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Sammanfattning: 
Då en tidigare forskningsöversikt indikerat att det finns luckor i den nuvarande forskningen 
gällande fysiska pausaktiviteter i matematik har denna studie undersökt hur elever upplever 
en fysisk pausaktivitet samt förståelsen till varför fysiska pausaktiviteter genomförs. Studien 
är genomförd med 64 elever i årskurs 1 på en skola i Borås där alla medverkade i en fysisk 
pausaktivitet. Av dessa 64 elever deltog 25 stycken i en intervju. 
 
Syfte: 
Detta examensarbete önskar bidra till nya perspektiv inom forskningen kring fysiska 
pausaktiviteter. Examensarbetet undersöker elevers upplevelser av fysiska pausaktiviteter 
under matematiklektioner i klassrummet. Vi har även studerat huruvida eleverna tror att deras 
matematikresultat kommer att påverkas vid införandet av fysiska pausaktiviteter. Syftet kan 
sammanfattas i dessa tre forskningsfrågor: 

- Hur upplever elever fysiska pausaktiviteter i matematik? 
- Hur känner sig elever efter den fysiska pausaktiviteten? 
- Hur uttrycker elever sig kring hur deras matematikresultat påverkas av fysiska 

pausaktiviteter? 
 
Metod: 
Insamlingen av empiri har skett genom intervjuer av elever i årskurs 1 på en grundskola. I 
studien deltog 64 elever i en pausaktivitet och 25 av dessa elever valdes slumpmässigt ut för 
att medverka i en intervju. Intervjumaterialet har sedan kodats och sammanställts i en analys 
och i ett resultat.   
 
Resultat: 
De resultat som återfinns i studien baseras på elevernas utsagor och en tematisk analys. Det 
framgår att majoriteten av de intervjuade eleverna har en positiv upplevelse av den fysiska 
pausaktiviteten. Det blev också märkbart att de flesta eleverna mådde bra eller bättre efter 
den genomförda pausaktiviteten. Studien visar dock att det finns brister i kunskapen och 
förståelsen hos eleverna om varför fysiska pausaktiviteter utförs i klassrummet.   



Förord 
Efter att ha genomfört denna studie finns det några personer som vi skulle vilja tacka. 
Framförallt vill vi tacka varandra, för ett gott samarbete och för att vi har stöttat varandra 
genom hela processen. Mitt i arbetet kom livet emellan och en liten bebis kom till världen. 
Detta skulle nog många se som ett hinder för att genomföra studien men med bra planering, 
möjlighet att sitta på olika ställen och ett mycket fint samarbete har det gått över förväntan. 
Vi är mycket glada att vi genomfört studien då detta ämne är något som vi brinner för och 
som vi gärna skulle vilja forska vidare om.  
 
Tack till alla elever som vi fick möjlighet att träffa och intervjua, alla lärare som tog emot oss 
och till den berörda skolan. Ett extra tack vill vi rikta till vår handledare, Marie Fahlén, som 
varit en enorm stöttepelare under processen och som har anpassat sig efter oss och erbjudit 
oss den hjälp och stöttning vi behövt. Utan Dig, hade denna studie inte varit möjlig att 
slutföra.  
 

Emelie Carlsson & Josefin Järvinen  
Borås 2019  
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1. INLEDNING 
Ett allt mer stillasittande liv försämrar barn och ungas hälsa. Behovet 
av fysisk aktivitet är stort och barns rörelsemönster har förändrats 
och många rör sig idag för lite. Skolan lyckas inte att stimulera alla 
elever att vara fysiskt aktiva och spontanidrotten och leken har i allt 
högre grad försvunnit från grusplaner och lekplatser. 

 
Stina Törner, Sjukvårdsupplysningen, 2017 

 
Stina Törner, legitimerad fysioterapeut och specialist i pediatrik, beskriver i citatet ovan hur 
ett stillasittande liv försämrar barns och ungas hälsa och hur skolan inte lyckas stimulera alla 
elever till fysisk aktivitet och rörelse. Detta är ett problem i dagens samhälle då den fjärde 
största dödsorsaken i världen är just stillasittande och inaktivitet (WHO, 2010).  I 
Socialstyrelsens rapport om dödsorsaker (2018) uppges det att den vanligaste dödsorsaken i 
Sverige är hjärt- och kärlsjukdomar och tumörer som stod för ungefär 60% av alla dödsfall i 
Sverige under 2017. Hjärt- och kärlsjukdomar kan vara en produkt av ett stillasittande liv.  
 
Precis som Törner (2017) beskriver så lyckas inte skolan aktivera alla barn och elever. Fysisk 
pausaktivitet skulle kunna vara ett sätt för skolor att arbeta på för att få barn och elever att 
röra på sig mer under skoldagen. Fysiska pausaktiviteter är korta pauser under lektionstid. 
Pauserna är pulshöjande, de pågår mellan 5-20 minuter och de aktiverar kroppen och dess 
muskler. Fysiska pausaktiviteter kan användas för att återuppta koncentrationen under en 
längre tid eller som ett komplement till den schemalagda idrottsundervisningen.  
 
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (rev. 2018) finns fysisk 
aktivitet omskrivet på flera ställen (s. 9, s. 23, s. 25, s. 27, s. 48, s. 49, s. 50, s. 53 och s. 54). 
Inte minst i ämnet Idrott och hälsa betonas fysisk aktivitet, men det nämns även i avsnittet om 
skolans uppdrag: “Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom 
ramen för hela skoldagen” (Lgr11 rev. 2018 s. 9). Daglig fysisk aktivitet kan innebära olika 
sorters rörelse och är inte enbart de tillfällen som eleverna har en idrottslektion. I de lägre 
åldrarna kan lek och raster räknas in som daglig fysisk aktivitet. Det skulle också kunna vara 
en klassrumsbaserad fysisk pausaktivitet. 
 
Hannaford (1997) är en av få forskare som studerat samband mellan barn och elevers 
inlärning och fysisk aktivitet. Hannaford (1997) menar att inlärningspotentialen ökar hos 
elever då fler delar av hjärnan blir aktiverade samtidigt. Till exempel genom att räkna och 
röra på sig samtidigt. Han menar även att fysisk aktivitet bör få större utrymme i skolan då 
det ger elever ett varierat sätt att tänka.   
 
Området med fysiska pausaktiviteter är än så länge relativt obeforskat och de tidigare studier 
som är gjorda har fokuserat på vilka effekter fysiska pausaktiviteter har på elevers 
prestationer och resultat i skolan. Enligt våra sökresultat återfinns inga studier som 
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undersöker hur varken lärare eller elever i de lägre åldrarna upplever de fysiska 
pausaktiviteterna. I denna studie har vi undersökt hur elever i årskurs 1 upplever fysiska 
pausaktiviteter under matematiklektioner. Studien är gjord på en F-6 skola i Borås där 
sammanlagt 64 elever i årskurs 1 medverkade. Alla 64 elever fick genomföra en fysisk 
pausaktivitet under några dagar och efter det fick 25 utvalda elever delta i en intervju. 
Materialet från intervjuerna ligger till grund för studiens analys och resultat.  
 
En översikt av tidigare forskning i ämnet fysiska pausaktiviteter visar att det finns luckor i 
den nuvarande forskningen och framförallt kopplat till skolämnet matematik (Carlsson & 
Järvinen 2018). Som blivande lärare är ett pedagogiskt perspektiv på forskningen 
betydelsefullt, men föreliggande studie om fysiska aktiviteters påverkan på 
matematikresultatet utgår även från ett personligt intresse och engagemang när det gäller just 
fysisk aktivitet.  
 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien är att undersöka hur elever i årskurs 1 upplever fysiska pausaktiviteter 
under matematiklektioner. Vi har även studerat huruvida eleverna tror att deras 
matematikresultat kommer att påverkas när de fått delta i en fysisk pausaktivitet. Studien ska 
även bidra med nya perspektiv på den redan befintliga forskningen. Studiens syfte kan 
sammanfattas i de tre följande forskningsfrågorna: 
 

- Hur upplever elever fysiska pausaktiviteter i matematik? 
- Hur känner sig elever efter den fysiska pausaktiviteten?  
- Hur uttrycker elever sig kring hur deras matematikresultat påverkas av fysiska 

pausaktiviteter? 
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2. BAKGRUND 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till studiens uppkomst, två centrala begrepp, fysisk 
aktivitet och fysisk pausaktivitet samt tidigare forskning som ligger till grund för studien.  
 
Barn och unga är mer stillasittande än någonsin. Det är teknikens århundrade där 
smartphones, surfplattor och datorer finns i nästan varje svenskt hem. Internet är tillgängligt 
dygnet runt vilket även betyder att människan är tillgänglig för andra dygnet runt. Detta 
påverkar människans sätt att leva och det diskuteras ofta att barn är mer stillasittande än 
någonsin tidigare samt inte rör på sig på samma sätt som förr. Enligt World Health 
Organization (2010, s. 16) bör barn och unga vuxna mellan 5-17 år motionera ungefär 60 
minuter varje dag. Anledningen till att rekommendationen är 60 minuter är för att bibehålla 
den fysiska hälsan men även den psykiska. Fysisk aktivitet kan leda till bättre självförtroende, 
mindre risk för depression och högre självkänsla. En annan, kanske viktigare faktor är att 
fysisk aktivitet har en positiv påverkan på elevers inlärning och koncentration (Statens 
Folkhälsoinstitut 2011).  
 
I de svenska skolorna ser dagarna ungefär likadana ut. Dagen är uppdelad i 40-60 minuters 
långa lektioner, oftast två eller tre stycken innan lunch. Under dagen har eleverna, förutom 
lunchrasten, en eller två korta pauser där de får möjlighet att inhämta frisk luft och röra på 
sig. Utöver dessa pauser sitter eleverna mestadels stilla under skoldagen. Fysiska 
pausaktiviteter i klassrummet har inte som syfte att uppfylla dessa rekommenderade 60 
minuter utan syftet är att ge eleverna möjlighet att under några minuter röra på sig, samla ny 
energi och syresätta hjärnan.  
 
