriver att det finns etiska riktlinjer att förhålla sig till när man
forskar. Dessa innebär att respondenter skall informeras till forskningens syfte, de ska även ha
möjlighet att göra ett frivilligt val till att delta eller att avstå. Respondenternas uppgifter skall
vid en kvantitativ undersökning behandlas under anonymitet och endast i
forskningsändamålet. När man forskar finns det fyra områden som varje forskare bör ha i
åtanke när man gör sina undersökningar (Hassmén & Hassmén, 2008):
1. Informationskravet
2. Samtyckekravet
3. Konfidalitetskravet
4. Nyttjandekravet
I min undersökning har jag tagit hänsyn till dessa riktlinjer i form av ett respondentbrev (se
bilaga 1). Ytterligare en aspekt som jag var tvungen att ta hänsyn till var att elever på
högstadiet kan vara yngre än 15 år och därmed behöver målsmans godkännande för att delta i
forskningen (Vetenskapsrådet, 2016). När jag skickade ut enkäterna till den ansvariga på
skolan skickade jag också med ett brev som skulle skickas ut till föräldrarna (se bilaga 3).
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5 Resultat
I min undersökning har det deltagit 65 respondenter. Av dessa var 36 killar och 26 tjejer. Två
uppgav att de definierar sig som annat och en person ville inte uppge kön. Resultatet kommer
att visas i diagram och tabeller med förklarande text.

5.1 Upplevd förbättrad koncentration och deltagande
Eleverna fick ta ställning till om de upplevde en förbättrad koncentration efter en lektion i
I&H.

Figur 1. Om elever upplever en förbättring av koncentration efter en lektion i Idrott och hälsa
uppdelat i kön. Kille n=36. Tjej n=26. Totalt n=65. Procent.
I figur 1 ser vi hur respondenterna svarat angående om de upplever en förbättring av deras
koncentration efter en lektion i idrott och hälsa. Bland tjejerna (n=26) upplevde 30,7 % att de
ofta eller alltid upplevde en förbättrad koncentration efter en lektion medan 27,8 % av killarna
(n=36) upplevde samma sak. Nästan en femtedel av killarna (19,4%) och drygt en fjärdedel av
tjejerna (26,9%) upplevde att de aldrig upplever någon förbättrad koncentration efter en
lektion i Idrott och hälsa. Totalt är det 75,4% som har svarat JA, (ibland/ofta/alltid) på frågan.
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Eleverna fick uppge hur ofta de är med och deltar på en lektion i I&H.

Figur 2. Hur ofta respondenterna deltar på lektioner i idrott och hälsa uppdelat i kön. Kille
n=36. Tjej n=26. Totalt n=65. Procent.
Deltagandet på lektioner i Idrott och hälsa är högt som vi kan utläsa av figur 2. Bland tjejerna
(n=26) är 80.7 % oftast eller alltid med på lektionerna och bland killarna (n=36) är 88.9%
oftast eller alltid är med.

5.2 Upplevd ansträngning
I enkäten avser fråga fyra till och med åtta att mäta elevernas egna upplevelse om sin egen
ansträngningsnivå på en lektion i idrott och hälsa. Dessa frågor har sedan sammanställts för
att få fram hur mycket de anstränger sig på olika undervisningsområden och ett medelvärde
har tagits fram. För alla elever (n=65) blev medelvärdet 2,0 (SD=0,5) vilket motsvarar att de
blir trötta ibland.

5.3 Koncentration
Fråga 10 i enkäten har fem frågor som avser hur väl eleverna upplever sin koncentration
under teoretiska lektioner. Svaren av dessa frågor har sedan sammanställts och då har ett
medelvärde tagits fram. Fem frågor har gett ett medelvärde där högre värde betyder större
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koncentrationssvårigheter och det högsta värdet är fyra. Man kan se att pojkarnas medelvärde
var 2,4 (SD=0,6) och har ett högre värde än tjejerna som hade 2,2 (SD=0,7) vilket betyder att
killarna upplever att de har svårare att koncentrera sig under teoretiska lektioner. Av alla
deltagare (n=65) var medelvärdet 2,3 (SD=0,7). Ett värde på 2,0 motsvarar ibland och 3,0
motsvarar oftast.

