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Sammanfattning 

Följande studie har till syfte att genom experiment undersöka om fysisk aktivitet har 

hälsofrämjande effekter på barns koncentration. Med utgångpunkt i tidigare forskning och 

datainsamling med hjälp av elever i årskurs 8, var målet att erhålla svar på frågeställningen: 

Påverkar fysisk aktivitet barns koncentrationsförmåga positivt? Designen för datainsamlingen 

utgick ifrån ett koncentrationstest vid benämning ”Trail making test”/TMT samt en enkät som 

syftar på deltagarnas upplevelse av koncentration. Eleverna som slumpmässigt delades in i en 

kontrollgrupp och en undersökningsgrupp skrev testet under två tillfällen under likadana 

förhållanden. För att dessutom jämföra grupperna och för att erhålla eventuella svar på 

frågeställningen, genomförde undersökningsgruppen fysisk aktivitet innan andra testtillfället. 

Varav kontrollgruppen istället hade stillasittande aktivitet. Det huvudsakliga resultatet visar 

en skillnad mellan gruppernas upplevda koncentration samt mellan testresultatet i tid. I 

genomsnitt upplevde sig deltagarna i undersökningsgruppen mer koncentrerade vid andra 

mättillfället efter fysisk aktivitet. Kontrollgruppen upplevde sig mindre koncentrerade vid 

andra mättillfället jämförelsevis med första mättillfället. Dessutom erhöll kontrollgruppen en 

större tidsskillnad på testet mellan förta och andra mättillfället. Sammanfattningsvis gav 

fysisk aktivitet positiva resultat men förbättrade dock inte undersökningsgruppens 

genomsnittliga tid på testet. 

 

Abstract 

The aim of this following study is to experiments and investigate whether physical activity 

bring health enhancing effects upon the concentration among children. Based on previous 

research and data collection with the help of pupils in grade 8, the objective was to answer the 

following question; Do physical activity influence children's ability of concentration? The 

design for the data collection was based on a test of concentration called "Trail making test"/ 

TMT and a questionnaire aimed at the participants experience of concentration. 

The pupils who were randomly divided into a control group and an examination group, wrote 

the test on two occasions under similar conditions. Moreover, in order to compare the groups 

and to to receive answers to the question, the investigation group carried out physical activity 

before the second opportunity of test. Whence, the control group had sedentary activity 

instead. The main result shows a difference between the groups perceived concentration and 

the test results in time. On average, the participants in the examination group experienced 

more concentrated at the second measurement after the physical activity. The control group 

felt less concentrated at the second measurement compared with the first measurement. 

https://sv.bab.la/lexikon/engelsk-svensk/questionnaire
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Moreover, the control group received a larger time difference on the test between the premier 

measurement and the second measurement. In summary, physical activity gave positive 

results but did not improve the examination group's average time on the test. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Fysisk aktivitet och rörelse har en mängd positiva effekter på både kropp och själ (FYSS, 

2017). Genom regelbunden fysisk aktivitet kan såväl vuxna som barn erhålla en rad positiva 

effekter (FYSS, 2017). Skelett, muskler, kondition, motorik, stresshantering, välmående och 

flera organ med dess skilda funktioner är några ur raden som gynnas (Ericsson, 2005; FYSS, 

2017; Hansen, 2016). Dessutom står fysisk aktivitet i skydd mot flera sjukdomar (FYSS, 

2017). I dagens läge diskuteras det i både tidningar och tv-program om betydelsen av fysisk 

aktivitet i förhållande till skolor och elevers skolresultat (Elfström, 2019; Ohlsson, 2019). 

Fysisk aktivitet har dessutom hälsofrämjande effekter på barns prestation och lärande i skolan. 

Ett flertal författare pekar på vikten av rörelse, motion och lek hos barn gällande deras 

minnesförmåga, koncentration samt skolprestation. (Centrum för idrottsforskning, 2017; 

Ericsson, 2008, 2005a, 2005b; FYSS, 2017; Hansen, 2016; RF, 2017).  

 

Sammanfattningsvis bär fysisk aktivitet med sig flera goda effekter på kroppen. Väl känt är de 

effekter som påverkar den fysiska förmågan. Likväl har fysisk aktivitet hälsobringande 

påverkan på den mentala hälsan samt kognition hos barn (FYSS, 2017; RF, 2017). Ericsson 

(2005) menar att uppmärksamheten för fysisk aktivitet i skolmiljön har ökat under det senaste 

decennierna. Aerob fysisk aktivitet, lek och rörelse visat sig nyttja prestation i skolan med 

positiva samband mellan kognition och fysisk aktivitet. Värt att poängtera är att mer forskning 

behövs vad gäller samband mellan mängd fysisk aktivitet och kognition hos barn (Donnelly, 

m.fl.; FYSS, 2017). Studier har även visat att fysisk aktivitet har god verkan på hjärnans 

system där hantering av koncentrationen styrs (Hansen, 2016).  

Med tanke på ovanstående resonemang, att syrekrävande fysisk aktivitet samt lek och rörelse 

verkar påverka barns skolprestation, kognition samt hjärnans kapacitet för koncentration men 

att forskningen är något efter, är det således intressant att undersöka hur fysisk aktivitet 

bestående av lek och rörelse påverkar barns koncentration.  

 

1.2. Syfte och frågeställning 

Syftet med följande studie är således att undersöka om fysisk aktivitet i form av lek och rörelse 

ger hälsofrämjande effekter på barns koncentration i åldern mellan 14 och 15 år.  
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Med hjälp av tidigare forskning samt datainsamling i form av experiment med både en objektiv 

som subjektiv ansats, är målet att erhålla svar på följande frågesättning: påverkar fysisk aktivitet 

i form av lek och rörelse barns koncentration positivt? 

2. LITTERATURBEARBETNING 

2.1 Begrepp 

Att kroppen är skapad för att vara i rörelse är flera författare eniga om (Ericsson, 2005; Hansen, 

2016; FYSS, 2017). Som nämndes inledningsvis kan kroppen främjas ur flera avseenden genom 

fysisk aktivitet. På samma sätt betonar Hansen (2016) att även hjärnan är byggd för fysisk 

aktivitet. Men vad avser egentligen fysisk aktivitet? I detta sammanhang är det således läge att 

presentera fysisk aktivitet som begrepp. FYSS (2017) och Folkhälsomyndigheten (2013) menar 

att fysisk aktivitet både är ett generellt begrepp och handlingssätt. Fysisk aktivitet kan i sin tur 

innebära exempelvis lek, rörelse, idrott och motion (Folkhälsomyndigheten, 2013). Den kan 

dessutom delas in i aerob eller muskelstärkande aktivitet som kan graderas i låg till hög 

intensitet (FYSS, 2017). Aerob fysisk aktivitet står för den aktivitet som kräver syre, 

exempelvis konditionsträning. Muskelstärkande aktivitet är den fullständiga benämningen för 

träning som har till syfte att stärka eller upprätthålla kroppens muskler (FYSS, 2017). När det 

gäller mängden fysisk aktivitet varierar det delvis utifrån ålder och hälsotillstånd. Med hänsyn 

till studiens syfte rekommenderas barn att vara fysisk aktiva en timma per dag (FYSS; 2017). 

Fysisk aktivitet har visat sig ge hälsofrämjande effekter på barns skelett, självkänsla och 

psykiska hälsa. Fysisk aktivitet som höjer pulsen och stärker musklerna visar sig likaledes ge 

positiva resultat hos barn och unga. Värt att poängtera varierar hälsoeffekterna av fysisk 

aktivitet hos barn och unga med tanke på utveckling av mognad och tillväxt under 

tonårsperioden. Rörande barns skolprestation och kognition finns vetenskapliga bevis för att 

fysisk aktivitet positivt påverkar men forskningen har dock mer att göra (FYSS, 2017; Ericson, 

2005).  

Fysisk aktivitet som begrepp kan således sammanfattas som all kroppsrörelse i olika former 

vilket ökar energiförbrukningen bortsett från vilotillstånd samt påverkar skelettmuskulaturen. 

Vilket dessutom förklarar användningen av både begreppen lek och rörelse i denna rapport 

(Donnelly, m.fl., 2016; FYSS, 2017). 