Som tidigare nämnts, uppger World Health Organization (2010) att stillasittande är den fjärde 
största dödsorsaken i världen. Ett stillasittande liv kan leda till en rad livshotande sjukdomar 
som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och fetma som i sin tur kan leda till en alldeles 
för tidig död. Det är därför viktigt att skolan redan i låg ålder pratar om fysisk aktivitet och 
dess påverkan på kroppen men även psykiskt. Det är även viktigt att få alla elever att hitta 
rörelseglädje och få dem att vilja röra på sig och leva ett hälsosamt liv. Det behövs därför 
kunskap om fysisk aktivitet och fysiska aktivitetspauser.  
 

2.1 Centrala begrepp 
Nedan kommer vår definition av två centrala begrepp att presenteras.  

2.1.1 Fysisk aktivitet 
När man pratar om fysisk aktivitet tror många att det är träning som det handlar om och att 
individen som utför den fysiska aktiviteten måste känna någon slags utmattningskänsla efter. 
Enligt Statens Folkhälsoinstitut (2008) är fysisk aktivitet all kroppsrörelse som får musklerna 
att arbeta och som ökar energiförbrukningen. Det kan alltså vara att promenera, resa sig upp 
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från en stol, i princip nästan vad som helst som får kroppen att röra sig. Fysisk aktivitet 
innefattar även sport och andra liknande aktiviteter.  
 
I föreliggande studie förstås fysisk aktivitet i skolan som till exempel idrottslektioner, olika 
sorters träning, lek på rasten eller andra aktiviteter där eleven förflyttar sig från klassrummet 
för att utföra aktiviteten.  
 

2.1.2 Fysisk pausaktivitet  
Fysisk pausaktivitet skiljer sig från fysisk aktivitet. Fysisk pausaktivitet definieras i 
föreliggande studie som en aktivitet som utförs i klassrummet där eleven reser sig upp från 
sin plats för att utföra aktiviteten. Syftet med pausaktivieten är dels att bryta lektionen så att 
eleverna får en chans att pausa och hitta ny koncentration, men även för att eleverna ska 
syresätta hjärnan så att de återfår energi och kan koncentrera sig resten av lektionen. 
Definitionen utgår från Klingberg (2011) som framhåller detta i sin bok Den lärande 
hjärnan: om barns minne och utveckling.     
 
Definitionen av en pausaktivitet i föreliggande studie är att den ska vara något som eleven 
kan utföra på stället denne befinner sig på just nu, det ska vara något pulshöjande och det ska 
pågå under en kortare tid (5-20 minuter). Pausen kan bestå av rörelsekort som man antingen 
köper eller gör själv. Det kan vara en film som man följer, exempelvis från Friskis och Svettis 
Röris och Mini-Röris eller något annat program som finns att tillgå.  
 
I denna studie har Rörispaus Sjuloopen från Friskis och Svettis (2017) använts. Det är ett 
videoklipp på 3 minuter, men själva pausaktiviteten startar så fort eleven reser sig från stolen. 
Pausen i sin helhet blev ungefär 5 minuter.  
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2.2 Tidigare forskning 
Genom att syresätta hjärnan påverkas arbetsminnet och problemlösningsförmågan positivt. 
Tidigare studier har undersökt hur fysisk aktivitet påverkar äldre personer och det har visat 
sig att aktiva äldre personer förbättrar sin reaktionssnabbhet. Liknande studier har sedan 
utförts på barn och unga med liknande resultat men studierna har även visat att barns och 
ungas minne och problemlösningsförmåga förbättras av fysisk aktivitet (Klingberg 2011, ss. 
160-161).  
 
Den tidigare forskningen om fysiska pausaktiviteter i matematik är till synes begränsad och 
ett relativt nytt fält där de flesta studier är gjorda efter 2010. Det bidrar till att de genomförda 
studierna har få citeringar och saknar genomslag. Fältet domineras av effektstudier som är 
gjorda i det medicinska eller psykologiska fältet samt av samma forskargrupp. 
Effektstudierna har enbart intresserat sig för hur elevers matematikresultat har påverkats av 
fysiska pausaktiviteter. I det medicinska och psykologiska fältet domineras forskningen av 
aktionsforskning med ett positivistiskt förhållningssätt. Några upplevelser eller erfarenheter 
från lärare eller elever återfinns inte. En studie från Danmark har undersökt hur integrerad 
fysisk aktivitet påverkar elevers matematikresultat. Studien är gjord på 505 elever från 12 
olika skolor. Effekterna som återfinns är positiva och elevernas matematikresultat 
förbättrades av införandet av fysisk aktivitet (Have, Have-Nielsen, Gejl, Thomsen-Ernst, 
Fredens, Toftegaard-Støckel, Wedderkopp, Domazet, Gude, Grøntved & Lund-Kristensen 
2016).  
 
Några forskare som ofta förekommer i fältet kring fysiska pausaktiviteter är Ahn, Fedewa och 
Erwin. De har bland annat skrivit artikeln A randomized controlled design investigating the 
effects of classroombased physical activity on children’s fluid intelligence and achievement 
(2015) som undersöker effekterna av klassrumsbaserad fysisk aktivitet på elevers logiska 
tänkande och prestationer i matematik samt läsning. Studien är en aktionsforskning och är 
designad med test- och kontrollgrupp vilket är den dominerande metoden inom fältet kring 
fysiska pausaktiviteter i matematik. Testgrupperna blev utvalda till att genomföra någon slags 
fysisk pausaktivitet medan kontrollgruppen genomförde undervisningen utan några 
ändringar. I studien fick testgruppen 20 minuter fysisk aktivitet inlagt i sitt schema varje dag 
och kontrollgruppen gjorde inga förändringar i undervisningen så länge studien pågick. 
Aktiviteterna bestod av rörelsekort som varade ungefär 5 minuter och varje elev blev tilldelad 
en stegräknare som de bar under hela den tid som studien pågick, även utanför klassrummet. 
Syftet med Ahns, Fedewas och Erwins studie var att undersöka hur klassrumsbaserad fysisk 
aktivitet positivt kan influera elevers logiska tänkande och prestationer i matematik och 
läsning. Fedewa et al. (2015 ss.142-145) kom fram till att det endast sker en liten ökning för 
de elever som ingår i testgruppen när det gäller matematik och läsning. Det finns inget tydligt 
samband mellan logiskt tänkande och fysisk aktivitet. Dock hade en liten ökning skett för 
både testgruppen och kontrollgruppen.  
 
En forskargrupp som undersökt samband mellan elevers inlärning och fysisk aktivitet är 
Lengel och Kuczala (2010 ss. 17-19). De undersöker betydelsen av motion och fysisk 
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aktivitet för elevers inlärning. De menar att hjärnan fungerar som bäst när den blir exponerad 
för en konkret upplevelse och rörelse är en av de mest konkreta upplevelserna som finns. 
Genom att eleverna får röra på sig så blir de mer fokuserade då hjärnan aktiveras. Lengel och 
Kuczala (2010 s. 11) menar att varje lärare bör fundera över hur de kan använda fysisk 
aktivitet i sin undervisning. Det finns en rad anledningar till varför, bland annat att det ger en 
viktig paus för eleverna och tillfredsställer basbehoven som människan har. Det finns fem 
basbehov, överlevnad, tillhörighet, makt, frihet och nöje. Enligt Lengel och Kuczala (2010 s. 
23-29) tillfredsställs alla dessa genom fysisk aktivitet i klassrummet och det ökar därmed 
inlärningen.  
 
Enligt Ericsson (2005) har idrottsämnet aldrig varit så litet som det är nu trots att utökade 
timmar tillkommit i timplanen. På 1990-talet minskade dock antalet timmar från 756 till 500 i 
grundskolan. År 2018 föreslog regeringen att öka antalet timmar från 500 till 600. Ett förslag 
är att lägga dessa 100 timmar i årskurs 6-9 (Skolverket, 2018). Det innebär att eleverna i de 
lägre årskurserna inte får ta del av dessa extra timmar. I årskurs 1-3 finns endast 140 timmar 
utsatt för idrott och hälsa. Dessa 140 timmar ska delas upp på 3 år. Under ett år får eleverna 
alltså enbart 46,6 timmar idrottsundervisning. Med en enkel beräkning kommer alltså inte de 
rekommenderade 60 minuterna av måttlig till hög intensiv fysisk aktivitet att uppfyllas. 
Sjukgymnaster och läkare uppger även att det allt oftare får ta emot unga patienter som lider 
av rörelseproblem, övervikt och diabetes. Fysiska pausaktiviteter kan bidra med några 
minuters rörelse varje dag, men problemen med att barn är stillasittande kommer inte att 
försvinna. Dock är det ett steg på vägen för att uppnå en förbättring i barn och ungas hälsa 
(Ericsson, 2005). 
 
Genom en noggrann sökning efter pedagogisk forskning kring fysiska pausaktiviteter 
framkommer att det finns en tydlig avsaknad av ett elev/lärarperspektiv. Det saknas studier 
om fysiska pausaktiviteter från det pedagogiska fältet vilket har bidragit till denna studiens 
uppkomst.  
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3. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för studiens teoretiska utgångspunkter: ett salutogent 
holistiskt perspektiv på eleven och Dunn och Dunn’s (1978) modell om inlärningsstilar.  
 

3.1 Salutogena perspektivet 
Studien utgår från ett holistiskt perspektiv på eleven och dess lärande, där den Salutogena 
teorin är relevant för studiens syfte att studera elevers upplevelser av fysiska pausaktiviteter 
under matematik. Teorin formulerades av Aaron Antonovsky, professor i medicinsk 
psykologi. Kortfattat betyder det “hälsans ursprung”. Det mest betydande inom det 
salutogena perspektivet är KASAM, känsla av sammanhang. KASAM är uppdelat i tre 
faktorer: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 1991). 
 
