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Sammanfattning 
Bakgrund/problemformulering: Att fysisk aktivitet (FA) är viktigt för god hälsa och 

hög livskvalitet är väl känt. FA förbättrar individens exekutiva funktioner, 

koncentrationsförmåga, möjlighet till problemlösning och inlärning. Gymnasieelever 

som saknar motivation tappar fokus och avslutar sina studier i högre utsträckning.  

Syfte: Syftet var att undersöka om en 20 minuter lång promenad, utförd på 

lunchrasten, hade effekt på gymnasieelevers självskattade grad av 

motivationsförmåga och koncentrationsförmåga under deras eftermiddagsstudier. 

Metod: En single subject design med multipel baslinje användes. Sex slumpmässigt 

utvalda gymnasieelever skattade sin motivation och koncentration under sina 

eftermiddagsstudier i 20 skoldagar. Deltagarna skattade även sin sömnkvalitet, antal 

sömntimmar under natten samt hur utvilade de kände sig när de vaknade, för att se 

om detta påverkade deras motivation och koncentration. Under studiens 

interventionsfas gick deltagarna en 20 minuter lång promenad under sin lunchrast. 

Baslinjens respektive interventionens längd varierade mellan 5 och 10 dagar.  

Resultat: Ingen skillnad hittades hos deltagarna när resultaten från från den första 

kontrollperioden, den andra kontollperioden och interventionsperioden jämfördes.  

Slutsats: Ingen effekt på motivationsförmåga och koncentrationsförmåga sågs i 

denna studie. Annan design med fler deltagare och annan intensitet på träningen 

kan vara mer lämpad för att utvärdera effekterna av fysisk aktivitet på 

gymnasieelevers motivation och koncentrationsförmåga.  



Abstract 
Background/problem: That physical activity (PA) is important for good health and 

high quality of life is well known. PA also increases a person’s executive functions, 

ability to concentrate, solve problems and to learn. High school students (HSS) that 

lack motivation lose focus and are overrepresented as high school dropouts.  

Aim: The aim was to examine the effects of a 20-minute walk, during lunch break, 

on HSS self-rated motivation and concentration during after-lunch-studies.  

Method: The study had a multiple baseline single subject design. Six HSS estimated 

their motivation and concentration for “after-lunch-studies” for 20 school days. They 

also estimated their sleep quality, sleep time and how well rested they were when 

they woke up. During the intervention-phase they performed a 20 min walk on the 

lunch-break. The length of the baseline and the intervention varied between 5-10 

days. 

Results: No differences were found for the participants when comparing the results 

from the first and second control period and the intervention period.  

Conclusion: No effect on motivation and concentration was found in this study. A 

different design with more subjects and different exercise intensity might be better 

suited to evaluate the effects of physical activity on HSS motivation and 

concentration.  

Keywords: single case design; concentration; motivation; physical activity, 

high school students. 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Bakgrund  

Att fysisk aktivitet (FA) är viktigt för att uppnå god hälsa, långt liv (1, 2) och hög 

livskvalitet (3) är det många studier som tyder på (4–6). Rådande forskning visar 

även att FA har positiva effekter på exekutiva funktioner, samt koncentrations-, 

problemlösnings- och inlärningsförmåga (7–16) och akademisk framgång (17–19).  

Riktlinjer för fysisk aktivitet 
De internationella riktlinjerna när det gäller FA för barn (5–17 år) är att de bör uppnå 

minst 60 min FA på måttlig till intensiv intensitet varje dag (20). Riktlinjerna för vuxna 

(18–64 år) är minst 150 min måttlig FA, eller 75 min intensiv FA, i veckan (21). 

Svenska Folkhälsomyndigheten kom år 2016 fram till att endast 70% av alla kvinnor, 

och 71% av alla män i åldrarna 16–29 nådde rekommendationerna (22). Enligt en 

artikel publicerad i Journal of American College Health så är 40-50% av amerikanska 

Collegestudenter (motsvarande högskola i Sverige) fysiskt inaktiva (23). I en 

översiktsartikel skriven av Gisela Nyberg framkom det att den fysiska aktivitetsnivån 

hos nordiska barn inte var bättre. Hon sammanfattade resultaten från ett tiotal 

artiklar och kom fram till att det endast är få 22% av flickorna och 44% av pojkarna i 

årskurs 5 och 8 som når rekommendationerna. Ju äldre elever - ju mindre FA (24).  

Enligt World Health Organisation (WHO) orsakar fysisk inaktivtet, ca 6% av alla 

världens dödsfall. Detta gör fysisk inaktivtet till den fjärde största orsaken för global 

dödlighet. WHO anger även fysisk inaktivitet som den huvudsakliga orsaken för 

uppkomsten av ca 30% av alla hjärt-/kärlsjukdomar, ca 27% av alla diabetesfall, 

samt 21-25% av bröst- och coloncancer världen över (25). 

Fysisk aktivitet och dess effekt på motivation och koncentrationsförmåga 
Gymnasieelever med låg studiemotivation och lågt engagemang i sina studier tappar 

lätt fokus och zonar ut. De är mindre benägna att delta i diskussioner. De kommer 

sent eller inte alls till föreläsningar, och har större benägenhet till att avsluta sina 

studier i förtid (gäller ffa eftergymnasiala studenter) (26). Metoder för att öka elevers 

studiemotivation och koncentrationsförmåga är därför bra att känna till. 