5.4 Inlärning
Från enkäten har också fråga 11 sammanställts för att få fram ett medelvärde på hur bra
eleverna upplever sig lära saker i skolan. Högsta värdet är fyra och motsvarar väldigt bra. Det
visade sig att killarna (n=36) hade ett medelvärde på 2,6 (SD= 0,7) och upplevde sig lära nya
saker bättre än tjejerna (n=26) som hade ett medelvärde på 2,4 (SD=0,6). Medelvärdet hos
alla elever (n=65) var 2,5 (SD=0,7).

5.5 Höga betyg
De elever (n=45) som svarat att de upplever sig ha ett betyg som motsvarar medel eller högre
har plockats ut och ställts emot frågan hur ofta de deltar på lektioner i idrott och hälsa. Den
blå stapeln motsvarar de som svarade medel (betyg), den röda stapeln motsvarar de som
svarade över medel (betyg), och den orangea stapeln motsvarar de som svarade att deras betyg
är höga. Svarsalternativet Jag är aldrig med visas inte då det inte var någon av de 45
respondenterna som aldrig är med på lektioner i idrott och hälsa.
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Figur 3. Hur respondenter (n=45) som upplever sitt betyg på högstadiet vara medel eller
högre, deltar på I&H lektioner. Procent.
I figur 3 ser vi att totalt 95,6% (n=45) av de som upplever sig ha medel eller högre, är alltid
eller oftast är med på idrott och hälsa lektioner, medan endast 4,4 % nästan aldrig är med.

5.6 Korrelation
En korrelation visar om det finns något samband mellan två olika variabler. En korrelation
kan ha max värde 1 vilket betyder ett starkt samband, 0 betyder att det inte finns något
samband och -1, vilket är minsta värdet betyder att det finns ett negativt samband.
Variabeln inlärning(A), har tagits fram genom en sammanställning av fråga 11 i enkäten.
Variabeln koncentration (B) har tagits fram av en sammanställning av fråga 10. Variabeln
betyg (C) har tagits fram genom en sammanställning av fråga nio i enkäten. Variabeln fysisk
ansträngning (1) har tagits fram genom en sammanställning av fråga fyra till och med åtta i
enkäten. Variabeln Deltagande (2) motsvarar fråga tre i enkäten.
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Tabell 1. Samband mellan deltagande på I&H lektioner, fysisk ansträngning på I&H
lektioner och inlärning, koncentration och betyg. Korrelation.
Samband

Fysisk ansträngning
(1)

Deltagande
(2)

A. Inlärning
B. Koncentration
C. Betyg

0,12
0,10
0,23

0,46
0,52
0,48

I tabell 1 visas en sammanställning av de korrelationer jag fått fram. Variablerna A, B och C
har var och en ställts mot variabel 1 och 2. Det går att utläsa att sambandet mellan variabel 1
(Fysisk ansträngning) och A (inlärning) hade ett värde av 0,12 vilket motsvarar inget
samband. Samma gäller sambandet mellan variabel 1 och B (koncentration) samt 1 och C
(Betyg). När vi sedan tittar på variabel 2 (deltagande) och variablerna A, B och C kan vi se att
det finns ett svagt samband då alla värden ligger runt 0,5.