 

Trots att hjärnan verkar som ett av de mest avancerade objekt, vet man idag betydelsefulla 

särdrag hos den menar Hansen (2016). I hjärnans bark finns ansvarsområden som gäller 

intellektuell verksamhet, perception samt reglering av rörelser. Forskare är överens om att 
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denna del av hjärnan brukar delas in i flera lober med funktioner för respektive lob, pannloben 

är en av dem (Hansen, 2016; Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2007).  När du läser denna mening 

är det till stor hjälp att ha förmåga att koncentrera sig. Genom pannloben med potentialen att 

kunna justera koncentration har människan denna kapacitet menar Hansen (2016). Även här 

kan man fundera över vad denna varierande förmåga innebär. Kadesjö (2001) förklarar 

koncentration och dess förmåga som ett mentalt skeende. Vilket stämmer väl överens med 

Hansens (2016) och Ericssons (2005) resonemang att koncentration främst befinner sig i 

hjärnan. Ericsson (2005) delar in koncentration i de tre delarna fokusering, uthållighet och 

fördelad uthållighet.  Dessutom är koncentrationen inte ett enda förlopp i hjärnan utan är 

dessutom bundet till andra kognitiva perspektiv som uppmärksamhet, minnet, 

uppfattningsförmåga, språk och motorik (Ericsson, 2005). Ericsson (2005) belyser 

koncentration som en förutsättning för lärandet men är i själva verket dessutom en 

överlevnadsinstinkt (Hansen, 2016; Kadesjö, 2001). Idag behöver vi sällan jaga för att få föda 

eller skydda oss mot farliga djur som i gångna tider var en del av vardagen där koncentration 

var grundläggande (Hansen, 2016). Men faktum är att hjärnan hos oss människor idag inte 

skiljer sig från tidigare generationer, utan den har bara ett annorlunda beteende och fokus 

jämförelsevis med flera tusen år sedan (Hansen, 2016). Istället för farliga djur påverkas vi och 

våra hjärnor av annan information som framförs från olika håll (Hansen, 2016). Det är 

följaktligen uppenbart att hjärnan har mer att fokusera på idag jämfört med tidigare med tanke 

på det informationssamhälle vi lever i belyser Hansen (2016). Kadesjö (2001) nämner ett 

liknanden resonemang att samtida barn påverkas mer av intryck och stimulans i det moderna 

samhället. Således påverkas både barn och unga av detta så kallade informationssamhälle vilket 

i sin tur kan påverka hjärnans förmåga att vara koncentrerad, inte minst om även den aktuella 

stressen ger avtryck (Hansen, 2016; Kadesjö, 2001). Samtidigt som det nya samhället har vuxit 

fram menar Hansen (2016) att intresset för koncentrationsförmågan ökat.  

 

Lärande och koncentration har gemensamma särdrag eftersom koncentration i skolan påverkar 

lärandet positivt (Ericsson, 2005). Koncentration kan förekomma hos en elev som exempelvis 

ställs inför en skoluppgift där flera faktorer påverkar om uppgiften klaras av att avlutas 

(Kadesjö, 2001). Om alla sinnen är på sin plats och allt onödigt däromkring klaras av att 

uteslutas, är det enklare att genomföra och avsluta uppgiften (Ericsson, 2005; Kadesjö, 2001). 

Faktorer som humör, sömn och motivation är några påverkade faktorer på koncentration menar 

Ericsson (2005). Koncentration är därmed en viktig egenskap hos elever men likaledes en 

förutsättning för att vi ska kunna tala med varandra, utföra åtgärder, förflytta oss och bilda 
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samhörighet menar Kadesjö (2001). Således kan koncentration uppstå under olika förhållanden 

som under en uppgift i skolan, under jakt och fara och i vardagen och livet (Hansen, 2016; 

Kadesjö, 2001). I följande studie används begreppet koncentration främst med betydelsen att 

vara uppmärksam i skolmiljön. Vilket i sin tur är en god förutsättning för lärandet och 

skolprestationen (Ericsson, 2005; Donnelly, m.fl., 2016).   

 

2.2 Fysisk aktivitet och koncentration 

Det finns kännedom om hjärnans betydelsefulla förmågor (Sand, m.fl., 2007) men den kan även 

själv påverkas och gynnas på flera sätt av fysisk aktivitet (Ericsson, 2005; Hansen, 2016). 

Rörelse är således en central ingrediens för vår hjärna menar Hansen (2016). Samband mellan 

fysisk aktivitet och koncentration har nyligen studerats i allt större omfattning och forskning 

visar att rörelse påverkar hjärnan och således flera kognitiva förmågor positivt (Donnelly, m.fl., 

2016; Ericsson, 2005, 2008; Hansen; 2016). Undersökningar med avseende på kognition och 

fysisk aktivitet är dock främst fokuserat på vuxna men har nyligen även inriktat sig på barn 

(Donnelly, m.fl., 2016). Att förstå betydelsen av fysisk aktivitet på såväl kognitiva förmågor 

som hjärnans funktioner är framstående eftersom det verkar gynna barn och ungas 

skolprestation förklarar Donnelly med kollegor (2016).  

 

Ericsson (2005) förklarar att barns koncentrationsförmåga främjas av rörelse som resulterar till 

ökad koncentration i klassrummet. RF (2017) menar dessutom att rörelse främst ger goda 

effekter på barns kognition i ålder mellan 10 och 16. Flera författare belyser även betydelsen 

av fysisk aktivitet för skolprestationen (Donnelly, m.fl., 2016; Centrum för idrottsforskning, 

2017; Ericsson, 2005, 2008; FYSS, 2016; RF, 2017). På samma sätt som vi kan träna upp våra 

muskler kan vi påverka hjärnans effektivitet genom fysisk aktivitet (Ericsson, 2005; Hansen, 

2016). Hansen (2016) menar dock att förmågan att koncentrera sig skiftar mellan olika 

individer. Hansen (2016) förklarar att det gjorts studier som kunnat bevisa att individer som 

gjort koncentrationstest och samtidigt hade bra kondition åstadkom ett bättre resultat i 

jämförelse med individer med sämre kondition. Detta stämmer överens med Donnelly och 

kollegors (2016) klargörande att det finns skillnad i prestation på koncentrationstest mellan 

aktiva och mindre aktiva barn. Vid test som innebär att mäta koncentration på tid och samband 

med fysisk aktivitet har visat positiva resultat. Barnen som genomfört fysisk aktivitet innan 

testet presterade bättre jämfört med de som genomför stillasittande aktivitet (Donnelly, m.fl., 

2016). Faktorer som förbindelsen mellan nervceller i hjärnan menar både Hansen (2016) och 

Ericsson (2005) delvis påverkar hjärnans effektivitet tack vare rörelse. Dessutom resulterar 
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rörelse även till ett effektivare blodomlopp som positivt påverkar hjärnans förmågor (Ericsson, 

2005; Hansen, 2016). Som tidigare nämnt har frontalloben en betydelsefull roll för 

koncentrationsförmågan men ytterligare en orsak till att vissa av oss är mer koncentrerade än 

andra är hjärnans belöningssystem (Hansen, 2016). Mängden av signalsubstansen dopamin kan 

stå till svar för om koncentrationen är tillräcklig eller oskärpt under exempelvis en skoluppgift. 

Hansen (2016) uppmärksammar således att träning och rörelse ökar dopaminnivån och med 

fullständig nivå minskar således risken för okoncentration. Fysisk aktivitet kan följaktligen vara 

både förebyggande och fungera som en nyttig medicin för koncentrationsförmågan vilket i sin 

tur även främjar välmående (Hansen, 2016; FYSS, 2017). Värt att poängtera är individers 

egenskaper, aktivitetsnivå och koncentrationssvårigheter är påverkande faktorer både i skolan 

som under test och studier (Donnelly, m.fl., 2016; Ericsson, 2005). Förgående resonemangs 

belyser således rörelsens betydelse på den kognitiva förmågan som koncentration men det 

behöver ofta sin tid (Hansen, 2016). Dock har studier samtidigt visat att fysisk aktivitet även 

kan ge goda effekter på barns koncentration under kort tid. Donnelly m.fl. (2016) klarlägger att 

ett antal studier visat positiva resultat på barns koncentration efter fysisk aktivitet jämfört med 

barn som istället utförde stillasittande aktivitet. RF (2017) menar att ett fysiskt pass på 30 

minuter ofta kan räcka för att barns koncentration i skolan ska påverkas positivt. Detta stämmer 

överens med Hansens (2016) uttalande att en halvtimma kan ge god inverkan på 

koncentrationen. Som tidigare nämnt kan dock stor förbättring märkas efter en längre period.  