Det finns många studier som undersöker effekten av FA på kognitiv funktion och 

framgång i skolan hos barn och ungdomar i åldrarna 5 till och med 18, samt hos 

https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Journal+of+American+College+Health/$N/860/DocView/213017296/fulltext/957BD2F621BC4806PQ/1?accountid=14715


vuxna (4,5,13, 27–32). Majoriteten har valt att studera barn i 9-11-årsåldern eller 

något äldre. Det är relativt få studier som riktar sig mot ungdomar i övre tonåren. 

En studie visar på positiv effekt på kognition vid gång i självvald hastighet i samband 

med kognitionstester, jämfört med stillasittande eller gång på en icke- självvald 

hastighet (17). Även resultaten från studier gjorda på unga vuxna visar på förbättring 

av kognitiva processer vid FA (27). Träning kan tänkas öka effektiviteten hos både 

vuxna och barn när de utför kognitivt krävande handlingar (27,32). Slutsatsen är att 

majoriteten av studierna inom området visar en positiv effekt av FA när det gäller 

akademisk framgång. Fler studier behövs dock för att klargöra vilken mängd och 

intensitet av FA som behövs för att ge denna effekt (30).  

Centrala begrepp 
Fysisk aktivitet (FA), definieras enligt WHO (World Health Organisation) som en 

kroppslig rörelse orsakad av kroppens egen muskelkraft som kräver energiåtgång. 

FA kan utföras på arbetet, i hemmet, på fritiden, under transporter och det kan ske 

både i organiserad fysisk träning och genom spontanidrott (25). 

Koncentrationsförmåga definieras enligt Aidan Moran (33) som uppmärksamhet som 

inkluderar förmågan att kunna fokusera på en uppgift och ignorera distraktioner (33). 

Exekutiva funktioner är enligt Myakie et al. (34) ett paraplybegrepp som inkluderar 

tre olika typer av funktioner. De tre begreppen är Shifting, inhibition och monitorierng. 

Shifting innebär förmågan att kunna byta fokuseringsområde, exempelvis göra flera 

saker samtidigt. Inhibition är förmågan att kunna filtrera ut oönskad information. 

Monitorering är när man uppdaterar information som redan finns i minnet (34). 

Motivation: Psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och 

riktar beteendet mot olika mål (35).    

NRS (0-10) - Numeric rating scale. En självskattningsskala, graderad från 0-10 (36). 

SCED - Single Case Experimental Design. Studiens design (37). 

ABA. Datainsamlingens upplägg. A = baslinje/uppföljning, B = intervention (37). 

Problemformulering 



Många studier om FA, koncentrationsförmåga och exekutiva funktioner har gjorts på 

barn från 9-års ålder upp till tidiga tonåren, samt på vuxna. Däremot är det få studier 

som genomförts på hur FA påverkar ungdomar i sena tonåren, t.ex. gymnasieelever 

(4,5,13, 17, 27–32). Detta är en kunskapslucka denna studie kan tänkas fylla. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet var att undersöka om en 20 min lång promenad, utförd på lunchrasten, hade 

effekt på gymnasieelevers självskattade motivations- och koncentrationsförmåga 

under deras eftermiddagsstudier. För att få ytterligare värden som ev kunde bidra till 

att förklara vad som påverkar deltagarnas koncentration och motivation kartlades 

även faktorer som sömnkvalitet och antal sömntimmar. 

Primära frågeställningar 

1. Vilken självskattad studiemotivation uppvisar gymnasieelever under 

eftermiddagen med, respektive utan 20 minuters promenad på lunchen, mätt 

med upprepad daglig mätning med NRS (0-10)?   

2. Vilken självskattad koncentrationsförmåga under eftermiddagen uppvisar 

gymnasieelever med, respektive utan 20 minuters promenad på lunchen, mätt 

med upprepad daglig mätning med NRS (0-10)?  

Sekundära frågeställningar: 

3. Hur skattar deltagarna sin sömnkvalitet under natten, mätt med upprepad 

daglig mätning med NRS (0-10)? 

4. Hur utvilade känner sig deltagarna när de vaknar på morgonen, mätt med 

upprepad daglig mätning med NRS (0-10)? 

5. Hur många timmar sover deltagarna under natten, mätt genom att deltagarna 

uppskattade när de somnade på kvällen och kollade klockan när de vaknade 

på morgonen? 



Metod 
Design 
Studien var en Single case experimental design (SCED) med multipel baslinje över 

flera individer. En ABA-design användes, där A = första baslinje, respektive ny 

baslinje/uppföljning, och B = interventionen (37).  

Anledningen till valet av just denna design var att SCED ger möjligheten att få ut ett 

stort antal mätvärden i och med de upprepade mätningarna. Det fanns inte heller 

något behov för en kontrollgrupp då individerna själva, i och med baslinjerna, var 

sina egna “kontroller” både innan och efter interventionsperioderna.  