5.7 Sammanfattning av resultatet
I min undersökning har de visat sig att de flesta av respondenterna (75,4%) någon gång har
upplevt att deras förmåga att koncentrera sig har blivit bättre under en teorilektion efter en
lektion i idrott och hälsa. Det framgår också att de flesta (95,6%) som upplever sig ha ett
betyg som motsvarar medel eller högre (n=45) oftast eller alltid är med på idrott och hälsa
lektionerna. Under lektioner i idrott och hälsa upplever sig eleverna bli trötta ibland. Eleverna
upplever sin egen koncentrationsförmåga varken bra eller dåligt men medelvärdet (2,3) visar
ändå att de lutar åt det sämre. Eleverna hade ett medelvärde på 2,5 när de fick uppskatta sin
förmåga att lära sig nya saker i skolan. Killarna lår precis över medelvärdet (2,6) medans
tjejerna låg precis under medelvärdet (2,4).
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6 Diskussion
6.1 Metoddiskussion
Min uppfattning är att mina frågeställningar passade bra tillsammans med ett val av
kvantitativ metod. Jag ville jämföra samband och då lämpar sig den kvantitativa metoden bäst
eftersom mer data kan analyseras och det ger då ett trovärdigare resultat än vid en kvalitativ
metod. Urvalet som gjordes var ett bekvämlighetsurval, mycket på grund av tidspressen som
fanns. Urvalet gör att jag inte kan generalisera resultaten till några större grupper. I enkäten
hade jag en fråga om ålder vilket egentligen var helt irrelevant, frågan om kön ansågs däremot
vara intressant för att kunna urskilja om det skiljer sig mycket mellan killar och tjejer, även
om det egentligen inte var huvudsyftet med studien var det intressant att se om det fanns stora
skillnader mellan kön.
En sak jag hade gjort annorlunda vid nästa undersökning är att ändra värdena på
svarsalternativen. Jag tror det hade gett en tydligare bild när resultatet sedan skulle tas fram.
Som enkäten var utformad nu var värdena ett till fyra, men hade jag använt ett till tio hade
kanske det funnits större möjlighet för respondenterna att precisera sina svar vilket hade ökat
reliabiliteten.
Att reliabiliteten uppfattas som låg påverkar validiteten negativt. Det går inte ha en låg
reliabilitet och en hög validitet (Hassmén & Hassmén, 2008).