 

Kadesjö (2001) och Ericsson (2005, 2008) förklarar att problem med motorik oftast finns hos 

barn med svårigheter som koncentration, skrivning eller läsning. Ericsson (2008) och RF (2017) 

belyser även att skolresultat och koncentration inte sällan hänger ihop med god förmåga inom 

motorik. Fortsättningsvis menar även Donnelly med kollegor (2016) att barn med god fysisk 

kapacitet ofta har goda resultat på uppgifter som rymmer kognitiva förmågor. Dock är det 

komplicerat att fastställa om det ena påverkar det andra eller tvärt om (Kadesjö, 2001). Barn 

med såväl motoriska briser som koncentrationssvårigheter eller båda delarna har rätt till stöd 

förklarar Kadesjö (2001). Dock menar RF (2017) och Ericsson (2005) att det lätt glöms bort att 

upptäcka och utveckla barns svårigheter i ett tidigt stadie. Med tanke på att både motoriska 

svårigheter och koncentrationssvårigheter kan levas kvar senare i livet är barns stöd värt att tas 

på allvar (RF, 2017; Ericsson, 2005). Således kan både den fysiska som den kognitiva 

förmågan, hos såväl vuxna som barn, erhåller vinster av rörelse (RF, 2017). Forskning visar att 

mer rörelse i skolan som tar vissa teoritimmar inte bidrar med bieffekter (Ericsson, 2005; FYSS, 

2017; RF, 2017). En följd av minskad tid för rörelser i skolan kan påverka barns kognitiva 
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förmåga negativt menar Ericsson (2005). Ericsson (2005) förklarar även att barns 

förutsättningar för lärande varierar då rörelse kan vara ett väsentligt verktyg. Studier visar att 

skillnader mellan barns kognitiva förmågor, så som koncentration, minskat vid intervention av 

ökad fysisk aktivitet (Ericsson, 2005; RF, 2017). I det så kallade Bunkeploprojektet undersökte 

delvis Ericsson (2005, 2008) hur daglig fysisk aktivitet i skolan ger goda effekter på 

koncentration, skolprestation och motorik hos barn under en treårsperiod. Resultat visar att barn 

med denna ökning hade bättre resultat i ämnen som matematik och svenska. Den ökande 

aktiviteten påverkade även den motoriska förmågan positivt. Skillnaden i motoriska färdigheter 

mellan undersökningsgruppen och kontrollgruppen var dessutom stor (Ericsson, 2005, 2008; 

RF, 2017). Ericsson (2008) betonar således vikten av att barn med små till stora problem inom 

koncentration kan gynnas av utökad fysisk aktivitet genom skolan, där de flesta barn ägnar stor 

tid. Detta stämmer även överens med Donnelly och kollegors (2016) resonemang angående 

rörelsen betydelse på dessa ämnen samt nationella prov och fysiska förmågan. Dessutom visar 

det sig vara effektivt med klassrumsbaserade idrottslektioner.  

 

Sammanfattningsvis visar tidigare studier att fysisk aktivitet positivt påverkar barns kognitiva 

förmågor som koncentration (Centrum för idrottsforskning, 2017; Donnelly, m.fl., 2016, 

Ericsson, 2005, 2008; Hansen, 2016; RF, 2017). Värt att poängtera är att mer forskning 

angående sambanden behövs eftersom barn och ungas koncentrationsförmåga både kan 

påverkas positivt av själva aktiviteten eller att faktorer som välmående och kroppsuppfattning 

påverkar eleverna förmåga att vara koncentrerad (FYSS, 2017; RF, 2017). Detta stämmer 

överens med att den fysiska förmågan och självförtroendet gynnas av fysisk aktivitet, som 

dessutom är goda förutsättningar för lärandet, skolprestation och välmående (Ericsson, 2005). 

Donnelly med kollegor (2016) förklarar även att studier mer eller mindre visar positiva 

korrelationer mellan fysisk aktivitet, kognition, koncentration och skolprestation. Men trots viss 

vetande är kännedom angående inflytande på kognitiv förmåga genom fysisk aktivitet dock 

något efter i forskningen vad gäller barn och unga (Donnelly, m.fl., 2016; Ericsson 2005, 2008).  

 

2.3 Trail making test 

Hjärnans förmåga att utföra kognitiva funktioner är några av de mest avancerade egenskaperna 

hos den mänskliga hjärnan (Jacobson, 2011). Jacobson (2011) förklarar att det i vardagen 

regelbundet krävs att vara uppmärksam och utesluta onödiga impulser. För att bedöma 

kognitiva förmågor är Trail making test, eller TMT, ett allmänt tillvägagångssätt inom 

exempelvis vården förklarar Jacobson (2011). Dessutom belyser Crowe (1998) att testet har sitt 
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ursprung i amerikanska armen och skapades år 1994 som än idag är ett generellt förfogande vid 

delvis granskning av hjärnans kognitiva förmågor. Testet består av två delar, A del och B del 

varav båda delarna består av 25 cirklar fördelat på ett papper (Crowe, 1998; Jacobson, 2011). I 

den första delen innehåller cirklarna var sin siffra numrerade 1-25. Testet gå ut på att förbinda 

siffrorna i numerisk ordningsföljd utan att släppa pennan från papperet på så kort tid som 

möjligt. B delen innebär att förbinda 13 siffror och 12 bokstäver växelvis och således bedöms 

denna del som något mer komplex med målet att med synen varva både siffror med bokstäver, 

vilket ställer krav på den kognitiva förmågan (Crowe, 1998; Jacobson, 2011). Jacobson (2011) 

förklarar att det ofta sker en större aktivering i hjärnas frontallob under B delen samt att den 

genomsnittligt tar längre tid. Jacobson (2011) resonerar utifrån undersökningar att A delen 

genomsnittligt tar ungefär 30 sekunder att slutföra medan B delen tar cirka 45 sekunder. Crowe 

(1998) menar att svag prestation på testet kan vara ett tecken på svårigheter inom kognitiv 

verksamhet så som uppmärksamhet. Dessutom finns samband mellan svag prestation på testet 

samt minskad förmåga i hjärnans framlob vilket tidigare nämnt delvis ansvarar för hjärnans 

koncentrationsförmåga (Crowe, 1998; Jacobson, 2011; Hansen, 2016). Faktorer som 

motivation, motorik, koordination och synförmågan kan dock påverka testets resultat menar 

Crowe (1998). Generellt kräver testet att med arbetsminnet och visuell uppfattningsförmåga 

söka efter siffror och bokstäver genom att samtidigt dra en penna mellan rätt cirkel på så kort 

tid som möjligt vilket samtidigt kräver uppmärksamhet (Jacobson, 2011). 

 

Sammanfattningsvis menar Jacobson (2011) och Crowe (1998) att TMT är en metod som delvis 

mäter visuell förmåga, mental flexibilitet, koncentration, uppmärksamhet samt fördelad 

uppmärksamhet vilket innebär förmåga att genomföra två saker parallellt (Ericsson, 2005). 

Således belyser Crowe (1998) och Jacobson (2011) testet som en enkel metod att genomföra 

för att identifiera flera kognitiva förmågor som exempelvis koncentration.  

3. METOD 

3.1 Design och urval 

Syftet för en kvantitativ metod är främst att undersöka orsak, verkan och relationer ur ett 

bredare urval. När man talar om kvantitativ metod innebära det oftast statistik och siffror där 

inriktningen ofta är objektiv (Backman, 2016).  En vanlig metod för datainsamling utifrån det 

kvantitativa förhållningssättet är enkäter och frågeformulär (Backman, 2016). Backman 

(2016) menar dessutom att experimentella studier är lämpliga för orsaksrelationer vilket 

således brukar förknippas med en kvantitativ metod. Den vetenskapsteori som varit mest 
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framträdande är den positivistiska med flera års utvecklande (Hassmén & Hassmén, 2008). 

Hassmén m.fl. (2008) förklarar detta synsätt med huvudsaklig utgångpunkt i teorier, 

observationer, begrepp samt mätbara fenomen. Traditionellt för den positivistiska 

vetenskapsteorin är även orsaker och samband. Därmed är kvantitativ metod, exempelvis 

experiment, förknippad med denna form av teori (Hassmén & Hassmén, 2008). Vid ett 

kvalitativt förhållningssätt riktar sig intresset främst mot det subjektiva (Backman, 2016). 

Fokus riktar sig istället mot att förstå människans upplevelser och tolkningar då intervjuer ofta 

är ett vanligt tillvägagångssätt under sådana förhållande menar Backman (2016).  

 

Syftet med studien är, som tidigare nämnt, att granska samband mellan fysisk aktivitet 

bestående av lek och rörelse och koncentration. Kommande uppsats utförs således genom ett 

kvantitativt förhållningssätt genom experiment med hjälp av 15 elever i ålder mellan 14-15 i 

årskurs 8. Som tidigare nämnt är ett bredare urval en förutsättning för en kvantitativ metod. 

Dock blev urvalet mindre inom denna studie med anledning av schemaförutsättningar och tid 

samt sjukdom inom ursprungliga gruppen. Det är således relevant att tolka resultatet med en 

aning försiktighet. Genom användning av testet TMT och intervention i form av lek och 

rörelse är målet att bekräfta om lek och rörelse ger hälsofrämjande effekter på barns 

koncentration. Som nämnt har studier visat positiva samband mellan aerob aktivitet och 

kognitiva förmågor samt skolresultat. Dock är denna forskning något begränsad vad gäller 

mängd fysisk aktivitet och påverkan på koncentration (FYSS, 2017). Med anledning av 

förutsättningarna att det inte fanns tillgång till idrottshall samt omklädningsrum ägde 

interventionen rum i ett klassrum. Även detta är värt att ha i åtanke vid resultatet eftersom 

aktiviteter inte utgick ifrån hög intensitet.  Sammanfattningsvis genomfördes studien under 

två mättillfällen samt en intervention. Första mättillfälle utgick ifrån att båda grupperna 

utförde testet TMT under liknande förhållanden. Interventionen innebar att 

undersökningsgruppen genomför fysisk aktivitet medan kontrollgruppen utför stillasittande 

aktivitet. Mättillfälle två ägde rum direkt efter intervention då båda grupperna ytterligare 

gjorde testet under liknande förhållanden.   