ABA-designen möjliggjorde en observation över potentiella variationer i mätningarna 

i relation till vilken fas deltagaren befann sig i. Om förändringar i skattningarna 

korrelerade med skiftet från en fas till en annan, t ex från baslinje till intervention, så 

kunde det ha inneburit att det var skiftet av fas och inget annat som var orsaken till 

förändringen. Andra orsaker skulle t ex kunna vara en effekt av att mäta kontinuerligt 

eller vara med i en studie. Genom att ha en andra baslinje efter interventionen så 

gavs ytterligare möjlighet att analysera hur de skattade värdena hängde ihop med 

faserna med och utan intervention. 

Urval      

Urvalet gjordes genom besök till olika skolor i Uppsala där studien presenterades. 

De som var intresserade av att delta anmälde sitt intresse genom att skriva sitt namn 

och telefonnummer på ett papper. Totalt 12 personer anmälde sig, varav 2 var killar 

och 10 var tjejer. Samtliga var i åldrarna 17–19 år och gick på samma skola men i 

olika klasser. Av dessa valdes slumpmässigt sex deltagare ut som uppfyllde studiens 

inklusions- och exklusionskriterier.  

Inklusionskriterier: Gymnasieelever mellan 16 och 19 år. Ska ha undervisning på 

eftermiddagen.  

Exklusionskriterier: De som redan genomför regelbunden fysisk aktivitet på sin 

lunchrast, de som inte kan gå utan hjälpmedel, nikotinintag, medicinering som 

påverkar koncentration, puls/blodtryck, bristfälliga kunskaper i svenska.  



Undersökningsgrupp   

Av sex inkluderade deltagare (2 killar och 4 tjejer, samtliga mellan 17-19 år) hoppade 

två deltagare av tidigt (1 av vardera kön) utan att ha fyllt i några skattningar. 

Resterande fyra deltagare genomförde studien och deras resultat bearbetades och 

redovisas nedan.  

Intervention 
Alla deltagare genomförde en 20 minuter lång promenad på sin lunchrast varje 

vardag i 7.5 (+/- 2,5) dagar. Promenaderna utfördes enligt instruktion på 

ansträngningsnivå 12-13 enligt borgskalan (38). För att säkerställa att deltagarna 

förstod borgskalan förklarades denna för deltagarna innan interventionen började. 

Promenaderna kunde utföras ensamma eller i sällskap med en kamrat. Det viktiga 

var att promenadens längd och kravet på ansträngningsnivå följdes. 

Genomförande 
Samtliga deltagare samlades innan studien för genomgång av hur alla moment 

skulle gå till, samt för att gå igenom de frågeställningar som studien byggde på. 

Detta för att säkerställa att de förstod upplägget och syftet med studien innan den 

påbörjades. Deltagarna fick därefter varsin längd på baslinje och interventionsperiod 

genom att de slumpmässigt fick varsin gmail-adress med förberedda upplägg och 

skattningsformulär. Tilldelningen skedde genom att samtliga mejladresser skrevs upp 

på lappar som deltagarna sedan drog en efter en. Det var dessa mejladresser som 

deltagarna sedan använde för att rapportera in sina skattningar. 

Baslinjen pågick i 7,5 (+/- 2,5 dagar). Därefter påbörjades interventionsperioden, 

som även den pågick i 7,5 (+/- 2,5 dagar). Slutligen kom den andra A-fasen. Denna 

period pågick i 5 dagar, och var således lika lång för samtliga deltagare.  

Anledningen till varför den första baslinjen samt interventionsperioden varierade i tid 

mellan de olika individerna var för att i största möjliga mån utesluta eventuella 

felkällor. Egentligen skall baslinjen vara stabil innan en intervention påbörjas, men 

pga av den begränsade tiden studien kunde utföras under så fanns det inte tid att ha 

en längre baslinje. Därför togs beslutet att ha en varierande längd på baslinjen för att 



i största möjliga mån minska påverkan från utomstående faktorer. Tidpunkten när 

interventionen påbörjades hade annars kunnat vara en faktor som påverkade en del 

av resultaten. Genom att variera denna tidpunkt så minskade risken att detta skulle 

ske. Exempel på sådana faktorer skulle kunna vara yttre faktorer som vädret, 

speciella datum, eller antal dagar som självregistreringen pågått mm. Genom att 

deltagarna påbörjade interventionen på olika dagar minskade alltså risken för att 

eventuella resultat berodde på andra faktorer än interventionen.  

Tabellen nedan visar hur studiens upplägg. Det är enbart vardagar i tabellen, dvs 

lördag och söndag är inte medräknade. Person 1 hade alltså baslinje mellan dag 1 

och 5. Därefter påbörjades interventionsperioden, som alltså är mellan dag 6 och 

dag 15. Samtliga hade uppföljningsperiod mellan dag 16 och 20.  

Tabell 1. Tabellen visar upplägget på studien. De röda markeringarna är baslinje/kontrollperiod och de blåa 

markeringarna är interventionsperiod. Dagarna i tabellen representerar enbart vardagar. Person 2, 3, 4 och 6 

genomförde studien, medan person 1 och 5 hoppade av. 

IIIIII = Baslinje/uppföljning  

IIIIII  = Intervention 

Datan samlades in anonymt under hela studien och skedde genom att deltagarna, 

innan studien påbörjades, blev tilldelade varsin gmail-adress med ett förberett 

google-dokument som innehöll frågeformulär och skattningsskalor (NRS 0-10). Totalt 

blev det tre skattningar varje dag för deltagarna. Se bilaga 1 för det frågeformulär 

som deltagarna utgick ifrån.  