Begriplighet 
Människor mår bra av att förstå vad som händer både i den enskilda individen men även i 
resten av omvärlden. Att kunna förklara och begripa varför saker och ting händer gör att 
människor i större utsträckning mår bättre.  
 
Hanterbarhet 
För att möta och ta sig igenom olika situationer behöver människor ha tillgängliga resurser 
och verktyg för att kunna upprätthålla en god hälsa.  
 
Meningsfullhet 
Dagligen möts människor av olika sorters utmaningar. Det är då viktigt att man känner att 
dessa utmaningar är värda att lägga energi på. Människor som engagerar sig i utmaningar har 
i större utsträckning bättre hälsa än de som inte gör det.  
 
Det salutogena perspektivet betonar individens friskfaktorer och hur man kan skapa en hög 
känsla av sammanhang (KASAM). Det salutogena perspektivet belyser betydelsen av att man 
ser individen i sin helhet (Antonovsky, 1991). Det är således applicerbart på en pedagogisk 
studie om elevers upplevelser av fysiska pausaktiviteter i matematiken då det salutogena 
perspektivet även fokuserar på elevens kunskaper och på det som fungerar bra (Hugo, 2018).  
 

3.2 Lärandeteori 
Det är det insamlade materialet som ligger till grund för författarnas tolkningar i föreliggande 
studie. För att koppla utsagorna vidare till didaktiken och matematik har vi valt att göra det 
utifrån Dunn och Dunn’s (1978) modell om inlärningsstilar. Det finns flera forskare som 
använder Dunn och Dunn’s modell (1978), bland annat Boström, Sprenger och Griss som 
refereras till senare i detta avsnitt. Modellen består av fyra stimulansfaktorer: miljö, känslor 
samt sociologiska och fysiska faktorer. De olika faktorerna kan påverka elevers inlärning på 
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olika sätt. I modellen finns sinnesuppfattningar under kategorin “fysiska faktorer”. 
Sinnesuppfattningarna kan delas in i auditivt, visuellt, kinestetiskt och taktilt sinne. Här 
nedan kommer vi närmare att beskriva de olika sinnena och inlärningsstilarna. I studien har vi 
främst fokuserat mest på kinestetiskt sinne och kinetisk inlärningsstil då relevansen är hög för 
studiens syfte då den fokuserar på fysisk aktivitet.  

3.2.1 Kinestetiskt sinne och kinestetisk inlärningsstil 
Enligt Boström (2004, ss. 63-68) är kinestetisk inlärningsstil när elever lär genom känslor och 
kroppslig aktivitet. Genom att rörelsesinnet aktiveras förbättras elevernas minne. Att få 
uppgifter samtidigt som man rör på sig kan stärka kinestetiska inlärares inlärning (Dunn & 
Dunn, 1978, s. 14). Det kinestetiska sinnet kan aktiveras i alla skolämnen och Griss (1998, ss. 
6-7) menar att kinestetiska metoder kan förtydliga undervisningen för en del elever, inte 
enbart för de kinestetiska inlärarna. De kinestetiska undervisningsmetoderna lär eleverna att 
använda egna erfarenheter och observationer som en grund för inlärningen. I denna studie har 
eleverna fått utföra fysiska pausaktiviteter under matematiklektioner för att aktivera det 
kinestetiska sinnet. 

3.2.2 Auditivt sinne och auditiv inlärningsstil 
Auditiva inlärare lär sig bäst genom hörselsinnet, att lyssna är deras styrka (Dunn & Dunn 
1978, ss. 13). Auditiva inlärare är ofta bra på språk och förutom att lyssna så talar de ofta 
mycket (Sprenger 2003, s. 37). I matematik kan muntliga räknesagor användas för att stödja 
dessa elever. 

3.2.3 Visuellt sinne och visuell inlärningsstil 
De elever som lär med det visuella sinnet lär genom synsinnet och kan genom att titta på en 
bild eller en form memorera och lära sig denna (Dunn & Dunn, 1978, s. 13). Enligt Boström 
(2004, s. 67) har elever en visuell inlärningsstil när de får se hur något fungerar och om de lär 
sig från detta. Visuella inlärare har ofta lätt för aritmetik, alltså räknelära, där eleverna genom 
sin syn bildar sig en uppfattning av antal och storlek.   

3.2.4 Taktilt sinne och taktil inlärningsstil 
Taktil innebär att man lär sig genom känselsinnet. Elever med taktil inlärningsstil lär bäst när 
känselsinnet aktiveras samtidigt som en uppgift löses (Dunn & Dunn, 1978, s. 13). I 
matematik är plockmaterial ofta använt som ett hjälpmedel. Enligt Boström (2004, s. 63) 
koncentrerar sig elever med taktil inlärningsstil bättre när de får möjlighet att använda och 
arbeta med händerna.  
 
Sprenger (2003, s. 37) menar att kinestetiska och taktila inlärare ska behandlas i samma 
grupp. Sprenger menar vidare att kinestetiska och taktila inlärare behöver fysisk/kroppslig 
aktivitet för att inlärningen ska bli som bäst.  
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Inlärningsmodellen är applicerbar på alla elever och eleverna ingår i antingen en eller flera 
kategorier. Med hjälp av modellen kan läraren anpassa och variera undervisningen så att den 
passar alla elever och möter deras behov.  
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4. METOD 
I detta kapitel kommer forskningsansatsen beskrivas. Sedan redogörs för utformning av 
missivbrev och intervjufrågor, urval och deltagare, genomförande, analys, etiska aspekter 
samt reliabilitet och validitet. 
 
Studien är kvalitativ och för att söka elevernas upplevelser av fysisk pausaktivitet har vi 
utgått från en fenomenologisk syn i genomförandet av studien. Bjurwill (1995, ss. 49-50) 
beskriver det fenomenologiska synsättet som att man tar på sig ett par glasögon när man 
forskar. Glasögonen ska ge oss tillgång till världen utan förutfattade meningar. De ska också 
få oss att inse sambandet mellan vår egen omgivning med en annan större. De ska hjälpa oss 
att få inblick och förstå hur andra ser på världen. Glasögonen ska göra oss medvetna om vårt 
eget sätt att tänka. De uppmanar oss även till att vara självkritiska mot våra egna tankar om 
världen och de möjliggör tolkningar av saker som sker runt omkring oss. Glasögonen är inte 
bara ett par filosofiska glasögon utan även ett par pedagogiska glasögon som ska hjälpa oss 
att lära och undervisa (Bjurwill, 1995, ss. 49-50). 
 
De genomförda intervjuerna bygger på en fenomenografisk forskningsansats som enligt 
Eriksson-Barajas, Forsberg och Wengström (2013) ofta används i det pedagogiska fältet. Den 
fenomenografiska forskningsansatsen söker efter uttalanden under intervjun som berör 
forskningsfrågorna och hur en person upplever sin omvärld och ett fenomen. Fenomenografin 
som forskningsansats grundades av Ference Marton, där termen “fenomenografi” 
introducerades 1981 (Alexandersson 1994 s. 111). Fenomenografin är, precis som 
fenomenologin, en kvalitativ metod.  
 
Likväl som fenomenografin söker efter personers upplevelser av ett fenomen så gör även 
fenomenologin det. Det blev därför ett lätt val att använda en fenomenografisk 
forskningsansats i genomförandet av intervjuerna då studien utgår från en fenomenologisk 
syn. 
 
Då tiden att genomföra studien var för kort för att undersöka elevers matematikresultat i en 
interventionsstudie har vi istället undersökt elevernas upplevelser av fysiska pausaktiviteter 
då det enligt vår hypotes bör ha ett samband. 
 
I enlighet med ett kvalitativt perspektiv i studien valdes intervju ut som metod för att studera 
elevers erfarenheter. Halvstrukturerade intervjuer har använts, vilket innebär att temat och 
ämnet är förutbestämt men intervjuaren har på egen hand möjlighet att bestämma hur och i 
vilken ordning frågorna ska ställas (Eriksson-Barajas, Forsberg och Wengström, 2013, s. 
131).  
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4.1 Utformning av missivbrev och intervjufrågor 
Missivbrevet (se bilaga 1) utformades med syftet att informera vårdnadshavare om vårt besök 
på skolan och om intervjuerna. I missivbrevet återfinns även en samtyckesblankett för 
vårdnadshavare att fylla i om deras barn får medverka i en intervju eller inte. I brevet 
förklarades även sekretess och hur intervjuerna kommer att behandlas.  
 
Intervjufrågor (se bilaga 2) utformades för att kunna besvara denna studiens syfte och 
forskningsfrågor. I en tidigare forskningsöversikt framkom det tydligt att en bristande del i 
den befintliga forskningen var både ett lärar- och elevperspektiv. I denna studie valdes ett 
elevperspektiv ut och frågorna kunde sedan utformas. För att kontrollera att frågorna 
fungerade på elever i årskurs 1 genomfördes provintervjuer på tre elever. Frågorna handlar 
om hur eleverna upplevde pausaktiviteten som de utövade under en veckas tid och baseras 
även på studiens forskningsfrågor och syfte. 

4.2 Urval och deltagare 
I studien deltog tre skolklasser i årskurs 1. Mailkontakt hölls med en lärare i en av klasserna 
som sedan förmedlade informationen till respektive klasslärare. I de tre ettorna gick det totalt 
64 stycken elever, varav 25 stycken elever deltog i intervjun, vilket motsvarar 39%. 
Anledningen till att det valdes ut 25 stycken elever slumpvis var för att få ett representativt 
urval. I studien deltog 12 stycken flickor, vilket motsvarade 48%, och 13 stycken pojkar, 
vilket motsvarade 52%. Alla elever var informerade om att deltagandet i intervjun var 
frivilligt och fick avstå om de ville när de blev tillfrågade. Av 64 utskickade 
samtyckesblanketter återsändes 37 stycken. Bortfallet i studien blir därför 42%. 