 

3.2 Mätinstrument 

Som tidigare nämnt är testet TMT ett generellt hjälpmedel som används än idag vid mätning 

av kognitiva förmågor, vilket rymmer koncentration (Crowe, 1998; Jacobson, 2011). Således 

stod testet TMT bestående av två delar, A och B del, som handlingssätt i denna studie för att 

mäta deltagarnas koncentration (bilaga 1). Båda delarna består av 25 cirklar fördelat på ett 
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pappersark samt en övningsdel vardera. Första delen innebär att med penna dra en linje från 

siffran 1 till 25 i rätt ordningsföljd (1,2,3,4 osv). B delen innebär likartad princip men 

innehåller 13 siffror och bokstäverna A-L då syftet är att växelvis binda siffra med bokstav 

(1,A, 2, B, 3, C osv). Ordningen i siffrorna och bokstavera skildes åt mellan mättillfälle ett 

och två för att undvika inlärningseffekter. Således kallas testets två delar vid första 

mättillfället för del A1 respektive del B1 och vid andra tillfället del A2 och B2, principen för 

TMT vid båda tillfällena är likväl homogen. Testet ska genomföras på så kort tid som möjligt 

utan att släppa pennan från papperet och därmed användes även tidtagarur under båda 

mättillfällena. Tiderna för testet användes som huvudsaklig analys och tolkning samt 

jämförelsevariabel (Crowe, 1998; Jacobson, 2011). I förevarande studie hade intervjuer tagit 

både tid och kraft såväl under datainsamling som vid tolkning. Som nämnt tidigare är enkäter 

är en vanlig datainsamlingsmetod vid en kvantitativ forskningsansats. För att dessutom erhålla 

svar på deltagarnas upplevelse av koncentration under de två tillfällena fick deltagarna även 

en enkät (Backman, 2016). Enkäteten innehöll en skalfråga som deltagarna svarade på utifrån 

deras egen uppfattning av koncentrationen. Skalan graderas mellan 0 till 5 där 0 står för ”jag 

kände mig inte alls koncentrerad” och 5 ”jag kände mig mycket koncentrerad” (bilaga 2).  

 

3.3 Genomförande 

Jag kontaktade rektorn på en skola genom ett mail bestående av sammanfattning över studien 

samt förfrågan att genomföra undersökningen med hjälp av elever. Efter ett godkännande av 

att genomföra underökningen med hjälp av en klass i årskurs 8, kontaktande jag klassens 

mentor för ytterligare redogörelse av studiens syfte och innehåll och planering. Vi bestämde 

senare två datum för när datainsamlingen skulle äga rum. Första dagen genomfördes första 

mättillfället och andra dagen mättillfälle två samt interventionen. Innan de två mättillfällena 

inträffades gjordes förberedelser genom att sammanställa häften. Häftet som användes och 

delades ut till eleverna under första mättillfället innehöll framsida (bilaga 3), informationsbrev 

(bilaga 4), samtyckesblankett (bilaga 5), TMT del A1 och B1 (bilaga 1) samt enkät med 

skalfråga (bilaga 2) i den ordningen. Andra mättillfället fick deltagarna häfte som innehöll 

likartad framsida och enkät samt TMT del A2 och B2. Häftet vid tillfälle 1 kallas häfte 1 och 

häftet vid andra tillfället kallas häfte 2 för att skilja dem åt. Informationsbrevet (bilaga 4) 

innehöll information över studiens syfte, innehåll och mål samt instruktioner beträffande 

testet TMT. Enkäten tillämpades för att erhålla svar på deltagarnas upplevelse av 

koncentration under de båda mättillfällena och innehöll kort beskrivning över enkätens syfte 

samt frågan ”hur koncentrerad kände du dig på en skala mellan 0 till 5?” (bilaga 2). För att 



 

 15 

dessutom erhålla svar på om fysisk aktivitet bestående av lek och rörelse påverkar 

koncentrationen, genomförde undersökningsgruppen fysisk aktivitet vilket representerar 

interventionen. Sammanfattningsvis genomfördes förarbete innan datainsamlingen inträffade 

genom planering av form utav fysisk aktivitet samt anordning av häften som användes under 

båda mättillfällena. 

 

Vid första mättillfället presenterade jag mig och studiens syfte, innehåll, genomförande av 

datainsamling och mål. Efter att förklarat studien och nämnt att deltagandet är frivilligt samt 

svarat på elevernas frågor delades klassen in en undersökningsgrupp och en kontrollgrupp 

genom att slumpmässigt ge deltagarna ett U för undersökningsgrupp eller K för kontrollgrupp. 

Eftersom flickorna och pojkarna satt gruppvis blev således grupperna jämt fördelat utifrån 

kön. Ursprungligen var deltagarna sammanlagt 19 stycken med 10 elever i 

undersökningsgruppen och 9 i kontrollgruppen. Under andra mättillfället medförde 4 bortfall. 

Det sammanlagda urvalet blev således 15 elever med 8 stycken i undersökningsgruppen med 

lika många flickor som pojkar. Kontrollgruppen innehöll sammanlagt 7 elever med 4 flickor 

och 3 pojkar. Jag förklarade och gav därefter instruktioner på hur testet och enkäten går till så 

noggrant som möjligt för att undvika missförstånd och otydlighet hos deltagarna. Även 

instruktioner angående att testet skulle genomföras på så kort tid som möjligt utan att helst 

släppa pennan från papperet framfördes. Således tillämpades tidtagarur på en dator i 

klassrummet vi befann oss i varav eleverna uppmanades att skriva tiden för hur lång tid testet 

tog att genomföras på framsidan av del A1 respektive B1. Eleverna fick utdelat var sitt häfte 

(1) samt penna. Som sagt berättade jag studiens syfte men deltagarna uppmanades likaväl att 

läsa informationsbrevet vid intresse (bilaga 4). De ombads läsa samtyckesblanketten och 

eventuellt skriva under vid intresse för ett deltagande (bilaga 5). Jag förklarade även att de 

gärna får skriva namn på testen för att jag efter de båda mättillfällena skulle kunna para ihop 

testen med respektive deltagare. Samtidigt förklarade jag att namnen inte komma att användas 

i rapporten eller spridas vidare. Eftersom testet utgår från att göra det på så kort tid som 

möjligt belystes även att man gör så gott man kan och att testet inte utgår från en tävling 

mellan deltagare, samt att ett avbrytande är tillåtet utan att behöva ange någon anledning. 

Efter klargörande av studien, svar på frågor samt hur datainsamlingen skulle genomföras fick 

deltagarna genomföra övningsdelen för A1 utan tidtagning. Därefter startades tidtagaren och 

det egentliga testet del A1 genomfördes. De bads lägga ner pennan för att visa när de var 

klara. Efter en ytterligare sammanfattning över B1 delen, då deltagarna även fick utföra denna 

övningsdel, genomförds den egentliga B1 delen för testet. När eleverna fullbordat testet samt 
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svarat på enkäten samlads häften in och jag tackade för mig och deras medverkan.  

Sammanfattningsvis genomförseds Trail making test del A1 och B1 samt enkäten under första 

mättillfället. Tiden det tog att genomföra testet för respektive del skrev deltagarna upp på 

framsidan för A1 del samt framsida för B1 del.  

 

Dagen efter genomfördes mättillfälle två och interventionen. Kontrollgruppen möttes med i 

ett klassrum med ordinarie lärare där de såg en undervisningsfilm. Samtidigt genomförde jag 

en fysisk aktivitet i form av lek och rörelse med undersökningsgruppen ungefär en halvtimma. 

Med anledning av förutsättningar fanns inte tillgång till idrottshall eller omklädningsrum 

därav genomfördes aktivitet i ett ledigt klassrum. Den fysiska aktiviteten representerade låg 

till måttlig intensitet med innehållande två lekar samt en aktivitet. Inledningsvis genomförde 

deltagarna leken ”hela havets stormar” som går ut på att till musik gå runt en klunga stolar 

som står placerade ryggstöd mot ryggstöd. När musiken stannar ska man sätta sig på en stol, 

den deltagare som inte får en stol är ute ur leken. Således ska det vara en stol mindre gentemot 

sammanlagda deltagare. Dessutom genomfördes en aktivitet innehållande 6 olika övningar. 