Dag i studien 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Person 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Person 2 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Person 3 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Person 4 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Person 5 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Person 6 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I



Skattningstillfälle 1: Direkt när deltagarna vaknade varje morgon skulle de uppge 

antal sovtimmar för natten, hur utvilade de kände sig samt hur sömnkvalitén varit 

under natten. Skattningen skulle ske utifrån NRS 0-10. 

Skattningstillfälle 2: På lunchrasten skulle deltagarna skatta hur motiverade de 

kände sig inför eftermiddagens studier. Under interventionsperioden skulle denna 

skattning genomföras på lunchrasten efter den genomförda promenaden. 

Skattningen skulle ske utifrån NRS 0-10. 

Skattningstillfälle 3: Direkt efter sista lektionen skulle deltagarna skatta hur deras 

koncentrationsförmåga varit under eftermiddagen. Skattningen skulle ske utifrån 

NRS 0-10. 

Anledningen till att deltagarna skulle genomföra skattningarna vid dessa specifika 

tillfällen är för att de skulle ange så korrekta värden som möjligt. Sker t.ex. sömn- 

skattningen på kvällen måste de minnas hur de kände sig på morgonen vilket kan 

leda till en felaktig skattning med missvisande värden som följd. Den första A-

periodens värden kommer utgöra respektive persons baslinjevärden.  

Datainsamlingsmetoder 
Primära utfall/beroende variabler: 
Skattning av motivation (bilaga 1):  

Deltagarna skattade hur motiverade de kände sig på lunchrasten inför 

eftermiddagens studier. Under interventionen skedde skattningen efter promenaden. 

Skattningen skedde genom NRS 0-10 där 0 och 10 motsvarar lägsta, respektive 

högsta möjliga motivation. 

Skattning av koncentration (bilaga 1):  

Deltagarna skattade efter skoldagens slut hur koncentrerade de hade varit under 

eftermiddagens studier. Skattningen skedde genom NRS 0-10 där 0 och 10 

motsvarar lägsta, respektive högsta möjliga koncentration. 

Sekundära utfall/oberoende variabler: 



Skattning av sömntimmar (bilaga 1): 

Varje morgon angav deltagarna det antal sovtimmar de haft under natten.  

Skattning av sömnkvalitet (bilaga 1): 

Varje morgon skattade deltagarna den sömnkvalitet de haft under natten. 

Skattningen skedde genom NRS 0-10 där 0 och 10 motsvarar sämsta, respektive 

bästa möjliga sömnkvalitet. 

Skattning av hur utvilade deltagarna kände sig när de vaknade (bilaga 1): 
Varje morgon skattade deltagarna den sömnkvalitet de haft under natten. 

Skattningen skedde genom NRS 0-10 där 0 och 10 motsvarar minsta, respektive 

största möjliga känsla av att vara utvilad. 

Databearbetning 

Vid databearbetningen jämfördes datan från de båda kontrollperioderna (A-

perioderna) med datan från interventionsperioden (B-perioden). Detta genom en 

visuell analys (s.k. plottning) - dvs. att samtliga värden från en och samma deltagare 

sattes in i en graf, där NRS (0-10) utgjorde y-axeln och tiden (dag 1-20 i studien) 

utgjorde x-axeln. Denna redovisningsmetod är det vedertagna sättet att redovisa 

data i en SCED. Detta möjliggjorde även en lättöverskådlig presentation av datan. 

I den visuella analysen togs hänsyn till skillnad i medianvärden mellan faser och 

grad av överlappning, förändringar i trender och om eventuella förändringar var 

direkta eller fördröjda i relation till faserna (37). 

Etiska överväganden 
För att öka deltagarnas integritet har de angett sina skattningar i Google dokument 

från anonyma mailadresser som vi skapade inför studien. Mejladresserna skrevs upp 

på lappar som sedan slumpades ut till de olika deltagarna genom att de fick dra 

varsin lapp. På så sätt kommer deras skattningar aldrig kunna kopplas ihop med 

vem som skattat vad. Detta kan ha inneburit att deltagarna skattade mer ärligt 

eftersom de var medvetna om att personliga värderingar inte kunde läggas in vid 

databearbetningen, vilket ökade studiens validitet och reliabilitet. 



Interventionen var en låg-risk-aktivitet, utan några säkerhetsrisker eller faktorer som 

var farliga för individen. En fördel som deltagarna får av att delta i studien är att de 

får hjälp med att komma igång med en intervention för fysisk aktivitet.  

Deltagarna informerades innan studien påbörjades om att deltagandet är helt frivilligt 

och att de har rätt till att närsomhelst avbryta studien utan att behöva ge någon 

förklaring till varför. 

Resultat 
Marginella skillnader kunde ses bland deltagarnas koncentration och motivation, och 

interventionens effekter ses därför som ringa. Under studiens gång visade det sig 

även att deltagarna inte hade eftermiddagslektioner samtliga dagar som studien 

pågick, därför saknas data över deras motivation/koncentration dessa dagar.  

När datainsamlingen var genomförd utvärderades studien tillsammans med 

deltagarna. Generellt upplevde de att de blev något piggare efter promenaderna, 

även om det inte syns i skattningarna. På frågan om de kommer fortsätta ta 

promenader i fortsättningen så svarade de flesta att de absolut kan tänka sig det. 