4.3 Genomförande 
Det första steget var att ta kontakt med en lärare på den utvalda skolan. Läraren kontaktades 
via mail med information om vad studien skulle handla om och vad som krävdes från deras 
sida. Denna lärare tog i sin tur kontakt med de andra två lärarna och rektorn för att vi skulle 
kunna få ett godkännande att utföra studien på skolan. Efter godkännande mailades 
missivbrevet och samtyckesblanketten ut och lärarna la ut missivbrevet och 
samtyckesblanketten på skolans plattform som alla vårdnadshavare har tillgång till. Detta 
skedde en vecka före intervjun skulle äga rum. Lärarna samlade in samtyckesblanketten och 
ut ifrån den lottade de sedan vilka elever som blev uttagna till intervjun. Vi var ute på skolan 
en gång och introducerade den fysiska pausaktiviteten för eleverna och lärarna. 
Pausaktiviteten var en film som hette Rörispaus Sjuloopen (Friskis & Svettis 2017). Denna 
gjorde sedan lärarna fyra gånger utan oss. Anledningen till att vi var där fysiskt var för att 
både elever och lärare kunde ställa frågor till oss om något var oklart och vi förklarade även 
syftet med varför vi var där. Efter fem dagar var vi tillbaka för att utföra intervjuer med 
eleverna.  
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Före intervjun med enskilda elever förklarade vi att intervjun kommer att spelas in och att allt 
kommer att vara anonymt. Även här frågade vi en extra gång om eleven ville vara med och 
om de godkände att vi spelade in intervjun. Efter godkännande av eleven började vi spela in 
intervjun och ställa de åtta stycken intervjufrågorna. Tre intervjuer genomfördes tillsammans 
men då vi upplevde att eleverna kände sig aningen blyga och ofokuserade valde vi därför att 
genomföra resten av intervjuerna var för sig.  
 
Intervjuerna spelades in på mobiltelefon och genomfördes under en dag. Efter detta tog 
transkriberingsprocessen vid. Transkriberingen gjordes ordagrant och enskilt av författarnas 
egna intervjuer. För att bli bekant med materialet lästes det flera gånger. Nästa steg i 
processen var att genomföra den tematiska analysen. Av transkriberingsmaterialet togs 
nyckelord fram ur elevernas utsagor. Nästa steg i processen var att söka efter möjliga teman 
som nyckelorden kunde placeras i. Utifrån nyckelorden hittades samband och likheter men 
även skillnader som resulterade i teman. Därefter granskades de teman som blivit framtagna 
och värderades huruvida de skulle vara kvar eller inte. Vissa teman slogs ihop och andra 
teman förkastades. I sista steget plockades slutgiltiga teman fram och gavs definitiva namn 
(Braun & Clarke 2008). Dessa teman återfinns i studiens resultat där de beskrivs på djupet 
och vilken betydelse de har haft för studien.  
 
Intervjuerna genomfördes enskilt, endast tre intervjuer gjordes ihop. Transkriberingen gjordes 
också enskilt men så fort processen med att framställa text påbörjades har arbetet gjorts 
tillsammans. Majoriteten av tiden har spenderats på Högskolan i Borås. På grund av vissa 
omständigheter har vi i slutet av processen fått sitta på olika ställen eller hemma hos 
varandra. Det har dock inte varit ett problem då processen började lida mot sitt slut och med 
hjälp av telefonkontakt och Google Drive har arbetet ändå kunnat slutföras. 

4.4 Analys  
Vi har i vår studie använt oss av kvalitativ analys. Det bygger på att forskaren systematiskt 
undersöker och ordnar sitt material för att nå fram till ett resultat (Frejs & Thornberg 2009,  
ss.34-35). I studien görs en tematisk analys utifrån det insamlade intervjumaterialet för att nå 
fram till ett eller flera svar på studiens syfte och forskningsfrågor. Vidare kommer resultatet 
av det som framkommit i analysen av intervjumaterialet att diskuteras och analyseras.  

4.4.1 Tematisk analys 
Som nämnts ovan, har en tematisk analys genomförts för att analysera det insamlade 
materialet. Tematisk analys innebär att man identifierar, analyserar och presenterar teman i 
materialet. Ett tema kan vara något som förekommer frekvent i respondenternas utsagor eller 
något som är representativt i relation till forskningsfrågan. Det går att dela upp processen i 
sex faser/steg: 

1. Bekanta sig med materialet 
2. Hitta initiala koder 
3. Söka efter teman 
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4. Granska teman  
5. Definiera och namnge teman  
6. Skriva rapporten 

Metoden är flexibel och teoretiskt obunden vilket kan leda till givande resultat. Man måste 
vara medveten om att forskarnas eget intresse påverkar vilka teman som kommer att 
användas i analysen (Braun & Clarke 2008, ss.87-93).  
 
Nedan beskrivs de sex steg som vi använt oss av i analysprocessen och som, enligt Braun och 
Clarke (2008), utgör den tematiska analysen: 
 
Bekanta sig med materialet  
I första steget genomfördes transkribering av intervjuerna ordagrant och granskades flera 
gånger av båda författarna.  
 
Hitta initiala koder 
Här kodades materialet utifrån transkriberingen. Utifrån respondenternas utsagor har det 
viktigaste i relation till forskningsfrågorna tagits ut i form av koder/nyckelord.  
 
Söka efter teman 
Sökningen efter teman påbörjades. Alla koder/nyckelord sattes in i potentiella teman. Alla 
teman gavs tillfälliga namn och färger för att bli lättare att hantera. Åtta potentiella teman 
togs fram: 
 

- Upplevelser   
- Mående före paus 
- Mående efter paus 
- Uppfattningar om varför 
- Roligt/tråkigt under paus 
- Positiv till paus 
- Negativ till paus 
- Bättre matematikresultat 

 
Granska teman 
De potentiella teman som plockats fram granskades, slogs ihop eller förkastades. 
Granskningen skedde utifrån den genomförda färgkodningen. De teman som blev kvar i 
processen var de teman som kunde besvara forskningsfrågorna och studiens syfte.  
 
 
Definiera och namnge teman 
Här namngavs och definierades teman slutgiltigt. Urvalet utgick från forksningsfrågorna. Det 
var även av vikt att vara medveten om att författarnas intresse spelar roll i hur slutgiltiga 
teman valts ut. Våra slutgiltiga teman presenteras nedan: 

- Upplevelser av fysiska pausaktiviteter (tidigare: Upplevelser, Positiv till paus, Negativ 
till paus och Bättre matematikresultat). 
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- Hälsotillstånd efter en fysisk pausaktivitet (tidigare: Mående efter paus). 
- Insikter om fysiska pausaktiviteter (tidigare: Uppfattningar om varför). 

De teman som förkastats från processen är Roligt/tråkigt under paus och Mående före paus. 
Det beror på att de inte var relevanta för forskningsfrågorna och syftet. Respondenternas 
utsagor på dessa frågor hade även en hög grad av inkongruens.  
 
Skriva rapporten 
När alla teman var slutgiltiga började processen med att skriva rapporten. Vår utgångspunkt 
här har varit att rapporten ska analysera, vara tydlig och ha belägg i teman. Processen är inte 
linjär utan skrivandet pågår under hela processen. Processen avslutas när författarna 
rapporterar innehållet och temans betydelser (Braun & Clarke 2008). 

4.5 Etiska aspekter 
Som forskare måste man följa fyra olika riktlinjer för att kunna samla in empiri på ett etiskt 
korrekt sätt. Dessa riktlinjer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s.6). 
 
Informationskravet 
Här har forskaren som uppgift att informera deltagarna och uppgiftslämnarna om studiens 
syfte samt att det är frivilligt att delta och att deltagarna när som helst kan avbryta deltagandet 
(Vetenskapsrådet 2002, s.7). Rektorn, lärarna och eleverna fick information både före vi kom 
ut samt samma dag vi var där och skulle introducera pausaktiviteten.  
 
Samtyckeskravet 
Här skall deltagarna själva bestämma huruvida de vill delta i studien eller inte. Även om de 
blivit tillfrågade och sagt ja kan de närsomhelst avbryta. Om deltagarna är minderåriga ska 
även vårdnadshavarna delge sitt samtycke för att de ska få delta. Även om vårdnadshavarna 
godkänner att de får delta så kan fortfarande eleven säga att de inte vill delta 
(Vetenskapsrådet 2002, s.9).  
 
Först var rektorn tvungen att godkänna att vi fick utföra studien på denna skolan, sen var 
lärarna tvungna att godkänna att vi fick utföra studien i deras klasser. Efter det skickades ett 
missivbrev med samtyckesblankett ut till samtliga vårdnadshavare för att få ett godkännande 
av dem då deltagarna var minderåriga. Innan intervjun så tillfrågades eleven ytterligare en 
gång om de ville delta och fick då möjlighet att avböja.  
 
Konfidentialitetskravet 
Detta krav handlar om att allt behandlas med sekretess och att inga personuppgifter kommer 
utlämnas så att utomstående kan urskilja vem det är som deltar. Allt datamaterial ska vara 
anonymt (Vetenskapsrådet 2002, s.12). 
 
Samtliga deltagare informerades om detta och samtyckesblanketten som delades ut, samlades 
in och arkiveras så att obehöriga inte kan ta del av vilka som fått delta. 
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Nyttjandekravet 
Den insamlade empirin får endast användas till denna forskningsstudies syfte. Det betyder att 
empirin inte får lämnas ut i andra ändamål (Vetenskapsrådet 2002, s.14). Den insamlade 
datan kommer endast användas till denna studies syfte och de som kommer ta del av 
intervjumaterialet är endast vi. Det inspelade materialet kommer att raderas när 
transkriberingen genomförts.  
 
GDPR 
År 2018 trädde en ny lag i kraft, GDPR- The General Data Protection Regulation. Syftet 
med GDPR är att skydda varje enskild individs identitet och personuppgifter. Personuppgifter 
kan vara personnummer, namn, bild på personen men även ljudinspelningar av personen. Vid 
intervjuer kan respondenten kännas igen på rösten och därmed identifieras och för att få 
utföra intervjuerna har en samtyckesblankett angående detta delats ut till alla elever och 
vårdnadshavare där de fått möjlighet att avböja till en intervju (Datainspektionen, 2018).  