Deltagarna gick ihop två och två och genom att slå en tärning utför man den övning vars siffra 

representerar. Övningarna som de varvade var grodhopp (1), benböj på ett ben (2), utfallsteg 

(3), skridskohopp (4), 90 grader mot vägg (5) samt mountains climbers mot stol (6). 

Avslutningsvis genomförde vi leken ”Katten och råttan” som går ut på att en deltagare är katt 

och en råtta. Resten ska bilda en ring genom att hålla varandra i händerna. Målet är att katten 

ska fånga råttan som ursprungligen är skyddad i ”buren” som bildas av resterande deltagare. 

Jag förklarade och instruerade såväl lekarna som övningarna innan start och deltagarna fick 

ställa frågor vid behov. Enligt FYSS (2017) bör ban och unga i ålder mellan 6 till 17 år 

genomföra syrekrävande fysisk aktivitet minst en timme per dag samt styrketräning 3 gånger i 

veckan. Således innehåll aktiviteten varierade övningar som är såväl styrkeövningar som 

konditionsövningar. Med tanke på förutsättningar blev den fysiska aktiviteten ungefär 30 

minuter. Som tidigare nämnt menar dock både Hansen (2016) och RF (2017) att en 

halvtimmas fysisk aktivitet kan påverka koncentrationen positivt.  

Efter interventionen gick jag och undersökningsgruppen till kontrollgruppen för att 

genomföra andra mättillfället under likadana förhållanden. Deltagarna fick var sitt häfte (2) 

samt penna och jag presenterade en kort sammanfattning av hur testet går till och gav plats för 

eventuella frågor. Jag bad dem skriva namn och påminde om att deras namn inte kommer 

användas i rapporten. Därefter gjorde deltagarna övningsdelen för A2. När alla var klara 

startades tidtagaren och eleverna genomförde del A2. På samma sätt som vid första 
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mättillfället la de ner pennan för att visa att de var klara. Därefter genomförde deltagarna 

övningsdel för del B2 samt ursprungliga B2 delen av testet. Jag samlade därefter in häfte 2 

efter att deltagarna dessutom svarat på enkäten. Jag tackade därefter för deras deltagande samt 

förklarade att de får tillgång till den avklarade rapporten om intresse finns. 

Sammanfattningsvis genomfördes mättillfälle två och interventionen under samma dag. Andra 

mättillfället innebar genomförande av testet TMT med delarna A2 och B2 samt enkät. 

Interventionen genomfördes i form av fysisk aktivitet med undersökningsgruppen medan 

kontrollgruppen utförde stillasittande aktivitet. Både mättillfälle ett och två skedde under 

likadana förhållanden.  

 

3.4 Databearbetning 

Deltagarna skrev deras genomförande tider för testet på framsidan av respektive del av testet i 

både första och andra häftet. I ett skrivblock sammanställdes deltagarnas tider i sekunder samt 

enkätsvar i siffror. I programmet Excel dokumenterades deltagarens tider för varje grupp och 

mättillfälle. I kontrollgruppen kallas deltagarna för K1, K2 osv. medan de i 

undersökningsgruppen kallas för U1, U2 osv. Genom att skriva in deltagarnas tider för 

respektive grupp och mättillfälle, summeras dessa sedan för att räkna fram den totala 

genomsnittliga tiden för testet. Dessutom räknades den genomsnittliga tidsskillnaden ut 

mellan de enskilda grupperna och båda mättillfällena. I samma Excel dokument dokumenteras 

även deltagarnas enskilda enkätsvar samt det genomsnittliga svaret och skillnaden för varje 

grupp och mättillfälle. De 4 bortfallen registrerades inte i varken skrivblock eller dokumentet. 

 

Genom att addera tiderna för respektive testdel hos deltagarna får man fram den sammanlagda 

tiden som det tog för deltagaren att genomföra testen. Deltagarnas tider summeras och de 

sammanlagda tiderna samt enkätsvaren, dividerades med antalet deltagare i respektive grupp 

för att åstadkomma medelvärden. Genom att subtrahera den totala genomsnittliga tiden för 

varje mättillfälle tilldelas svar på tidsskillnaden mellan de båda mättillfällena hos varje 

enskild grupp. Även skillnaden i deltagarnas genomsnittliga enkätsvar räknas ut genom 

subtraktion. Sammanfattningsvis sammanställs och summeras deltagarnas svar i Excel för att 

erhålla det genomsnittliga svaret samt skillnaden mellan både grupperna och mättillfällena. 

Följaktligen kan jämnförselser räknas ut och tolkas för att därefter erhålla svar på om fysisk 

aktivitet kan påverka barns koncentrationsförmåga såväl objektivt som subjektivt.  
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3.5 Etiskt förhållningssätt 

Gällande etik och moral har forskare ett ypperst ansvar förklarar Codex (2019). Inom 

forskning står etik för att undersökningen genomförs enligt etiska förhållningssätt vilket 

menas med att den realiseras rättsenlig (Codex, 2019; Vetenskapsrådet, 2019). Värt att betona 

är att vetenskap vanligen har skiftande uppfattningar (Hassmén, m.fl., 2008). Likväl har 

vetenskapen varierad utformning och inriktning. Hassmén m.fl. (2008) och Backman (2016) 

menar att de regler och normer som råder kring formulering av vetenskapliga skrifter är av 

stor vikt att känna till. Med hjälp av dessa rättesnören blir informationsutbytet enklare samt 

mindre risk för briser inom forskningen (Hassmén & Hassmén, 2008; Backman, 2016). Trots 

olikheter angående riktlinjer för forskningens utformning finns dess likhet, etiska 

förhållningssätt (Codex, 2019; Vetenskapsrådet, 2019). Forskaren har ett ansvar att förstå och 

omhänderta dessa tumregler (Codex, 2019; Vetenskapsrådet, 2019). Vetenskapsrådet (2019) 

förklarar etik inom forskning som tillförlitlighet, ärlighet, respekt och ansvar. Forskaren eller 

forskarna ska ansvara för forskningen samt visa respekt mot såväl deltagare som medarbetare 

och samhälle. Egoism samt orättvisa ska inte förkomma inom forskning (Codex, 2019; 

Vetenskapsrådet, 2019). Generella regler samt värderingar gällande mobbning och 

diskriminering är minst lika relevanta. Forskaren ansvarar dessutom för att studien avhåller 

sig från plagiering och förfalskning (Codex, 2019).  

 

Med utgångspunkt i förevarande studie är förgående resonemang av vikt under arbetets gång. 

Eftersom syfte är att med hjälp av elever genomföra datainsamlingen är jag medveten 

angående ansvaret om deras konfidentiella rättigheter, tillfredställelse, allmänna rättigheter 

samt information från studien. Till såväl rektorn, lärare som elever beskrev jag studiens syfte 

och innehåll så noggrant som möjligt för att undvika oklarhet och missförstånd. Jag 

kontaktade rektorn på en skola om godkännande av att genomföra studien med hjälp av en 

klass. Efter godkännande nämnde jag för både rektorn och mentorn att ett deltagande är 

frivilligt. Under första mättillfället förklarades studiens syfte, mål och genomförande för 

deltagarna och lärarna. Vid andra mättillfället sammanfattades ytterligare genomförande för 

båda grupperna och lärarna för att undvika missförstånd och otydlighet.   

 

Under första mättillfället förklarade jag för deltagarna att deltagandet är frivilligt. De erbjöds 

därefter att läsa informationsbrevet samt läsa och skriva under samtyckesblankett vid intresse. 

Innan testet TMT och enkäten genomfördes förklarades dessa med noggranna introduktioner 

för att undvika oklarhet, osäkerhet och missförstånd. Med anledning av att testet utgick från 
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tidtagare med syfte att göra det på så kort tid som möjligt, belystes deltagarna att de gör så gott 

de kan och att det inte utgår från en tävling mellan respondenterna. Jag förklarade dessutom att 

det såväl under mättillfällena som vid interventionen är tillåtet att avsluta deltagandet utan att 

ange något skäl. Jag bad dem skriva namn och datum på testen för att kunna para ihop rätt test 

med rätt deltagare vid analys och tolkning. Jag berättade för deltagarna att namnen inte kommer 

användas i rapporten och att undersökningen är konfidentiell då namnen inte kommer spridas 

vidare. Jag tackade deltagarna, rektor och lärare för medverkan och stöd samt att de får tillgång 

till avklarad rapport vid intresse. 

 

3.6 Reliabilitet och validitet 

Likväl som etiska perspektiv är grundläggande inom forskning är undersökningens reliabilitet 

och validitet väsentligt och ska således eftersträvas (Bryman, 2016). Reliabilitet och validitet 

kan ge intryck av liknande innebörder (Hassmén, m.fl., 2008) med det finns vissa olikheter 

(Bryman, 2016). Likväl som begreppen har skilda betydelser är de dock beroende av varandra 

förklarar Hassmén, m.fl. (2008). En studie är på så sätt inte trovärdig om det ena eller det 

andra är osäkert. 