6.2 Resultatdiskussion
I detta avsnitt kommer resultatet diskuteras utifrån de frågeställningar som enkäten var
utformad ifrån.
Tidigare forskning har tydligt visat att fysisk aktivitet har en positiv påverkan på
koncentrationen hos individer. Detta skriver bland annat Folkhälsomyndigheten (2003),
Ericsson (2005) och Svantesson m.fl. (2007). Motorisk träning har visat sig fördelaktigt i
yngre åldrar på låg och mellanstadiet där bland annat Ericssons (2005) undersökning visar
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tydliga resultat på detta då barn med koncentrationssvårigheter fick utökad motorisk träning
och presterade efter en period bättre på nationella prov än barn med samma
koncentrationssvårigheter. Detta är logiskt med tanke på att den motoriska utvecklingen
utvecklas som mest i dessa åldrar. Ma, Mare och Gurd (2014) gjorde ett experiment bland
elever som var nio till elva år gamla där de lät eleverna bedriva fysisk aktivitet, vilket visade
sig ha en positiv påverkan på elevers koncentration. Detta visar också min studie då 75%
svarade att de någon gång upplevt att deras koncentration blivit bättre efter en lektion i idrott
och hälsa.
Mina mätningar visade dock inget samband mellan fysisk ansträngning på lektioner i I&H och
koncentration. Det kan bero på de frågor och värden jag använde mig av i enkäten. Eftersom
jag frågade hur de ansträngde sig i olika områden på idrott och hälsa lektionen kan de ha
svarat lågt på ett område som inte förekommer lika ofta som ett område de svarat högt på,
medelvärdet kan därför vara missvisande i förhållande till undervisningen som de får i skolan.
Det starkaste sambandet som funnits var mellan deltagande och koncentration (0,52) vilket
kan förklaras med att en stor del av respondenterna svarat att de upplever sig ha en bättre
förmåga att koncentrera sig på teoretiska lektioner efter en idrott och hälsa lektion.
Att inget samband funnits mellan fysisk ansträngning och koncentration i min studie kan
förklaras med den ansträngningsnivå som eleverna upplevde sig ha under I&H lektioner. Ett
medelvärde på 2 motsvarade att de upplever sig “ibland” bli fysiskt trötta efter en I&H
lektion. Min undersökning har heller inte haft någon kontrollgrupp som är vanlig i andra typer
av undersökningar, till exempel Ericssons (2003) undersökning, där man ofta låter en grupp
bland deltagarna i undersökningen bedriva mer fysisk aktivitet under en viss period. Mina
respondenter har alltså inte fått prova att vara fysiskt aktiva under några dagar utan endast
svarat på enkäten utifrån vad de haft för uppfattningar från sina lektioner i I&H. Inte heller
har något samband med inlärning och fysisk ansträngning kunde hittas. Detta är inte
förvånande då vi kan utlösa från tidigare forskning bland annat Ericsson (2005) att inlärning
och koncentration går hand i hand och det borde då innebära ungefär samma korrelation med
fysisk ansträngning.
Av 65 respondenter var det 45 som upplevde sig ha ett betyg på medel eller högre. Av dessa
45 var det hela 95,6% som oftast eller alltid med på I&H lektionerna medan det inte var
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någon av de 45 som svarade att de aldrig va med på I&H lektionerna. Att elever deltar säger
inte så mycket om hur de anstränger sig, vi kan dock se från sammanställningen av upplevd
ansträngning att eleverna blir trötta ibland. Men det är ändå intressant att de som upplevde sig
ha högre betyg också deltar på I&H lektioner. Med dessa siffror kan man se indikationer på
att idrott och hälsa har en positiv effekt på elevers betyg. Om en eller två lektioner i veckan
visar detta samband, då kan man fundera på vad tre eller fyra lektioner hade gett för resultat.
Som jag beskrivit i mitt teoretiska perspektiv ligger fokuset idag på att eleverna skall få med
sig ett livslång lärande för fysisk aktivitet under idrott och hälsa och då ska, enligt mig, skolan
i helhet ta ett större ansvar när det gäller att bedriva fysisk aktivitet. Som Ericsson (2005)
skrev är det bättre än ingenting att erbjuda en promenad, men det är inte tillräckligt. Att
erbjuda aktiviteter till elever på raster kan skapa nya sociala interaktioner som sedan leder till
bättre sammanhållning i klasser och därmed en bättre lärmiljö. Enligt min åsikt skulle alla
skolor kunna arbeta på liknande sätt som de gör på en skola i Malung, Sälen. Där erbjuds
fysisk aktivitet varje morgon för hela skolan i olika former, både elever och lärare tränar
tillsammans. Detta för att få igång alla elever. Projektet började efter att ha sett bättre
skolresultat hos idrottseleverna och därefter läst hur forskning om hur fysisk aktivitet
påverkar koncentrationsförmågan, i detta fall lutade de sig mot Bunkefloprojektet. De ville
därefter bredda aktiviteter till de elever som inte gick någon idrottsinriktning (Wallin, 2016).
Små förändringar kan också göra skillnad, inför mitt sista år på gymnasiet införde vi något
som kallades för pausgymnastik. Detta kunde vara en lek eller något kort avbrott på fem
minuter i lektionen för att väcka alla. Jag upplevde att man fick ny energi och kunde ta sig
igenom resten av lektionen skärpt.
Som blivande lärare i ämnet Idrott och hälsa kan jag bara hoppas att personer som är
ansvariga för skollagar läroplaner och annat inser hur mycket vi kan vinna på en eller flera
extra timma fysisk aktivitet i veckan. Sedan är det upp till oss som lärare att förmedla
kunskapen till våra elever.
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6.3 Förslag på fortsatt forskning
Att samband mellan fysisk aktivitet och inlärning hänger ihop finns det många bevis på i
yngre åldrar på låg och mellanstadiet. I denna studien fann jag resultat som tydde på detta
även på högstadiet. Det vore intressant att utföra en studie där man låter en grupp utföra mer
fysisk aktivitet under en period för att sedan jämföra skolresultat med en kontrollgrupp även i
åldrar på högstadiet och gymnasiet för att se om fysisk aktivitet har lika positiv påverkan på
skolresultatet på den skolnivån. En annan vinkel som också hade vart intressant att undersöka
är hur aktiviteter under en skoldag hade påverkat sociala relationer och lärmiljön på skolan.
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Bilaga 3 Brev till föräldrar
Hej!
Mitt namn är Daniel Ränk och studerar på Karlstads universitet. Jag skriver en
uppsats som handlar om hur elever upplever ämnet idrott och hälsa samt hur det
är kopplat till deras prestation i skolan.
Under kommande veckan kommer jag att genomföra en enkätstudie på
Dejeskolan. Anledning till att du läser detta är att ditt barn är under 15 år och
därmed behöver jag ditt samtycke för att kunna använda mig av hens svar.
Om du inte vill att ditt barn skall vara med vill jag att du hör av dig till mig på
0706749253. Men om det inte är några problem kan du ignorera detta mail.
Tack på förhand!
Med vänliga hälsningar,
Daniel Ränk

34