4.6 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet och validitet är viktiga kriterier när kvaliteten i en undersökning/studie ska 
kontrolleras. Både reliabilitet och validitet handlar om att säkerställa tillförlitligheten hos 
studien och dess resultat (Christoffersen & Johannessen 2015, ss. 21-23). 

4.6.1 Reliabilitet 
Reliabilitet innebär att den insamlade datan ska vara tillförlitlig. Det handlar också om hur 
noggrant och exakt som undersökningar är genomförda samt hur datan bearbetas. Det finns 
flera sätt att testa studiens reliabilitet, att upprepa studien med några veckors mellanrum eller 
att låta andra forskare utföra samma studie (Christoffersen & Johannessen 2015, ss. 21-22).  
Det finns flera saker som kan påverka reliabiliteten i studien.  
 
På grund av den bristande tidsaspekten har studien inte kunnat upprepas av varken oss eller 
andra forskare. Intervjuerna har även utförts av två intervjuare, vilket kan innebära olika sätt 
att ställa frågorna och olika följdfrågor. Det kan leda till att intervjuerna skiljer sig från 
varandra.  
 
Handledaren läste missivbrevet och intervjufrågorna för att det inte skulle vara något oklart i 
dem. Dessutom genomfördes tre stycken provintervjuer. Intervjufrågorna är noga 
dokumenterade (se bilaga 2) och transkriberingarna är gjorda ordagrant utifrån elevernas 
utsagor, vilket leder till att olika tolkningar av utsagorna kan uteslutas. Intervjumaterialet är 
dessutom noggrant granskat genom att vi har lyssnat flertalet gånger på varje inspelning.  

4.6.2 Validitet 
Validitet innebär hur relevant den insamlade datan är. Beroende på hur väl datan 
representerar det utvalda fenomenet ökar eller minskar validiteten. Det finns tre olika former 
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av validitet: begreppsvaliditet, intern validitet och yttre validitet. Validitet är inget absolut 
men det är ett krav som säkrar studiens kvalitet (Christoffersen & Johannessen 2015, ss. 22-
23).  
 
För att undersöka hur väl intervjufrågorna passade elever i årskurs 1 genomfördes tre stycken 
provintervjuer. På så sätt kunde det fastställas huruvida frågorna var relevanta, om de 
behövde bearbetas eller förkastas/bytas ut. Intervjuerna är genomförda på 25 elever för att få 
ett representativt urval och för att kunna generalisera resultaten.  
 
Studien utgår från syftet och forskningsfrågorna som ligger till grund för intervjufrågorna, 
analysen och resultatet. För att få så valid data som möjligt är det viktigt att kontinuerligt 
koppla studien till syfte och forskningsfrågor.  
 
Då en halvstrukturerad intervju genomfördes kan homogeniteten i intervjun påverkas, både 
positivt och negativt. Med de förbestämda ämnesområdena ökar homogeniteten men eftersom 
intervjuaren har möjlighet att ändra ordningsföljd på frågorna och sättet frågorna ställs på kan 
de uppfattas olika av respondenterna vilket kan minska homogeniteten (Eriksson Barajas, 
Forsberg och Wengström, 2013, s. 131). Trots att en halvstrukturerad intervju användes 
ställdes intervjufrågorna i samma ordning under varje intervju.  
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5. RESULTAT 
I detta kapitel kommer de teman som framkommit ur elevernas utsagor att presenteras. Det 
görs med stöd i forskningsfrågorna och i studiens syfte.  
 
Av intervjumaterialet har tre teman analyserats fram genom en tematisk analys (se avsnitt 3). 
De teman som kommer att användas är Upplevelser av fysiska pausaktiviteter, Hälsotillstånd 
efter en fysisk pausaktivitet och Insikter om fysiska pausaktiviteter. Dessa teman har arbetats 
fram och baseras på elevernas utsagor från intervjuerna och de mönster som framkommit 
både under intervjuerna men även i den tematiska analysen. Namnen på de teman som valts 
ut utgår från syftet och forskningsfrågorna i studien och har därför fått namn som besvarar 
detta och som motsvarar det eleverna sagt i intervjuerna. De teman som tagits fram ska ge en 
så representativ bild av resultatet som möjligt samt besvara forskningsfrågorna. De hänger 
även ihop med varandra för att skapa en helhetsbild över studien.  

5.1 Upplevelser av fysiska pausaktiviteter 
Detta tema har framkommit med stöd i studiens forskningsfrågor och i de mönster som visats 
i intervjumaterialet. I temat ingår även elevernas inställning till fysiska pausaktiviteter samt 
huruvida de tror att deras matematikresultat kommer att ändras eller inte. Det finns tydliga 
mönster och samband kring elevernas upplevelser av fysiska pausaktiviteter. Majoriteten av 
eleverna berättar att de upplevde den fysiska pausaktiviteten positiv och det återfinns även 
samband med att de eleverna hade positiv inställning till pausaktiviteten. Det uttrycks av en 
elev: 
 

[...] jag upplevde den bra, jag tror att jag gjorde den lite, nej jag har 
gjort den några gånger hemma också för att träna lite. 

Elev 1 
 
Samma elev beskriver även hur det kändes efter pausaktiviteten och om eleven hade velat ha 
fler pauser: 
 

[...] för att det var roligt och man kunde och för det var roligt och 
man aa [...]För att vi hade pauserna innan och känner mig glad. 

Elev 1 
  
Eleven som citeras ovan tror att matematikresultaten kommer att förbättras för att pauserna 
utfördes mitt i matematiklektionen och för att hen kände sig glad. I flera utsagor återfinns 
liknande svar där eleven berättar att hen kände sig gladare och hade mer energi efter den 
fysiska pausaktiviteten. 
 
I tabellen nedan återfinns procentsatser på hur eleverna svarat på frågan: Hur upplevde du 
den fysiska pausaktiviteten? 
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Tabell 1 

 Bra Roligt Sådär Annat 

Flicka 7st, 28% 2st, 8% 1st, 4% 2st, 8% 

Pojke 10st, 40% 1st, 4% 0st, 0% 2st, 8% 

Totalt 17st, 68% 3st, 12% 1st, 4% 4st, 16% 

 
Som tabellen ovan påvisar återfinns endast ett negativt svar av 25 respondenter. Fyra elever 
däremot har svarat på andra sätt än de ovannämnda. Ett ordinärt svar från en elev redovisas i 
ett citat nedan: 

 
Mmmh, efter pausaktiviteten tycker jag att liksom hjärnan var inne i 
lite andra grejer, så det tar lite tid innan man kommer in i matten 
igen. 

         Elev 2 
 
Denna elev förklarar utförligt varför hen inte enbart upplever den fysiska pausaktiviteten 
positivt. Hen berättar att det tar lite tid att kunna fokusera på matematiken igen för att hjärnan 
arbetar med annat. I intervjun gick det att avläsa att hen ansåg detta vara lite jobbigt. Senare i 
intervjun framkommer detta:  
 

För att när jag gjort en pausaktivitet, då liksom jobbar jag liksom 
saktare för att hjärnan inte riktigt liksom kommit in i matten liksom så 
jag får tänka lite extra och då så brukar jag komma till rätt svar. 

Elev 2 
 
Här förklarar hen tydligare vad som menas med att det tar lite längre tid att kunna fokusera på 
matematiken igen. Dock beskriver hen att det bidrar till att hen jobbar långsammare och till 
slut kommer fram till rätt svar för att det ges mer tid till att tänka.  

5.2  Hälsotillstånd efter en fysisk pausaktivitet 
En viktig faktor för författarna var att ta reda på hur eleverna mådde och kände sig efter den 
fysiska pausaktiviteten. För att finna svar på detta ställdes en fråga i intervjun som löd: Hur 
mådde du efter pausaktiviteten? Temat framkom när elevernas utsagor kodades och 
analyserades enligt de sex stegen i den tematiska analysen. Det framkom tydliga mönster med 
hur eleverna svarade på denna fråga, där majoriteten av eleverna uppger att de mår bra eller 
bättre efter den fysiska pausaktiviteten. Svaren från respondenterna redovisas i en tabell 
nedan: 
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Tabell 2 

 Bra/bättre Gladare Annat 

Flicka 8st, 32% 1st, 4% 3st, 12% 

Pojke 11st, 44% 0st, 0% 2st, 8% 

Totalt 19st, 76% 1st, 4% 5st, 20% 

 
I kategorin Annat ryms de elever som besvarat frågan genom att beskriva fysiska upplevelser 
såsom törstig, svettig, varm och mer energi. En elev uppger att hen inte kommer ihåg.  
 
Det uppstår ett tydligt samband mellan elevernas upplevelser och mående. De elever som haft 
en positiv upplevelse av den fysiska pausaktiviteten uppger även att det mått antingen bra 
eller bättre efter den utförda aktiviteten.  
 
En viktig aspekt att belysa är att ingen elev anger att de mådde sämre efter den fysiska 
pausaktiviteten och endast en elev upplever att den fysiska pausaktiviteten var “sådär”: 
 

Hmm aa sådär, kanske. [...] Ganska bra. 
Elev 5 

 
Trots att denna elev haft en “sådär” upplevelse av den fysiska pausaktiviteten så uppger hen 
ändå att hen mår ganska bra efteråt.  
 