 

Både Bryman (2016) och Hassmén m.fl. (2008) förklarar begreppet reliabilitet som studiens 

pålitlighet, stabilitet och tillförlitlighet. Såväl inom forskning som i tillvaron och samhälle är 

dessa termer av stor vikt för människan förklarar Hassmén m.fl. (2008). Inom forskningen ska 

studiens pålitlighet verka grundläggande oberoende av metod och område (Hassmén, m.fl., 

2008). Om mätningar sker upprepande är det centralt att de sker under likadana 

förutsättningar för att studiens pålitlighet ska uppnås. Backman (2016) och Hassmén m.fl. 

(2008) belyser att sambanden mellan flera mättillfällen bör vara likartad för att uppnå god 

reliabilitet. Dock förklarar Hassmén m.fl. (2008) att detta kan variera med hänsyn till 

subjektiva mättningar. Resultatet kan även påverkas av att flera mättillfällen tillämpas 

(Hassmén m.fl., 2008). Hassmén m.fl. (2008) menar i detta sammanhang att resultat kan 

påverkas genom exempelvis en förbättring på tester eftersom deltagarna känner till eller 

kommer ihåg mätinstrumentet. Ett sätt att minska risken för att eventuell inlärning hos 

deltagarna påverkar resultatet, är att tillämpa liknande mätinstrument under andra mättillfället 

förklarar Hassmén m.fl. (2008). Minneseffekter kan således undvikas, dock kan det vara 

problematiskt att utforma ett mätinstrument som har tillräcklig likgiltigt innebörd (Hassmén 

m.fl., 2008). Andra faktorer som kan påverka resultatets pålitlighet är deltagarens välmående 

och tillstånd under de skilda mättillfällena. Sammantaget syftar reliabilitet på forskningens 
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pålitlighet samt mot mätningarnas utformning och tillförlitlighet (Bryman, 2016; Hassmén, 

m.fl., 2008). 

 

Validitet syftar mot studiens riktighet, giltighet och styrka vilket delvis menas att 

underökningen motsvarar vad som ska mätas och tvärt om (Hassmén m.fl., 2008). Hassmén 

m.fl. (2008) sammanfattar validitet som kvalitén på undersökningens olika delar. Såväl som 

formulering av syfte, organisering, datainsamling, analys av tidigare forskning och tolkningen 

ska utformas hållbart och riktigt (Hassmén m.fl., 2008). Vid experimentella undersökningar är 

den interna validiteten rådande klarlägger Hassmén m.fl. (2008), vilket innebär att sambanden 

som slutsats som ville undersökas är trovärdiga. Följaktligen kan aspekter runt omkring 

influera validiteten och således är det väsentligt att forskaren är medveten om vad som 

eventuellt kan komma att påverka. Ledarens påverkan, tid och omständigheter, förändringar 

hos deltagarna samt urval och bortfall är några beståndsdelar som kan påverka under 

experimentella studier belyser Hassmén m.fl. (2008). Om studien fullbordas med god 

organisering och giltighet med ett slumpmässigt urval inom undersökningsgruppen och 

kontrollgruppen finns förutsägningar för en god intern validitet inom den experimentella 

studien (Hassmén m.fl., 2008). Sammanfattningsvis ska forskaren sträva efter god reliabilitet 

och validitet oavsett ämne, metod och mätningar samt vara medveten om påverkade faktorer 

(Bryman, 2016; Hassmén, m.fl., 2008).  

 

Gällande följande studie har medvetenhet angående att mäta det som avses mäta varit aktuellt, 

dessutom utformning och reflektering av mätinstrument. Med anledning av förutsättningar 

gällande urvalet samt bortfall är det således väsentligt att tolka resultatet med försiktighet. 

Trots urvalet genomfördes mättillfällena under liknande förhållanden hos båda grupperna 

bortsett från interventionen som inträffades vid skilda rum. Tid på dygnet var likadant för 

både undersöknings- och kontrollgruppen men skildes åt mellan de båda mättillfällena. Det 

första mättillfället inträffade på morgonen medan andra tillfället genomfördes efter lunchtid. 

Således kan tid på dagen påverka deltagarna effektivitet gälladen koncentration viket 

dessutom kan vara värt att ha i åtanke vid tolkning av resultat.  

Eftersom syftet är att erhålla svar på om fysisk aktivitet påverkar koncentrationen genomförde 

undersökningsgruppen, som tidigare nämnt, fysisk aktivitet i form av lek och rörelse medan 

kontrollgruppen utförde stillasittande för att därefter jämföra resultatet på testet. För att 

undvika påverkande faktorer kontrollerades att kontrollgruppen och undersökningsgruppen 

inte genomförde fysisk aktivitet under första mättillfället. Samt att kontrollgruppen inte 
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utförde fysisk aktivitet under dagen vid andra mättillfället. Som nämnt ovan är det väsentligt 

att i åtanke erhålla medvetenhet om att deltagarnas dagsform som sömn, välmående samt 

händelser kan påverka reliabiliteten och validiteten i studien (Hassmén, m.fl., 2008). Dock 

föreligger inte deltagarnas aktivitetsnivå eller eventuella koncentrationssvårigheter som stöd 

vid genomförandet under denna studie. Således är det även relevant att erhålla detta i åtanke 

eftersom det kunnat påverka resultatet för både testet och enkäten.  

 

Som tidigare nämnt användes testet TMT som mätinstrument för att erhålla eventuella 

samband med fysisk aktivitet och koncentration. För att undvika inlärningseffekter hos 

deltagarna skilde sig ordningen av siffror och bokstäver i testet sig åt mellan första respektive 

andra mättillfället. Hassmén m.fl. (2008) menar att skilda men likartade test kan vara en 

gynnsam insats för undvikande av effekter där deltagarna minns testet. Dock kan sådana 

åtgärder möjligtvis utmynna i att mätinstrumentet, i detta fall testen, skiljer sig åt i vissa mån. 

Således är det relevant att även ha detta i åtanke vid tolkning av resultat. Med tanke på att 

studien utformar sig som en kvantitativ experimentellt sådant har noggrannhet och god 

organisation samt slumpartat urval och grupper varit av högt värde för att undvika misstag 

och defekter. Vilket överensstämmer med Hassméns m.fl. (2008) resonemang gällande 

forskningens validitet.    

 

Sammanfattningsvis tar studien stöd utifrån logik mellan mätning, frågeställning och samband 

samt noggrannhet, tydlighet och organisering genom arbetets gång. Dessutom har 

slumpmässigt urval inom grupperna, likadana förutsättningar, väl formulerat mätinstrument, 

stöd av relevant litteratur och avvikelse gällande påverkan, oärlighet samt orättvisa varit 

grundläggande inställningar genom studiens förlopp.  
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4. RESULTAT 

Ursprungligen vid första mättillfället var deltagarna totalt 19 respondenter. Med anledning av 

bortfall vid andra mättillfället (4 elever) modifierades antalet totala deltagare (n=15) och 

således undersökningsgruppens (n=8) och kontrollgruppens (n=7) totala deltagare. Med 

anledning av urvalet är det således värt att, som tidigare nämnt, tolka resultatet med omtanke.  

 

Tabell 1 Medelvärdet och skillnad på TMT mellan grupper och mättillfälle. Sekunder. 

 

 

 

 

Som redovisas i tabell 1 och av resultatet att döma besvarade kontrollgruppen (m=86) och 

undersökningsgruppen (m= 99) testet under skilda tider vid första mättillfället. Vid andra 

mättillfället erhåll båda grupperna en ökning på den genomsnittliga tiden. Kontrollgruppen 

genomförde testet i genomsnitt på 86 sekunder (sd=13) vid första mättillfället och 117 

sekunder (sd=17) vid andra mättillfället vilket är en snittskilland på 31 sekunder (tabell 1). 

Vid första mättillfället slutförde undersökningsgruppen testet på 99 sekunder i genomsnitt 

(sd=26). Således utförde kontrollgruppen testet i snitt 13 sekunder snabbare under första 

mättillfället jämfört med undersökningsgruppen. Som hänvisas i tabell 1 genomförde 

undersökningsgruppen testet på genomsnittliga 123 sekunder (max=206) vid andra 

mättillfället (sd=32). Genom att jämföra de båda mättillfällena erhöll undersökningsgruppen 

således en tidsskillnad på 24 sekunder.  

 

Sammanfattningsvis genomförde kontrollgruppen i genomsnitt testet några sekunder snabbare 

jämfört med undersökningsgruppen vid första mättillfället. Båda grupperna ökade den 

genomsnittliga tiden vid mättillfälle två. En signifikant förbättring av testet mellan tillfällen 

kan således inte avläsas bortsett från ett fall i undersökningsgruppen (-12). Dock blev 

kontrollgruppens skillnad (m=31) mellan båda mättillfällena högre i jämförelse med 

undersökningsgruppens tidsskillnad (m=24) mellan de två mättillfällena.   