För att se exempel på ett ifyllt skattnings-dokumentet, se bilaga 2.  

Graferna nedan visar de skattade värdena för respektive deltagare och period. 

Strecket som går horisontellt genom respektive fas representerar medianvärdet för 

respektive deltagares skattning under den givna tidsperioden. Inget samband kunde 

ses mellan huvudvariablerna koncentration och motivation, och delvariablerna 

sömnkvalitet, känsla av att vara utvilad och antal sömntimmar. Därför har vi för 

enkelhetens skull gjort separata grafer för respektive variabel/frågeställning. 



Graferna i figur 1 visar hur deltagarna skattade sin motivation inför 

eftermiddagsstudierna i de olika faserna under studien. Graferna i figur 2 visar hur 

deltagarna skattade sin koncentration under eftermiddagslektionerna. Både 

motivationen och koncentrationen skattades enligt NRS (0–10). Man kan se en 

tendens till trend med högre skattningar hos de flesta av deltagarna i båda graferna. 

Samtliga deltagare skattade motivationen något högre under interventionsperioden 

än under baslinjen. Deltagare 2 och 3 skattade även koncentrationen som högre 

under interventionen, medan deltagare 4 skattade lägre och 6 som oförändrad.  

! !     

 Figur 1. Deltagarnas skattning av         Figur 2. Deltagarna skattning av                  
motivation under baslinje,                  koncentration under baslinje, intervention och 
intervention och kontrollperiod                                 kontrollperiod.   



Graferna i figur 3 visar hur deltagarna skattade nattens sömnkvalitet när de vaknade 

varje morgon. Graferna i figur 4 visar hur deltagarna skattade hur utvilade de var när 

de vaknade varje morgon. Både sömnkvaliteten och hur utvilade de kände sig 

skattades enligt NRS (0–10). Deltagare 2 och 4 skattade bättre sömnkvalitet under 

interventionen än under baslinje 1, medan deltagare 3 skattade lägre sömnkvalitet 

och deltagare 6 som oförändrad. Utvilnadskänslan var samma hos samtliga med 

undantag för deltagare 6 som skattade något högre under interventionen.  

! !  
Figur 3. Deltagarnas skattning av      Figur 4. Deltagarnas skattning av hur 
 sömnkvalitet under baslinje,                   utvilade de kände sig under baslinje,  
intervention och kontrollperiod.       intervention och kontrollperiod.                      

                



Graferna i figur 5 visar hur många timmar deltagarna uppskattade att de sovit under 

natten.  Antalet sömntimmar var samma hos samtliga deltagare under 

interventionsperioden som under baslinjen, med undantag för deltagare 6 som 

skattade något högre. 

!  
Figur 5. Deltagarna skattning av  
antalet sömntimmar under natten under baslinje,  
intervention och kontrollperiod.  



Nedan kommer fyra tabeller som visar medianvärdet för respektive deltagare under 

respektive period. A1/A2 = första resp andra baslinjen, B = Interventionsperioden. 

Tabell 1. Medianvärdet hos person 2 för respektive skattningar av motivation, koncentration, sömnkvalitet, hur 

utvilad den kände sig när den vaknade, samt antalet sömntimmar den fick varje natt.  

 
Tabell 2. Medianvärdet hos person 3 för respektive skattningar av motivation, koncentration, sömnkvalitet, hur 

utvilad den kände sig när den vaknade, samt antalet sömntimmar den fick varje natt. 

Tabell 3. Medianvärdet hos person 4 för respektive skattningar av motivation, koncentration, sömnkvalitet, hur 

utvilad den kände sig när den vaknade, samt antalet sömntimmar den fick varje natt.  

Tabell 4. Medianvärdet hos person 6 för respektive skattningar av motivation, koncentration, sömnkvalitet, hur 

utvilad den kände sig när den vaknade, samt antalet sömntimmar den fick varje natt. 

Som man ser i tabellerna finns det inget tydligt samband mellan skattningarna. 

Samma sak gäller när man studerar graferna. Skattningarna inom varje period har 

Motivation (0-10) Koncentration (0-10) Sömnkvalitet (0-10) Utvilad (0-10) Sömntimmar

Median A1 7 6,5 6,5 7 7,5

Median B 8 7,5 7 7 7,5

Median A2 8 9 7 7 7

Motivation (0-10) Koncentration (0-10) Sömnkvalitet (0-10) Utvilad (0-10) Sömntimmar

Median A1 6 6 7 6 7,5

Median B 7 7,5 6,5 6 7,5

Median A2 --------------------- -------------------------- 9 9 6,5

Motivation (0-10) Koncentration (0-10) Sömnkvalitet (0-10) Utvilad (0-10) Sömntimmar

Median A1 6 7 7 7 8

Median B 6,5 6 8 7 8

Median A2 7 8 8 7 8

Motivation (0-10) Koncentration (0-10) Sömnkvalitet (0-10) Utvilad (0-10) Sömntimmar

Median A1 6,5 6 5 7 7

Median B 7 6 5 7,25 7,5

Median A2 --------------------- --------------------------- ------------------------ ------------------ ---------------



stor spridning och det är svårt att veta vad det är som orsakar denna spridning. Det 

finns heller inte någon tydlig korrelation mellan deltagarnas sömnskattningar och 

deras motivation/koncentration. Variationerna mellan perioderna är å andra sidan så 

små och oregelbundna att de skulle kunna bero på andra faktorer än själva 

interventionen. Det föreligger inte några förändringar när det gäller skattningstrender, 

och det finns dessutom en stor överlappning av värden mellan perioderna. 