5.3 Insikter om fysiska pausaktiviteter 
Detta tema handlar om vilken förståelse eleverna har för varför dessa pausaktiviteter har 
utförts. Temat är viktigt att behandla då det bidrar med kunskap om ämnet ur ett 
elevperspektiv. Temat uppstod ur en av intervjufrågorna som berörde just detta område samt 
ur elevernas svar. Ur frågan: Varför tror du att ni har haft pausaktiviteter de senaste 
dagarna? framkom flera olika svar från eleverna vilket kan innebära att mer kunskap kring 
de fysiska pausaktiviteterna behövs då inga tydliga mönster i elevernas utsagor kunde utläsas. 
Dock visar det sig att några elever har en bakomliggande tanke till varför de fysiska 
pausaktiviteterna ska utföras. I en tabell nedan synliggörs elevernas svar: 
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Tabell 3 

 Röra på sig/inte 
sitta still 

Mer energi Jobba bättre Vet inte Annat 

Flicka 1st, 4% 2st, 8% 0st, 0% 6st, 24% 3st, 12% 

Pojke 3st, 12% 2st, 8% 2st, 8% 3st, 12% 3st, 12% 

Totalt 4st, 16% 4st, 16% 2st, 8% 9st, 36% 6st, 24% 
 
Det som tydligt går att utläsa i tabellen är att nio elever har svarat att de inte vet varför 
fysiska pausaktiviteter genomförts, vilket tyder på att bristfällig information om fysiska 
pausaktiviteter finns. Dessutom är det ett inslag i elevernas skoldag som vanligtvis inte finns 
med på schemat, vilket också kan vara en bidragande faktor till bristande förståelse. Det 
framgår också att det är fler flickor än pojkar som inte vet varför de har haft fysiska 
pausaktiviteter. Det belyses av citaten nedan: 

 
För att… vi inte ska sitta still hela tiden. 

Elev 3 
 
Eeh…. det är för att vi måste röra på oss lite. 

Elev 4 
 

Som vi ser av citaten, anger både elev 3 och elev 4 anger att de inte ska sitta still hela tiden 
och att de måste röra på sig under lektionerna, vilket är bra då den rekommenderade tiden 60 
minuter om dagen inte uppnås. Det visar på att eleverna besitter en förståelse kring varför de 
behöver röra på sig. Det går dock inte att med säkerhet utläsa vad som ligger bakom 
elevernas uttalande och om de har någon djupare förståelse eller tanke kring varför de inte 
ska sitta still hela tiden eller röra på sig.  
 
Fyra elever har uppgett att de tror att de får mer energi när de utfört en fysisk pausaktivitet. 
Enligt Klingberg (2011 ss. 160-161) påverkas hjärnans logiska tänkande positivt när hjärnan 
syresätts vilket kan göras genom fysisk aktivitet. Detta skulle kunna vara en bidragande 
faktor och bakomliggande orsak till elevernas uttalanden om att de upplever att de får mer 
energi.  

5.4 Sammanfattning av resultat 
De resultat som återfinns i studien baseras på elevernas uttalanden i intervjumaterialet. 
Resultaten delas in i de teman som tidigare bestämts. 80% av eleverna som medverkade i 
intervjuerna hade en positiv upplevelse av den fysiska pausaktiviteten, varav 44% var pojkar 
och 36% flickor. De eleverna som uppgav att de inte hade en positiv upplevelse eller något 
annat var 20% där 12% utgörs av flickor och 8% av pojkar.  
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Majoriteten, 80%, av eleverna mådde bra eller bättre efter pausaktiviteten. Det var fler pojkar 
än flickor som svarade att de mådde bättre. Det var 44% pojkar och 36% flickor. I 
intervjumaterialet finns det ingen elev som svarat att de mådde sämre efter pausaktiviteten. 
Det finns ett tydligt samband mellan elevernas upplevelser och elevernas mående efter den 
fysiska pausaktiviteten. De elever som haft en positiv upplevelse uppger även att de mådde 
bra eller bättre efter.  
 
För att ta reda på hur stor förståelsen var hos eleverna ställdes en fråga angående detta. 
Endast 40% av eleverna hade en tanke om varför pausaktiviteten utfördes där 28% utgjordes 
av pojkar och 12% flickor. Resten av de intervjuade eleverna visste inte varför 
pausaktiviteten utfördes.  
 
Ur frågan Tror du att dina matematikresultat ändras när det läggs tid på pausaktivitet istället 
för matematik? är det 14 elever, 56%, som tror att deras matematikresultat kommer att 
förändras och bli bättre. De resterande 11 eleverna uppgav att de inte visste. För att eleverna 
på bästa sätt ska kunna utveckla sina matematikkunskaper ska dem känna tilltro till sin egna 
förmåga. Eleverna ska även få möjlighet att möta olika estetiska värden till exempel rörelse 
för att inlärningen i matematik ska bidra till alla elevers matematikutveckling (Lgr 11 rev. 
2018, s. 54).  
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6. Diskussion 
Nedan presenteras avsnitten Resultatdiskussion, Metoddiskussion, Didaktiska konsekvensker 
och Framtida forskning. Resultatdiskussionen relaterar studiens resultat till tidigare forskning 
och teoretiska perspektiv samt till Dunn och Dunn’s (1978) inlärningsmodell för att öka 
förståelsen av resultaten. De slutsatser som vi kunnat dra skrivs i kursiv stil under varje 
stycke och sammanfattas sedan i en slutsats.  

6.1 Resultatdiskussion 
Något som upptäcktes i den tematiska analysen var att pojkarna ofta var utförligare i sina svar 
än vad flickorna var. Pojkarna hade ofta längre svar, de pratade om irrelevanta saker (saker 
som inte berörde fysiska pausaktiviteter eller den ställda frågan) i större utsträckning och det 
var möjligt för författarna att gå tillbaka och ställa om frågor. Svaren från flickorna rymde 
egentligen bara korta svar på frågorna och inte mycket andra samtalsämnen. Zimmerman 
(2018 ss. 32-36) beskriver hur flickor och pojkar blir bemötta och har olika förväntningar på 
sig i förskolan. Han beskriver hur pojkar förväntas vara bråkiga och högljudda medan flickor 
förväntar vara tysta och snälla. De flickor som faller utanför denna norm och istället beter sig 
som pojkarna (inte alla) fick hårdare tillrättavisningar och bestraffningar än vad pojkar fick. 
Detta skulle kunna vara en bidragande faktor till varför pojkar har varit mer utförliga i sina 
svar än vad flickorna varit då flickor har förväntningar på sig att vara tysta och snälla.  Det 
kan även bero på andra saker såsom dagsform, obekväm med intervjuarna, erfarenhet av 
intervju, bristande kunskaper i ämnet eller beroende på hur man är som person.  
 
Fler pojkar än flickor svarade mer utförligt på intervjufrågorna.  
 
Det framkommer i elevernas utsagor att det är fler pojkar än flickor som vet eller har en teori 
om varför de har fått utföra fysiska pausaktiviteter under matematiklektioner. Vad detta beror 
på går inte med säkerhet att fastställa, men det skulle kunna bero på att pojkar i allmänhet 
deltar i fler fysiska aktiviteter än vad flickor gör. I en studie av Wilhsson (2017 s. 59) 
beskrivs hur pojkar berättar att de använder fysiska aktiviteter som en källa till att hämta 
energi för att klara av skolarbetet. Flickor däremot säger sig hämta energi i hemmet med 
familj eller vänner. Studien visar även att pojkar engagerar sig mer i fysiska aktiviteter än vad 
flickor gör.  
 
Flickor har mindre förståelse om varför fysiska pausaktiviteter har utförts än vad pojkar har.  
 
I den tematiska analysen framgår ett samband mellan temat Upplevelser av fysiska 
pausaktiviteter och temat Hälsotillstånd efter en fysisk pausaktivitet. De elever som haft en 
bra upplevelse av pausaktiviteten anger även att de mådde bra eller bättre efter aktiviteten. 
För elevers matematikinlärning och prestationer är det viktigt att eleverna mår bra i skolan. 
Det är även viktigt att eleverna har en hög nivå av KASAM (Antonovsky, 1991). Statens 
Folkhälsoinstitut (2011) menar det finns samband mellan fysisk aktivitet och barns och 
elevers mående. Fysisk aktivitet är viktigt för barn och elever då det bidrar med positiva 
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effekter på inlärningen och koncentrationen. Det är också viktigt då fysisk inaktivitet är den 
fjärde största dödsorsaken i världen. Eleverna uppger även att de antingen mår bra eller bättre 
efter den fysiska pausaktiviteten. Som tidigare nämnts, är det många av de elever som tycker 
att pausaktiviteten var kul som även uppger att de mår bra eller bättre efter. Kort sagt skulle 
det kunna vara så att när eleverna har kul så mår de även bra. Att eleverna mår bra när de 
befinner sig i skolan är en viktig aspekt att ha i åtanke. Elever som inte mår bra och inte trivs 
i skolan kommer med stor sannolikhet inte att prestera lika bra som de elever som mår bra.  
 
Det återfinns samband mellan temat Upplevelser av fysiska pausaktiviteter och temat 
Hälsotillstånd efter en fysisk pausaktivitet. De elever som haft en positiv upplevelse säger 
också att de mår bra eller bättre efter den fysiska pausaktiviteten.  
 
Utifrån de teman som framkommit är det möjligt att dra vissa slutsatser. Det som framgår 
direkt ifrån elevernas utsagor är att majoriteten upplever den fysiska pausaktiviteten under 
matematiklektionen positivt. Det kan bero på flera orsaker och något som några elever 
nämner är att det är kul. Att eleverna tycker någonting är roligt kan ha en positiv inverkan på 
elevernas inlärning och resultat i matematik. I en studie från 2015 (Fedewa, Ahn, Erwin & 
Davis) undersöks huruvida elevers matematikresultat förbättras när fysisk pausaktivitet 
genomförs i klassrummet. På samma sätt som eleverna i vår studie fick genomföra en kort 
pausaktivitet under matematiklektionen fick även de elever som medverkade i studien från 
2015 göra det. Den tidigare studiens (Fedewa, Ahn, Erwin & Davis, 2015) resultat visar en 
förbättring på elevernas matematikresultat.  
 
Majoriteten av eleverna upplever den fysiska pausaktiviteten som positiv. Tidigare forskning 
visar positiva resultat på elevers matematikresultat.  
 
