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Sammanfattning: Syftet med denna undersökning var att se om det finns eventella samband 
mellan god kondition och matematisk prestationsförmåga. Detta skulle undersökas genom 
mätning av vilopuls samt ett matematiskt test. Resultaten visar att det går att se mönster att de 
som har en bättre kondition också har ett bättre resultat i matematik, trots att gruppen var 
relativt liten. Särskilt tydligt är det för pojkarna som visade en stor skillnad, flickornas antal 
var mycket lågt och gav även ett motsatt resultat. 
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1 INLEDNING 
 
Det här arbetet tillägnas idrottsämnet i skolan och alla de som arbetar för och med Idrott. Vi 
vet hur viktigt det är för att få vara en välmående människa på alla plan, måste man också 
ägna sig åt en viss mängd fysisk aktivitet. Som idrottslärare får man vara beredd att försvara 
sitt ämne från dag ett. Ursäkterna från elever att slippa deltaga är lika vanligt förekommande 
som de är kreativa. Vad än värre är, är att även föräldrar ofta stämmer in bakom sina barn i 
olika försök att bespara denne mödan att deltaga på idrotten. Det finns dessutom de i våra 
egna led, kollegor som undervisar i andra ämnen än idrott & hälsa, som gladeligen ställer sig 
bakom dessa och menar att idrott är ett ämne som planerar och utför sig självt utan minsta 
ansträngning, allt man behöver är ju faktiskt en boll. 
  
 
Det finns många undersökningar som pekar på samma sak, att elever som idrottar på sin fritid 
har bättre studieresultat. Flera av de studier som kommer att redovisas i 
litteraturgenomgången kommer att visa detta, inte minst i Svartbo & Sjöströms 
undersökning(1999) och den studie som publicerades i PNAS 2009. Man kan även se att de 
elever som är aktiva i andra icke organiserade fysiska aktiviteter också generellt presterar 
bättre i skolan. En fråga som detta dock inte besvarar är om det är skolan som påverkar att 
man idrottar, eller om det faktiskt är så att man ökar förmågan att prestera i skolan om man 
idrottar. Ibland slås jag personligen av att om man som barn tycker att det är roligt att vara 
aktiv i skolan även tycker att det är roligt att vara aktiv i andra gruppaktiviteter såsom fotboll 
eller bandy, utan att det för själva idrottandets hälsofrämjande orsaker som bidrar till detta 
beteende, det är helt enkelt en fråga om vad som är hönan och vad som är ägget. 
Flera undersökningar visar återkommande just förmågor såsom; förbättrat självförtroende, 
ökat positivt tänkande, trygghet(Hestner)etc. i samband med hög fysisk aktivitet. Idrottens 
påverkan på det allmänna beteendet påstås ha positiva effekter på skolan i stort. Frågan är om 
det är just dessa faktorer som bidrar till den ökade skolförmågan eller om den ökade fysiska 
arbetskapaciteten samt hälsan även dessa kan vara av vikt. Det ska dock inte förglömmas att 
forskningen även visar flera undersökningar som inte alls bekräftar detta samband, där det har 
visat sig att det har liten eller helt saknar betydelse hur aktiv man är på sin fritid. Några av de 
som kommit fram till dessa resultat är Sjöbeck & Walters i sin undersökning från 2005. 
 
Till min vetskap har det som ämnas undersökas ej tidigare utförts under dessa förhållanden. 
Arbetet har för avsikt att undersöka ett antal elevers vilopuls och på detta vis få en indikation 
på vilka elever som faktiskt har en god kondition, och inte endast anger detta i någon slags 
självdeklaration. För att sedan ställa detta framtagna resultat i förhållande till de resultat som 
presteras i det matematikprov som använts. Detta kommer även att kompletteras med den 
tidigare nämnda typen av självdeklaration för att förhoppningsvis se om självbilden stämmer 
överens med den faktiska konditionen. 
 