Sammanfattningsvis ses inte några tydliga effekter av interventionen. 

  

Diskussion 
Resultatsammanfattning 
Ingen tydlig skillnad gick att hitta när värdena från de olika perioderna jämfördes, 

något som gäller samtliga frågeställningar. Det finns visserligen en minimal trend till 

högre skattningar under andra och tredje perioden, men denna trend måste ses med 

väldigt kritiska ögon.  

Resultatdiskussion 
Grunden till våra förväntningar var de resultat som sågs under genomgången av 

studier och metaanalyser som redan fanns på området. Exempelvis visade Räty’s 

studie (7) från 2018, gjord på elever i tredje klass från 4 skolor, att en 15 minuters 

aktivitet hade stor effekt jämfört med vila när det gäller problemlösning. De använde 

dock en annan design, och interventionen var både ledarledd och hade högre 

intensitet än i vår studie. En annan skillnad var att de fick ut objektiva mätvärden 

utifrån resultaten från ett matteprov, medan värdena i denna studie är självskattade. 

I en studie gjord på 25 förstaårselever på en grundskola i sydöstra USA år 2018 

undersökte man om 20 minuter FA hade effekt på elevernas förmåga till att fokusera 

på sina uppgifter i skolan (9). Resultatet blev en signifikant skillnad mellan de som 

utförde medelintensiv FA och de som utförde lågintensiv/ingen FA. De som utförde 

medelintensiv FA hade bättre förmåga till att fokusera, enligt ett uppmärksamhetstest 

som gjorts på ipad. Däremot fann man ingen skillnad i deras beteende under resten 

av lektionen vilket kan tyda på att effekterna endast är väldigt kortsiktiga.  



Även i den studien var resultaten tydligare än resultaten i föreliggande studie, men 

även här ser man tydligt skillnader i uppläggen. De hade 25 deltagare jämfört med 

våra 6. De som fick effekter i ovanstående studie var de som fått utföra 

medelintensiv FA och i kontrollgruppen likställs resultaten från den lågintensiva 

gruppen med gruppen som inte gjorde någon fysisk aktivitet alls. Vår intervention 

hade en intensitet som motsvarar låg till medelintensiv då vi efterfrågade nivå 12-13 

på borgskalan, vilket beskrivs som “lätt till något ansträngande”. Dessutom hade 

även de i den studien objektiva mått jämfört med våra subjektiva skattningar.  

Ett tredje exempel är en review från Taras som 2005 gjorde en sammanfattning över 

litteraturen på området (8). Den gemensamma nämnaren var att FA för barn och 

ungdomar mellan 5-18 år generellt förbättrar den kognitiva förmågan i någon mån.  

Forskningen pekade alltså åt ett håll som talade för goda effekter av FA på kognitiv 

förmåga. Därför ville vi vidare undersöka vilken effekt fysisk aktivitet hade på 

gymnasieelevers koncentration, och framförallt motivation, något som man inte 

diskuterat något särskilt om i andra studier. I efterhand kan förväntningarna 

ifrågasättas. Även om förhoppningen var att se en förbättring så trodde vi aldrig att 

värdena skulle vara särskilt låga under baslinjen, vilket nästan vore kravet för att en 

tydlig effekt skulle kunna ses i och med den valda designen. Värdena är alldeles för 

oregelbundna för att de ska kunna visa på någon positiv effekt från promenaderna. 

Med det sagt kan man inte heller säga att fysisk aktivitet inte har någon effekt, i och 

med att mycket av litteraturen visar på motsatsen. Variationerna som ses i 

skattningarna hade kunnat bero på andra faktorer än interventionen.  

Faktorer som kan ha påverkat resultatet kan t ex vara faktumet att vi förväntade oss 

en effekt av interventionen, vilket är en uppfattning som även deltagarna kan ha fått 

under presentationen av studien. Vi berättade då vad andra studier hade visat (dvs 

att fysisk aktivitet i de flesta fall gett bra resultat på parametrar likt de vi undersökte). 

En artikel skriven av Dunton och Fridlund et al från 2007 (39) undersökte vilka 

faktorer som påverkade deltagarnas compliance till interventioner av FA hos tjejer i 

tonåren. Deras slutsats blev att det inte gick att hitta några tydliga samband, utan att 

det var individuellt, vilket inte kommer som en stor överraskning.  



I en review från Humpel och Owen från 2002 (40) undersöktes vilka miljöfaktorer 

som påverkar individers fysiska aktivitetsnivå. De sammanfattade resultaten från 19 

olika studier kom fram till att de faktorer som avgör om människor är fysiskt aktiva 

framförallt har att göra med tillgänglighet och möjlighet till FA att göra, samt om den 

fysiska aktiviteten hade något som var estetiskt tilltalande. Mindre viktiga faktorer var 

väder och säkerhet. I vår studie var tillgängligheten god men det är sannolikt att 

möjlighet och tillgänglighet till att utföra promenaderna och även inställningen till dem 

påverkades av faktorer så som vädret och även vad kompisarna gjorde på rasten. 