I temat Insikter om fysiska pausaktiviteter är det många olika svar som återfinns i 
intervjumaterialet, men det som flest har svarat är att de inte vet varför en fysisk pausaktivitet 
genomförts under matematiklektionen. Några elever nämnde dock att de trodde de fick mer 
energi och att de skulle bli piggare. Att eleverna inte vet syftet med aktiviteten kan vara en 
produkt av att de inte fått någon eller för lite information om pausaktiviteterna eller att fysisk 
pausaktivitet är något nytt för dem. De tre faktorerna som KASAM delas in i är begriplighet, 
meningsfullhet och hanterbarhet. För eleverna är det viktigt att alla dessa tre faktorer 
samspelar, att det finns en mening och ett syfte med det som de gör (Antonovsky, 1991). 
Utan ett mål kan det vara svårt att känna motivation till att göra något. Det ligger därför på 
lärarens ansvar att informera eleverna om varför pausaktiviteten ska utföras så att eleverna 
har något att sträva mot.  
 
Förståelsen kring varför fysiska pausaktiviteter utförts under matematiklektionen var till 
synes liten.  
 
I tidigare forskning återfinns inga negativa resultat på elevers matematikresultat vid 
införandet av fysiska pausaktiviteter, utan det som visar sig är antingen positiva eller 
oförändrade resultat. Då tiden att genomföra studien var för kort för att undersöka elevers 
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matematikresultat i en interventionsstudie har vi istället undersökt elevernas upplevelser av 
fysiska pausaktiviteter då det enligt vår hypotes bör ha ett samband. Om eleverna har en 
positiv upplevelse av något bör även resultaten förbli positiva eller till och med förbättras. 
Det som vi sett i intervjumaterialet är att majoriteten av eleverna har haft en positiv 
upplevelse av den fysiska pausaktiviteten samt att många elever tror att de mår bättre av att 
ha en pausaktivitet. I den tidigare forskningen återfinns inga personliga upplevelser av 
fysiska pausaktiviteter och det är därför inte möjligt att finna samband till studien. Det bör 
dock finnas samband mellan elevers upplevelser och elevers resultat.  
 
Det finns inga negativa resultat på elevers matematikresultat i den tidigare forskningen om 
fysiska pausaktiviteter. I studien upplever majoriteten av eleverna att den fysiska 
pausaktiviteten var positiv.  
 
I studien framkommer det att majoriteten av de medverkande eleverna har en positiv 
upplevelse av den fysiska pausaktiviteten. Studiens syfte var att undersöka hur elever i 
årskurs 1 upplever fysiska pausaktiviteter i matematikundervisningen. Vi undersökte även 
hur de mådde efteråt samt om eleverna kunde uttrycka någon förståelse kring huruvida deras 
matematikresultat påverkades. Ur ett pedagogiskt perspektiv hade det även varit intressant att 
se om det går att koppla till ett lärande. Inlärningsmodellen som använts är Dunn och Dunn’s 
(1978) modell med stimulansfaktorer. Vi har valt att utgå från den kinestetiska 
inlärningsstilen då det är relevant i koppling till fysiska pausaktiviteter. Det innebär att elever 
med den inlärningsstilen bygger sin inlärning på känslor och genom att aktivera kroppen 
(Boström, 2004, ss. 63-68). Eftersom många elever hade positiva upplevelser och känslor av 
den fysiska pausaktiviteten kan det finns samband med en positiv inlärning enligt den 
kinestetiska inlärningsmodellen. Eleverna har dessutom varit fysiskt aktiva under en stund 
och då även ökat chanserna för en ökad matematikinlärning.  
 
Den fysiska pausaktiviteten kan öka matematikinlärningen för de kinestetiska inlärarna. 
 
Elever med andra inlärningsstilar, så som auditiv, taktil eller visuell inlärningsstil kan också 
gynnas av fysisk pausaktivitet. Dock kan dessa pausaktiviteter se annorlunda ut i jämförelse 
med den pausaktivitet som genomförts i denna studie. Som auditiv inlärare skulle en 
pausaktivitet där du får möjlighet att röra på dig samtidigt som ditt hörselsinne aktiveras bidra 
till en ökad matematikinlärning (Dunn och Dunn, 1978). Att få använda sig av matematiskt 
plockmaterial under tiden en fysisk pausaktivitet genomförs kan gynna de elever med taktil 
inlärningsstil. De elever med visuell inlärningsstil behöver aktivera synsinnet samtidigt som 
en pausaktivitet utförs för att uppnå bättre matematikinlärning.  
 
En fysisk pausaktivitet i matematik kan genomföras på olika sätt för att möta elever med olika 
inlärningsstilar.  
 
I intervjun återfinns en fråga (se bilaga 2) som handlar om hur eleverna tyckte att det var att 
börja arbeta med matematik igen efter den fysiska pausaktiviteten. På denna fråga har 95% av 
eleverna svarat att det är enkelt eller att det känns bättre än tidigare. Detta kan tyda på att 
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många elever är så kallade kinestetiska inlärare och behöver aktivera kroppen för att tillägna 
sig kunskaper och för att kunna fokusera på sitt skolarbete.  
 
Majoriteten av eleverna upplever att det känns enkelt eller bättre att börja arbeta med 
matematiken efter den fysiska pausaktiviteten. 
 
Några elever tror att deras resultat i matematik kommer att förbättras när de får utföra en 
fysisk pausaktivitet och även detta kan tyda på att eleverna är kinestetiska inlärare. De 
behöver röra på sig för att kunna fokusera och öka inlärningen. Som tidigare beskrivet bygger 
kinestetiska inlärare sin inlärning på egna erfarenheter och observationer och när elever får 
utföra en pausaktivitet flera gånger blir det till en erfarenhet och de kan tillgodose sig den och 
använda den som ett verktyg i sin inlärning.  
 
Den fysiska pausaktiviteten kan användas som ett verktyg i elevernas matematikinlärning. 

6.2 Sammanfattande slutsats 
Det salutogena perspektivet betonar människan som helhet och en viktig beståndsdel i teorin 
är KASAM. I skolans läroplan (Lgr11 rev.2018, ss.8- 11) betonas att det är viktigt för 
eleverna att veta varför de gör något då förståelsen kan öka, men även för att eleverna ska 
kunna ha inflytande på undervisningen. Det är också en grundläggande tanke i Antonovskys 
(1991) salutogena teorin. Fysiska pausaktiviteter kan vara ett sätt för elever att uppnå hög 
KASAM då det kan stärka elevernas meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i 
matematik.  
 
Enligt World Health Organization (2010 s. 16) bör barn och unga vuxna röra på sig ungefär 
60 minuter varje dag för att upprätthålla en god hälsa och för att minska risken för sjukdomar 
och en för tidig död. Majoriteten av eleverna mådde bra eller bättre efter den fysiska 
pausaktiviteten. Det kan vara ett skäl till att utföra fysiska pausaktiviteter då det kan förhindra 
stillasittande och följdsjukdomar.  
 
Många elever upplevde att det blev lättare att arbeta med matematik efter den fysiska 
pausaktiviteten och ungefär hälften trodde att matematikresultaten skulle förbättras. Den 
fysiska pausaktiviteten kan fungera som ett verktyg för att eleverna ska känna hanterbarhet 
och känna att det är värdefullt att ta sig an de utmaningar de stöter på i matematiken. På så 
sätt ökar även elevernas KASAM (Antonovsky, 1991).  

6.3 Metoddiskussion 
Till studien genomfördes intervjuer på totalt 25 elever i årskurs 1. Antalet tillfrågade elever 
var 64, alltså var det 39 elever som inte deltog. Bortfallet beräknas på samtyckesblanketter 
som inte återlämnas eller där vårdnadshavaren avböjt till att deras barn får delta i en intervju.  
En lärare missuppfattade samtyckesblanketten och tog det muntligt med föräldrarna. På så vis 
blev vårt bortfall mycket större än väntat då hen fick skicka ut lappar enbart till de 
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medverkande eleverna. Samtyckesblanketten skickades ut till alla 64 elever men vi fick 
enbart tillbaka 37 stycken allt som allt i alla tre klasser. Eftersom en klasslärare enbart 
skickade ut lappar till de medverkande eleverna blev bortfallet i den klassen mycket högre än 
väntat. Hade blanketterna skickats till alla hade vi antagligen haft fler blanketter att räkna in.  
 
Trots metoden att använda halvstrukturerad intervju var vi bundna till de förbestämda 
frågorna och spontana följdfrågor uppstod sällan. Det resulterade i att svaren från eleverna 
inte var så utförliga och att eleverna var kortfattade. Det kan även vara så att vi gick miste om 
viktig information som kunde ha kommit fram vid en följdfråga. Detta kan bero på att vi var 
ovana i intervjusammanhang, men också på grund av valet av en halvstrukturerad intervju. 
Att istället ha en ostrukturerad intervju kanske hade genererat i rikare diskussioner och 
utförligare svar. Eftersom elevernas utsagor var relativt kortfattade och inte så utförliga 
medförde det svårigheter för oss i analysen av intervjumaterialet att förstå de underliggande 
meningarna i utsagorna. Det är svårt att tolka svar som “bra” och “vet inte”.  
 
Det finns andra metoder som hade kunnat generera i rikare och djupare empiri i studien så 
som enkät och fokusgrupper. Vid enkät hade utformningen fått vara i form av gubbar där 
eleven hade fått fylla i en mun som hade varit glad, neutral eller ledsen. Detta då eleverna i 
årskurs 1 har svårare att utforma sig tydligt i skrift. På så sätt skulle vi inte kunna dra 
slutsatser om hur eleverna upplevde den fysiska aktivitetspausen i matematik. Det är svårt att 
dra slutsatser från gubbar samt att enstaka elever skulle kunna måla en glad gubbe då eleven 
tycker det är finare med en glad gubbe än en ledsen. Hade vi däremot utfört intervjuerna i 
fokusgrupper hade vi kanske fått rikare diskussioner som genererat i djupare empiri som vi 
sedan skulle kunnat dra slutsatser ifrån istället för enstaka ord som ”bra” eller ”vet inte”. Men 
fokusgrupper kan också göra så att vissa elever hämmas från att tala och inte vågar uttrycka 
sig exakt vad eleven tycker och tänker då andra i gruppen kan tycka olika. En annan nackdel 
med fokusgrupper är att respondenterna kan avbryta varandra så att alla inte får uttrycka sig 
fritt. Det hade också varit mer tidskrävande för oss att transkribera när olika respondenter 
talar och fyller i varandras meningar samt att det hade varit svårt att urskilja vem det är som 
säger vad och eftersom tiden var begränsad blev det enklare att utföra halvstrukturerade 
intervjuer. 
 