 

Som hänvisas i tabell 2 gällande den subjektiva mätningen med enkätsvaren vid första 

mättillfället, är det genomsnittliga svaret från båda grupperna överensstämmande (m=3). Med 

hänsyn till skalfrågan rådande deltagarnas upplevelse på koncentration, motsvarar det en 

Grupp Totalt 

Mättillfälle 1 

Totalt 

Mättillfälle 2 

Skillnad TMT 

Kontrollgrupp  86 117 31 

Undersökningsgrupp  99 123 24 
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genomsnittlig procentansats på ca 50 %. Följaktligen uppfattade deltagarna sin koncentration 

likartad under första mättillfället.  

Intressant nog visar resultatet att enkätsvaren dock skiljer sig åt mellan grupperna vid andra 

mättillfället (tabell 2). Kontrollgruppen uppfattar sin koncentration som lägre vid andra 

mättillfället (m=2) medan undersökningsgruppen tolkar den som högre (m=4) i jämförelse 

med de båda mättillfällena. Således uppskattar kontrollgruppen sin koncentration som 20 % 

lägre under andra tillfället (m= -1). Undersökningsgruppen uppskattar koncentrationen istället 

20 % högre vid tillfälle två och efter interventionen (m=1).  

 

Tabell 2 Medelvärdet och skillnad på svar i enkäten mellan grupper och mättillfälle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupp Totalt 

Mättillfälle1 

Totalt 

Mättillfälle 2 

Skillnad Enkät 

Kontrollgrupp 3 2 -1 

Undersökningsgrupp  3 4 1 
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5. DISKUSSION 

5.1 Resultatdiskussion  

Det framträdande resultat ur denna studie är den genomsnittliga skillnaden i såväl testet som i 

enkäten jämförelsevis mellan de två grupperna och mättillfällena. Resultatet visar en större 

tidsskillnad på testet vid jämförelse med tillfällena hos kontrollgruppen. Undersöknings-

gruppen slutförde i snitt testet med en lägre tidsskillnad vid jämförelse mellan de båda 

mättillfällena. Dock förekom en ökning på den genomsnittliga tiden av testet hos båda 

grupperna under andra mättillfället. Den genomsnittliga tiden för att slutföra testet hos båda 

grupperna förbättrades således inte i genomsnitt. Undersökningsgruppens genomsnittliga tid 

förbättrades inte och blev heller inte likartad av den fysiska aktiviteten innan testet. Dock 

erhöll kontrollgruppens (m=31) en större genomsnittlig tidsskillnad jämförelsevis med 

undersökningsgruppens (m=24) genomsnittliga tidsskillnad mellan de båda mättillfällena.  

Följaktligen kan den fysiska aktiviteten för undersökningsgruppen påverkat deltagarnas 

koncentrationsförmåga något positivt med tanke på en lägre tidsskillnad på TMT. Däremot 

erhöll gruppen inte en likartad eller förbättrad tid vilket gör att en direkt slutsats med denna 

barkund gällande om fysisk aktivitet påverkar koncentrationen positiv blir begränsad.  

Resultatet visar dock en signifikant skillnad mellan deltagarna i kontrollgruppens och 

undersökningsgruppens upplevelse av koncentrationen mellan de två mättillfällena. Vid första 

mättillfället är gruppernas svar gällande upplevelse på koncentrationen likartad (m=3). Denna 

liknelse skiftar dock vid andra mättillfället då undersökningsgruppen i snitt kände sig mer 

koncentrerade (m=+1) medan kontrollgruppen kände sig mindre koncentrerade (m=-1) i 

jämförelse med de båda mättillfällena. Undersökningsgruppen kände sig således mer 

koncentrerade under andra testtillfället på TMT då de hade utfört fysisk aktivitet i ungefär 30 

minuter innan. Detta resultat visar att fysisk aktivitet kan påverka barns koncentration positivt 

vad gäller deras egen upplevelse. Sammanfattningsvis visar resultatet i denna studie att fysisk 

aktivitet kan gynna barns koncentrationsförmåga speciellt med hänsyn till upplevd 

koncentration. Med tanke på att tiden på TMT varken förbättrades eller blev likartad i 

genomsnitt hos gruppen som genomförde rörelse innan, är en slutsats således begränsad att 

dra. Dock erhöll undersökningsgrupp en lägre tidsskillnad på testet i snitt medan 

kontrollgruppens genomsnittliga tidsskillnad var högre. Utifrån resultatet verkar fysisk 

aktivitet i vissa mån gynna koncenteratonen hos barn i åldern mellan 14-15 år vid jämförelse 

med en stillasittande aktivitet.  
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Som nämnt tidigare resonerar flera författare att regelbunden fysisk aktivitet hos barn ger 

goda effekter på både kroppen som själen. Tidigare diskuterades även hjärnans förmågor och 

att den dessutom själv kan påverkas av fysisk aktivitet, både långsiktigt och i vissa fall 

kortvarigt. Dessutom har studier visar att skolprestationen påverkas positivt av utökade 

rörelse i skolan där koncentrationsförmågan är en god förutsättning för lärandet. Dessutom 

har uppmärksamheten för hjärnans förmågor samt koncentration ökat då man vet att 

blodomlopp, förbindelser mellan nervceller och dopaminnivåer gynnas av regelbunden fysisk 

aktivitet viket i sin tur gynnar faktorer som koncentrationen. Studier visar även samband hos 

barn gällande grad av motorisk förmåga och koncentrationsförmågan samt aktivitetsnivå och 

prestation på koncentrationstester. Således kan man hitta ett samband utifrån tidigare studier 

att fysisk aktivitet kan gynna såväl fysiska förmågor som hjärnans förmågor och kognition, 

koncentrationen och lärandet vilket kan gynna skolresultatet hos barn och unga (Donnelly, 

m.fl., 2016; Centrum för idrottsforskning, 2017; Ericsson, 2008, 2005a, 2005b; FYSS, 2017; 

Hansen, 2016; RF, 2017). 

Studier visar även att aerob träning, rörelse, motion och lek främst påverkar hjärnan och den 

kognitiva förmåga positivt där koncentration inrymmer hos barn mellan 10- 16 år. Donnelly 

med kollegor (2016) resonerar att koncentrationstester som går på tid kan påverkats positivt 

genom tillämpning av fysisk aktivitet innan jämförelsevis med stillasittande aktivitet. 

Dessutom är flera författare överens om att fysisk aktivitet som pauser i klassrum kan komma 

att ge goda effekter på koncentration hos barn (Donnelly, m.fl., 2016; Ericsson, 2005). Detta 

senaste resonemang stämmer överens med nuvarande studie angående att rörelse och lek gav 

ett positivt inflytande gällande deltagarnas upplevda koncentration i jämförelse med 

mättillfällena och kontrollgruppen. Värt att poängtera är att testresultatet inte förbättrades 

genom fysisk aktivitet hos deltagarna i undersökningsgruppen. Dock erhöll 

undersökningsgruppen en lägre tidsskillnad i genomsnitt jämförelsevis med kontrollgruppen. 

 

5.1.1 Slutsats  

Sammanfattningsvis är det signifikanta resultat ur denna studie tidsskillnaden på testet varav 

undersökningsgruppen som genomförde rörelse och lek erhöll en lägre skillnad i jämförelse 

med kontrollgruppen. Deltagarna som genomförde rörelse och lek kände sig mer 

koncentrerade under andra testomgången jämförelsevis med kontrollgruppen som istället 

upplevde sig mindre koncentrerade i genomsnitt. Resultatet stämmer överens med studier som 

visat att fysisk aktivitet främst påverkar koncentrationen hos barn i åder mellan 10- 16 år. 

Samt att rörelse gynnar koncentrationstester som går på tid jämförelsevis med stillasittande 
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aktivitet och att klassrumsbaserade aktiviteter kan komma att ge hälsofrämjande effekter på 

barns koncentration. Värt att poängtera samt ha i åtanke är att det begränsade urvalet (n=15) 

kan komma att påverka resultatet. Som nämnt tidigare användes testet TMT (bilaga 1) som 

mätinstrument och för att undvika inlärningseffekter skilde sig dessa åt i ordningen gällande 

siffror/bokstäver under andra mättillfället. Trots att testet är likartade kan skillnader 

förkomma (Hassmén & Hassmén, 2008) som i detta fall kan vara bra att ha i åtanke. Faktorer 

som deltagnas hälsotillstånd, motivation, sömn, välmående samt tid på dygnet kan vara värt 

att ha i åtanke vid tolkning av resultat (Ericsson, 2005; Hassmén, m.fl., 2008). Här gäller även 

deltagarnas aktivitetsnivå och egenskaper som dock inte låg till grund under mättillfällena 

som tidigare nämnt kan vara påverkande faktorer både i skolmiljön som under test och studier 

(Donnelly, m.fl., 2016; Ericsson, 2005). Även grad av fysisk aktivitet samt val av film kan ha 

påverkat resultatet. Med anledning av förutsättning fanns inte möjligt till idrottshall eller 

omklädningsrum. Om deltagarna i undersökningsgruppen istället hade genomfört ett mer 

intensivt träningspass hade kanske resultatet sett annorlunda ut i denna studie. Likväl val av 

film, om deltagarna i kontrollgruppen hade sett en actionfilm kanske deras upplevda 

koncentration hade påverkats positivt trots stillasittande aktivitet.  