Metoddiskussion 
Varför denna studie inte gav liknande resultat väcker funderingar över vad som 

kunde ha gjorts annorlunda. Den valda metoden hade många fördelar men även en 

del nackdelar. En fördel var att ABA-designen innebar att det inte behövdes en 

kontrollgrupp, vilket medförde att det inte krävdes så många deltagare för att 

genomföra studien. Det stora antalet mätvärden var en fördel då det dels stärkte 

reliabiliteten men också eftersom frågeställningarna kunde studeras på individnivå. 

Själva interventionen krävde inte särskilt mycket arbete från deltagarnas sida utöver 

själva promenaden, och det gick även snabbt att fylla i formuläret. Få frågor att svara 

på resulterade också i att det blev enkelt att analysera. Upplägget för studien var 

lättförståeligt och det uppkom endast några enstaka frågor.  

Gällande den etiska aspekten krävdes endast ett godkännande från rektorn på 

skolan för att få genomföra studien. Att vi var blindade för vem som skattade vad 

satte också mindre press på deltagarna ifall någon skulle behöva/vilja avsluta 

studien i förtid. De behövde varken informera oss om avhoppet eller oroa sig för att 

vi skulle få reda på vem som faktiskt hoppade av. 

Trots fördelarna med studiens design och metod så var många av fördelarna också 

dess nackdelar. Den tydligaste av dessa var just att det var så få deltagare. Det 

innebar att bortfallet från de två som inte genomförde studien fick större påverkan på 

underlaget än om man haft fler deltagare. Det gjorde det också svårare för oss att 

applicera slutsatserna på en större grupp. Alla deltagare hade inte heller 



eftermiddagslektioner alla dagar, vilket utmanade vårt sätt att samla in data och hur 

vi skulle analysera värdena. Att vara tydligare med inklusions/exklusionskriterierna 

vid genomgången av studien, eller att ha dubbelkollat deras schema innan studiens 

början hade ev inneburit att detta problem hade kunnat undvikas. Vi hade även en 

deltagare som verkar ha misstagit ABA-designen för en AB- design då hen inte fyllde 

i några värden efter att hen genomfört interventionen.  

En sak som sannolikt också har påverkat resultatet är det gick dagar då deltagarna 

inte fyllde i sina värden när de skulle. Detta påverkade sannolikt vilken siffra de 

skattade eftersom det är svårt att komma ihåg exakt hur motiverad eller 

koncentrerad man kände sig i efterhand. Påminnelser skickades ut via mailen för att 

påminna deltagarna att fylla i som instruerat. När deltagarna fyllde i sina siffror i 

dokumentet såg de även hur de skattat tidigare under studien. Detta innebar att 

deltagarna kan ha jämfört med deras tidigare värden innan de fyllde i de nya 

värdena. Om så är fallet, så kan även detta ha påverkat resultatet. Man kan heller 

inte vara säker på att de faktiskt genomförde promenaderna. Risken finns att de t ex 

endast fyllde i en slumpmässig siffra eller att de skrev samma som kompisen.  

Av de 6 deltagare som var med från början var det bara 3 som fyllde i helt korrekt 

vilket är under förväntan. Om samtliga deltagare genomfört studien och skattat 

korrekt hade resultaten kanske sett annorlunda ut. Det är även möjligt att ett annat 

upplägg hade genererat ett annat resultat. Kanske hade det blivit en annan effekt om 

intensiteten på aktiviteten varit högre eller om den pågått under en längre tid.  

Man kan i och för sig inte vara säker på att deltagarna hållit den intensitet som 

efterfrågades i och med att borgskalan (38) är en subjektiv skattningsskala som 

deltagarna dessutom inte hade någon erfarenhet av sedan tidigare. Deltagarna 

instruerades i att hålla en intensitet motsvarande 12-13 på borgskalan, medan en 

promenad i eget valt tempo antagligen hade varit lugnare. För att ha säkerställt att 

deltagarna faktiskt hade rätt intensitet vid promenaderna hade de kunnat registrera 

pulsen under promenaderna med t ex en pulsklocka. Å andra sidan skulle detta ha 

inneburit mer arbete för deltagarna, vilket kanske hade lett till att de inte orkat 

genomföra skattningarna i samma utsträckning som nu. 



Faktumet att författarna var blindade gjorde det även lättare för deltagarna att hoppa 

av eller att fylla i felaktigt i och med att konsekvenserna inte skulle falla på någon 

enskild individ. Någon särskild person skulle aldrig kunna hållas som ansvarig för en 

felaktig eller slarvig ifyllning av värdena i och med att vi aldrig visste vem som var 

vem.  

Vidare undersökningar som hade varit bra att göra skulle vara liknande 

undersökningar för samma målgrupp men med förändringar i interventionen. En 

liknande studie skulle kunna göras som tittar på effekten av till exempel löpning, 

cykling, meditation, yoga, promenad med högre intensitet för att se ifall skillnader 

skulle uppstå. En studie skulle kunna göras då deltagarna monitoreras under den 

fysiska aktiviteten, till exempel att alla utför promenaderna samtidigt under 

övervakning av fysioterapeut. Man hade kunnat ha ett prov som delades ut till 

deltagarna i en kontroll- och en interventionsgrupp för att få konkreta siffror på 

interventionens effekt på studieresultatet.  