Till intervjuerna valdes en fenomenografisk forskningsansats, vilket innebär att elevernas 
upplevelser av fysiska pausaktiviteter ligger till grund för studien. Genom denna 
forskningsansats har det blivit synligt, utifrån elevernas utsagor, hur de upplevt de fysiska 
pausaktiviteterna. Detta har även bidragit till att forskningsfrågorna fått stå i fokus och enbart 
varit det som intresserat oss. Forskningsfrågorna har fått stort utrymme i studien och alla 
elevers utsagor är kopplade till dessa.  
 
Eleverna som deltog i intervjuerna gick i årskurs 1 och eftersom studien är gjord på vintern 
har eleverna endast gått en hel termin i skolan. Författarna upplevde att majoriteten av 
eleverna svarade kort, inte var så engagerade i intervjuerna och möjligtvis att de kände sig 
obekväma i situationen. Om intervjuerna istället hade utförts i en högre årskurs, till exempel i 
en årskurs 4, hade utsagorna med största sannolikhet, men inte nödvändigtvis, varit 
utförligare och fler spontana kommentarer och diskussioner hade kunnat uppstå.  
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Då intervjuerna genomförts i årskurs 1 var utsagorna kortfattade och inte så utförliga.  Det 
har bidragit till att det har varit svårt att genomföra fördjupade tolkningar av utsagorna. Att 
försöka förstå och tolka svar som “vet inte” är problematiskt och ger inte så mycket utrymme 
för en djupare förståelse eller tolkning.  
 
Intervjuerna genomfördes enbart på en skola, i samma arbetslag och i samma årskurs. Detta 
medför att urvalet är begränsat och till synes likvärdigt. Designen på studien pågick under en 
skolveckas tid vilket kan anses kort, men på grund av tidsbrist så var inte en längre design 
möjlig att genomföra. Hade mer tid funnits hade en design med test- och kontrollgrupp 
genomförts.  
 
Dunn och Dunn’s (1978) modell ligger till grund för den pedagogiska tolkningen av 
materialet. Modellen har kopplat samman resultaten med en befintlig lärteori och på så sätt 
kan effekterna av fysiska pausaktiviteter även diskuteras på ett pedagogiskt plan. Modellen 
passar bra till studien då den beskriver olika typer av inlärningsstilar och i skolan kan läraren 
träffa på alla. Modellen har därför bidragit med nya insikter gett studien ett djupare 
perspektiv.  

6.4 Didaktisk reflektion 
I skolans läroplan (Lgr11 rev. 2018) betonas att skolan ska främja elevernas lärande och 
utveckling. Undervisningen ska vila på elevens bakgrund och anpassas efter elevens behov 
och förutsättningar. Alla elever ska få möjlighet, att med olika strategier, utveckla sitt 
matematiska tänkande och sin matematiska förmåga. Enligt Dunn och Dunn’s modell (1978) 
om inlärningsstilar har varje elev ett sinne som är starkast och tar över inlärningen. I 
matematikundervisningen bör detta tas i beaktning för att främja alla elevers lärande och 
utveckling. Vissa elever behöver plockmaterial medan andra elever behöver aktivera 
kroppen.  
 
Studiens resultat visar att 80% av eleverna mår bättre av en fysisk pausaktivitet, vilket bör 
indikera att det kan införas utan negativa resultat på elevernas mående. När eleverna mår bra i 
skolan så ökar även elevernas prestationer (Statens Folkhälsoinstitut, 2011). Dessutom hade 
80% av eleverna en positiv upplevelse av den fysiska pausaktiviteten vilket också bidrar till 
elevernas inlärning och prestationer.  
 
En fysisk pausaktivitet kan vara olika lång. I lågstadiet är lektionerna ofta mellan 40-60 
minuter och för att inte förlora lektionstid kan pausen förslagsvis vara ungefär 5 minuter. Det 
behöver alltså inte ta mycket tid från lektionen vilket är positivt. Nackdelen skulle kunna vara 
att man som lärare behöver något material att följa, antingen göra eget eller köpa färdigt. Som 
lärare behöver man även vara engagerad i pausaktiviteten för att eleverna också ska vara det.  
Finns det en passivitet hos läraren är risken stor att eleverna tar efter och beter sig på samma 
sätt och därmed undgår den fysiska pausaktiviteten.  
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KASAM skulle kunna vara ett lämpligt verktyg att arbeta med i skolan och i 
matematikundervisningen och fungera som ett förhållningssätt för lärare. Att arbeta utifrån ett 
salutogent perspektiv kan vara ett sätt att få alla elever att trivas i skolan och på sätt även 
prestera bättre i matematik. Enligt Antonovsky (1991) behöver alla människor känna 
meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet för att upprätthålla en god hälsa. Som tidigare 
nämnt hänger hälsa och prestationer ihop (Hugo, 2018).   

6.5 Framtida forskning  
Det har blivit tydligt för oss att det finns luckor i den befintliga forskningen om fysiska 
pausaktiviteter överlag, och även kopplat till skolämnet matematik. Detta upptäcktes redan 
under arbetet med forskningsöversikten (Carlsson & Järvinen, 2019), vilket även lade 
grunden för uppkomsten av vår studie. Redan i början av arbetet med forskningsöversikten 
upptäckte vi att det saknades forskning om elevers syn på och upplevelser av fysiska 
pausaktiviteter. Det saknas även perspektiv som utgår från de lärare som inför detta i sitt 
klassrum och under sina matematiklektioner. Det är därför vi anser att forskningsområdet bör 
breddas med elev- och lärarperspektiv, men även med nordisk forskning. Av den forskning 
som finns idag härstammar majoriteten från USA. Endast ett fåtal studier är genomförda i 
Europa och vad vi vet har inga svenska eller nordiska studier genomförts.  
 
En annan aspekt som hade varit intressant att undersöka är vad som händer i klassrummet om 
stolarna byts ut mot något som aktiverar eleverna, till exempel pilatesbollar eller cyklar. I 
ovannämnda forskningsöversikt uppmärksammades en artikel, The Impact of Stability balls, 
Activity Breaks, and a Sedentary Classroom on Standardized Math Scores (Mead, Scibora, 
Gardner & Dunn 2016, ss. 433-449), som beskrev en intressant metod där den gruppen som 
bytte ut stolarna mot pilatesbollar hade märkbart bättre resultat än den grupp som enbart hade 
fysisk pausaktivitet. Detta hade varit en intressant infallsvinkel att forska vidare på.  
 
Det vore även relevant att undersöka huruvida det finns samband mellan elevers upplevelser 
av fysiska pausaktiviteter och hur elevers matematikresultat påverkas. Detta då det inte 
återfinns i tidigare forskning liksom studien hade inte möjlighet att genomföra en sådan 
omfattande undersökning.  
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Bilagor 
Bilaga 1 
Missivbrev 

 Borås den 8 januari 2019 
 
Bästa vårdnadshavare! 
 
Vi är två studenter från Högskolan i Borås som skall skriva vårt examensarbete nu i vår. Våra 
namn är Emelie Carlsson och Josefin Järvinen. Josefin har även varit VFU-student i klass 1B 
fem veckor under hösten-18 och är ett välkänt ansikte på skolan.   
 
Vi kommer befinna oss på ditt barns skola den 8 januari. I samband med vår vistelse kommer 
ditt barn att få utöva en fysisk pausaktivitet under matematiken. Sedan kommer klassläraren 
att göra denna pausaktivitet den 9-11 januari. Den 14 januari kommer vi sedan tillbaka och 
utför intervjuer med ca 20-25 elever. Syftet är att se hur elever upplever och känner sig efter. 
 
Intervjun behandlas med sekretess och kommer att raderas. 
 
Eftersom ni som vårdnadshavare har rätt att avböja att ert barn inte skall intervjuas önskar vi 
här göra en förfrågan om godkännande. Om du har frågor är du välkommen att höra av dig 
till oss. Kontaktuppgifter finner du nedan. Blanketten önskas åter senast 10 januari. 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Emelie Carlsson 
xxxxxxx@student.hb.se 
Tlf: xxxxxxxxxx 
 
Josefin Järvinen 
xxxxxxx@student.hb.se  
Tlf: xxxxxxxxxx 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
� Jag godkänner att mitt barn kan närvara i en intervju. 
 
 
� Jag godkänner inte att mitt barn kan närvara i intervju. 



Elevens namn: 
_______________________________________________________________ 
 
 
Vårdnadshavares underskrift: 
_______________________________________________________________ 
 
Vårdnadshavares underskrift: 
_______________________________________________________________ 
 

  



Bilaga 2 
Intervjufrågor 
 
1. Hur upplevde du pausaktiviteten? 

- Hur kändes det att bryta matematiklektionen? Hade du velat arbeta vidare? 
 
2. Vad var roligast under pausaktiviteten?  

- Var det något som var mindre roligt? 
 
3. Hur mådde du efter pausaktiviteten?  

- Var det enkelt/svårt att börja arbeta med matematiken igen? 
 

4. Hur mådde du före pausaktiviteten? Bättre/sämre än efter? 
 
5. Var det något speciellt under pausaktiviteten som kändes bra/dåligt? 
 
6. Hade du velat ha fler pausaktiviteter under skoldagen? Varför/varför inte? 
 
7. Varför tror du att ni har haft pausaktiviteter de senaste dagarna? 
 
8. Tror du att dina matematikresultat ändras när det läggs tid på pausaktivitet istället för 
matematik? 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Besöksadress: Allégatan 1 · Postadress: 501 90 Borås · Tfn: 033-435 40 00 · E-post: registrator@hb.se · Webb: www.hb.se 