Avslutningsvis kan svar på frågeställningen således dras men med en viss försiktighet med 

tanke på en icke likartad eller förbättrad tid på testet efter fysisk aktivitet hos 

undersökningsgruppen. Utgår man från upplevd koncentration hos deltagarna visar resultatet 

att rörelse och lek hos barn ger hälsofrämjande effekter på koncentrationen, vilket stämmer 

överens med tidigare studier som tidigare nämnt. 

 

5.2 Framtida forskning  

Trots viss vetande finns viss begränsning över forskningen rörande samband mellan kognition 

och fysisk aktivitet hos barn, främst vad gäller koncentration (Donnelly, m.fl., 2016; Ericsson, 

2005; FYSS, 2017). Forskare är överens om att fler insatser således är behövligt för att 

ytterligare få klarhet i lekens och rörelsens betydelse för barn och ungas koncentration 

eftersom denna förmåga i sin tur påverkar lärandet i skolan (Donnelly, m.fl., 2016; Ericsson, 

2005). Bunkeploprojektet (Ericssons; 2005) gav delvis resultat på att ökad fysisk aktivitet i 

skolan påverkar barns motoriska förmåga och skolprestation positivt samt att skillnader 

mellan barns koncentration- och motoriska svårigheter minskar i följd med ökad rörelse i 

skolan. Denna studie pågick dock i flera. Troligtvis kan det således vara av större vikt att 

genomföra studier gällande koncentration och fysisk aktivitet hos barn under en längre period 

för att erhålla tillförlita svar, där man exempelvis jämför resultat på nationella prov under 
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flera år. Detta stämmer dessutom överens med Hansens (2016) resonemang att goda effekter 

på hjärnans förmågor ofta behöver sin tid med regelbunden fysisk aktivitet. Med detta nämnt 

är fortsatt forskning kring ämnet kognition i form av koncentration och fysisk aktivitet hos 

barn värt att studera mer kring under längre perioder. Att dessutom studera kring samband 

mellan grad av kondition, aktivitetsnivå och koncentrationsförmåga eller andra kognitiva 

förmågor är likaledes av betydelse. Detta med tanke på att den forskning som finns än så 

länge är något begränsad (FYSS, 2017). Som tidigare nämnt utsätts vår 

koncentrationsförmåga regelbundet och ställs på prov såväl under skoluppgifter som i 

vardagen och livet (Hansen, 2016). Om mer forsning kring hur fysisk aktivitet kan påverka 

våra hjärnor skulle den dessutom kunna ligga till grund för om rörelse i det moderna 

informationssamhället är det lämpligaste ingripande för barn som unga.  

 

Med hänsyn till egna erfarenheter är Hansens (2016)  resonemang angående att hjärnan och 

koncentrationen kan nyttjas av fysisk aktivitet igenkännande. Jag anser att både välmående 

som dagen påverkas positivt av att träna innan exempelvis skola eller jobb. Koncentrationen 

upplever jag följaktligen som mer skärpt oavsett sysselsättning tack vare regelbunden fysisk 

aktivitet. Således anser jag utifrån egna erfarenheter att likväl som fysisk aktivitet har verkan 

på hjärnan och koncentrationen efter en längre period, kan ett träningspass på morgonen 

påverka just den dagen positivt. Detta stämmer överens med tidigare resonemang att likväl 

som koncentrationen gynnas på lång sikt av regelbunden fysisk aktivitet, kan 

koncentrationsförmågan dessutom påverkas positivt under kort tid som vid aktiva 

klassbaserade pauser i skolan (Donnelly, m.fl., 2016). Utifrån min åsikt kan relevant och 

tillförlitlig forskning således ligga till grund för utökat bevis för om och hur rörelse och lek 

kan påverka hjärnas funktioner, kognition, koncentration och skolprestation samt även fysiska 

och mentala förmågor hos barn och unga. Som i sin tur dessutom kan ligga till grund för 

eventuella hälsofrämjande åtgärder som ökad rörelse i skolan.   

Sammanfattningsvis kan framtida forskning gällande betydelsen av fysisk aktivitet för 

koncentrationen vara av betydelse med tanke på att koncentration är en förutsättning för 

lärandet vilket dessutom påverkar skolresultat (Donnelly, m.fl., 2016; Ericsson, 2005). 
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Enkät 
Avslutningsvis ber vi dig svara på en skalfråga med avseende på din uppfattning 

av koncentrationen under testets gång. Utgå ifrån dig själv och din uppfattning. 

Svara genom att markera med penna i skalan. 

 

Hur koncentrerad kände du dig på en skala mellan 0 till 5? 

Där 0 betyder ”jag kände mig inte alls koncentrerad” och 5 ”jag kände mig 

mycket koncentrerad”.  

 

 

0          1          2          3          4          5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stort tack för din medverkan! 
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Informationsbrev 
Fysisk aktivitet och inflytande på koncentration  
En undersökning på universitetsstuderande 
 
Hej 
 
Vi ber dig läsa igenom följande informationsbrev och därefter läsa och skriva under 
samtyckesblanketten. 
 
Påföljande studie har till syfte att undersöka om fysisk aktivitet har positiv påverkan på barn 
och ungas koncentration. Med hjälp av elever i årskurs 8 är målet att genomföra ett 
koncentrationstest vid benämning Trail Making Test (TMT) under två tillfällen. Varav ena 
tillfället dessutom innehåller en kortare fysisk aktivitet. 
Eleverna delas in i två grupper, en kontrollgrupp och en undersökningsgrupp. 
Kontrollgruppen genomför testet två gånger utan fysisk aktivitet innan. På samma sätt 
genomför undersökningsgruppen testet två gånger, men har dock fysisk aktivitet innan 
testet under andra tillfället. Den fysiska aktiviteten tar omkring 30-35 minuter.  
 
Instruktioner för testet  
Vänligen börja med att skriv ditt namn på testets framsida. Detta för att kunna para ihop det 
första testet med det andra testet. Namnet kommer inte användas i rapporten. 
Testet innehåller två delar, A-del och B- del. Båda delarna består av 25 stycken cirklar som är 
fördelade över varsitt A4 papper. A delen innehåller siffror 1-25 och målet är att förbinda 
cirklarna med penna i ordningsföljd (1,2,3,4,5 osv.).  
B delen innehåller både siffror och bokstäver. De nummer och bokstäver som är fördelade 
på papperet är 1-13 och A-L. Du använder penna för att förbinda streck mellan cirklarna men 
växlar mellan siffra och bokstav, börja med siffran 1 (1, A, 2, B, 3, C osv.). 
Starttid är den samma för alla deltagande. Din sluttid skriver du upp på framsidan av testet 
när du är klar. Det kommer finnas tidtagare under hela processen.  
Gör så gott du kan på så kort tid som möjligt, utan att släppa pennan från papperet. 
 
Mål 
Målet med studien och dess datainsamlingsmetod är att jämföra de två gruppernas resultat 
och förhoppningsvis få svar på min frågesättning om fysisk aktivitet har hälsofrämjande 
effekter på barn och ungas koncentration. 
Om intresset finns har du som deltagare möjlighet att få tillgång till den avklarade studien. 
Ditt deltagande är frivilligt. 
 
Tack på förhand 
Med vänlig hälsning Ellinor Löfgren 
Idrottsvetenskapligt program inriktning idrottscoach  
Karlstad Universitet 
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Samtyckesblankett  

 

Ditt deltagande i följande studie kräver din underskrift för godkännande av sparade 

personuppgifter. Inga personuppgifter kommer att rapporteras i studien. Endast ditt namn 

kommer användas som stöd under datainsamlingen, men raderas omedelbart vid avklarad 

datainsamling.   

 

Samtycke till att delta i studien: 
Fysisk aktivitet och inflytande på koncentration 

En undersökning på universitetsstuderande 
 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta.  

 

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt

 deltagande i studien utan att ange något skäl.   

 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att

 Karlstad universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande 

dataskyddslagstiftning och lämnad information.    

  
  
…………………………………………    

Underskrift  

  
  
………………………………………… ………………………………………………………………

  

Namnförtydligande  Ort och datum   

   
   
Kontaktuppgifter för student och handledare:  
 
Ellinor Löfgren  
Student Karlstad Universitet 
ellan1998@hotmail.com 
 
Johan Högman 
Doktorand i pedagogiskt arbete/idrottsvetenskap 
johan.hogman@kau.se 
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