Fysioterapeutisk- och samhällelig nytta  
Studiens resultat talar för att fysisk aktivitet inte påverkar koncentration och 

motivation hos gymnasieelever. Studie har flera metodologiska svagheter. Det som 

framförallt bör ifrågasättas är hur den fysiska aktiviteten administrerats och under 

vilken dosering och intensitet den genomförts, då andra författare och forskare har 

fått goda resultat genom liknande men inte identiska interventioner. Enligt litteraturen 

finns stöd för att fysisk aktivitet är bra och har många hälsofördelar (20, 21, 25). Det 

är även bra för att öka koncentration och motivation, även om den inte påverkats 

nämnvärt när den utförs enligt vårt upplägg. Föreliggande studie säger inte att 

lågintensiv fysisk aktivitet är dåligt för koncentration och motivation, snarare att det 

förmodligen finns betydligt bättre sätt att utföra den jämfört med hur deltagarna i vår 

studie gjorde. Det är av högsta relevans att forska vidare på området för att öka 

kunskapen om vilka interventionsformer som är mest effektiva. Det är väl känt att 

fysisk aktivitet har många hälsofördelar och det finns även stöd för att det är bra för 

skolprestationen. Det är ett högaktuellt ämne och framtida forskningsresultat får 

avslöja mer om vilka strategier som är bäst för att nyttja fördelarna.  



Slutsats 

Fysisk aktivitet i form av 20 minuters promenad på lunchen hade ingen effekt på 

självrapporterad koncentration och motivation. Resultaten står i kontrast med tidigare 

forskning där associationer mellan fysisk aktivitet och koncentration, exekutiva 

funktioner och akademisk framgång visats. Vår studies resultat kan ha påverkats av 

intensitetsnivån på interventionen, valet av utfallsmått eller olika metodologiska 

svagheter såsom bortfall och mätosäkerhet. Annan design med fler deltagare och 

annan intensitet på träningen kan vara mer lämpad för att utvärdera effekterna av 

fysisk aktivitet på gymnasieelevers motivation och koncentrationsförmåga. 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Bilaga 1 

Promenaders effekt på studiemotivation och koncentrationsförmåga hos 
gymnasieelever - en studie med single case experimental design 

1. Har du genomfört promenaden? JA/NEJ (är du under kontrollperiod -> hoppa 

till fråga 2) 
                               

2. Hur skattar du din motivationsnivå enligt NRS (Numeric Rating Scale)(1) 

mellan 0-10 inför eftermiddagens lektioner där 0 symboliserar lägsta möjliga 

motivationsnivå och 10 symboliserar högsta möjliga motivationsnivå 

"     

3. Hur skattar du din koncentrationsnivå enligt samma skala mellan 0-10 under 

eftermiddagens lektioner där 0 symboliserar lägsta möjliga koncentrationsnivå 

och 10 symboliserar högsta möjliga koncentrationsnivå? 

"  

4. Hur skattar du din din sömnkvalitet enligt samma skala mellan 0-10 under 

natten där 0 symboliserar lägsta möjliga sömnkvalitet och 10 symboliserar 

högsta möjliga sömnkvalitet?   

"  

5. Hur utvilad kände du dig när du vaknade i morse efter nattens sömn enligt 

samma skala mellan 0-10 där 0 symboliserar uppfattningen att du inte alls är 

utvilad och 10 symboliserar uppfattningen att du är väldigt utvilad?  



"  

6. Hur många timmar skulle du uppskatta att du sov natten till idag?  

Bilaga 2. Exempel på svar från person 2. De gråmarkerade dagarna är personens 

interventionsperiod.  

Datum/ 
FRÅGA

Fråga 1 
JA/NEJ?

Fråga 2  
Motivation 0-10

Fråga 3  
Koncentration 

0-10

Fråga 4  
Sömnkvalite

t 0-10

Fråga 5  
Utvilad 0-10

Fråga 6  
Antal 

sovtimmar
?

Tis 26/2 Nej 7 8  8h 30 min

Ons 27/2 Nej 7 7 6 7 8h

Tors 28/2 Nej 5 5 7h

Fre 1/3 Nej 7 6 7 7 6h 45 min

Mån 4/3 Nej 7 8 6 4 6h 30 min

Tis 5/3 Nej 6 4 7 8 8h

Ons 6/3 Ja 6 5 6h 30 min

Tors 7/3 Ja 9 8 8h

Fre 8/3 Ja 7 6 7 7 7h 30 min

Mån 11/3 Ja 6 8 3 3 5h

Tis 12/3 Ja 8 7 9 9 9h 30 min

Ons 13/3 Ja 8 9 7 7 7h

Tors 14/3 Ja 7 8 8h 30 min

Fre 15/3 Ja 8 4 8 8 8h

Mån 18/3 Ja 9 9 7 5 6h

Tis 19/3 Nej 8 10 8 7 7h

Ons 20/3 Nej 9 9 7 7 7h 

Tors 21/3 Nej 8 8 7h 30 min

Fre 22/3 Nej 7 6 7h

Mån 25/3 Nej 4 7 7 7 6h 30min