Tidigare har forskarna nästan uteslutande använt sig av ett bedömningsmaterial som någon 
annan utfört utan att själv varit delaktig. Forskarna har ofta använt sig av betyg som måttstock 
och betyg är enligt min mening relativa till lärarens och elevens relation. Kanske kan en 
idrottande elev kanske ha en högre social kapacitet och vinna några pluspoäng hos ansvarig 
betygsättare. Alla dessa frågetecken elimineras genom den strikt statistiska undersökning 
detta arbete bygger på. 
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Med denna infallsvinkel hoppas jag kunna bekräfta att en god kondition hänger ihop med en 
god förmåga att prestera i matematik, ur ett rent fysiologiskt perspektiv och kunna ställa de 
flesta, om inte alla, psykosociala faktorer åt sidan. Med detta sagt vill jag ändå reservera mig 
något för att även här kan dessa fenomen hänga ihop. Fysisk aktivitet och träning som ger ett 
ökat välbefinnande har en minskande effekt på utsöndringen av stresshormoner. Dessa 
stresshormoner kan till och med ha en nedbrytande effekt på hjärnan och framförallt den del 
som är av mycket stor vikt för förmågan att minnas och lära in eller med ett ord av högre grad 
korrekthet, återkallning, nämligen hipokampus(braincare.se). 
 

1.1 Begreppet kondition 
 
Kondition är inom fysiologin en benämning på prestationsförmågan med avseende på 
uthållighet vid tungt kroppsligt arbete(www.ne.se/kondition). 
 

1.2 Bakgrund och litteraturgenomgång 
 
Sjöbeck & Walters(2005) hänvisar i sitt arbete till en undersökning gjord av Jonsson(1990) 
som var förlagd i södra Sverige på elever i åk 9, som visar det att de elever som idrottar 
uppvisar ett medelbetyg på 3,9 och de elever som inte är idrottsligt aktiva endast har ett 
medelbetyg på 3,0. Dock menar de det som kan vara en av orsakerna till detta är att man som 
idrottare måste ha en god arbetsrutin för att hinna både skola och idrott på sin fritid. 
Författarna frångår alltså här den rent fysiska förbättringen som en av orsakerna till att man 
presterar bättre.  
En annan av förklaringarna som ges är att man med idrott i vardagen sänker sin 
”grundspänning”. En för hög grundspänning menar forskarna kan resultera i att man blockerar 
kunskaper som man egentligen besitter, inför exempelvis ett prov eller ett test(s. 9). Även i 
skriften Vårt behov av rörelse(1996) betonar författarna ofta och gärna de positiva effekterna 
av rörelse och idrott. Det de dock kommer fram till är snarare en ökad självkänsla såsom 
stärkt självuppfattning, självkänsla och självförtroende, än att det faktiskt finns en rent fysisk 
koppling mellan ökad kondition och förbättrat psyke och/eller prestationsförmåga i någon 
form(s. 105).  
Sjöbeck & Walters kommer dock själva fram till i sitt arbete att de inte med säkerhet kan 
fastställa ett samband mellan fysisk aktivitet och studieresultat, ej heller kunde de se orsaken 
till att de eleverna med högt betyg i idrott och hälsa samt övriga kärnämnen, hade det på 
grund av en utökad fysisk aktivitet eller om det kunde ha andra bakomliggande orsaker. 
I en undersökning gjord av Pihl & Forsén(2008) visar det sig även här att sambandet mellan 
fysisk aktivitet och betyg inte alls behöver hänga ihop till den grad många tidigare 
undersökningar syftat till. Pihl & Forsén kommer fram till att det inte går att finna ett 
samband mellan fysisk aktivitetsnivå och studieresultat för deras utvalda objekt. Författarna 
säger dock själva att på en högre nivå idrottande, så mycket som tre till fyra gånger i veckan 
med väldigt hög intensitet, tyckte de sig dock se att eleverna tenderade att ha ett högre betyg. 
 
I Jönköping gjordes en sammanställning av elevers idrottande på fritiden och ställde sedan 
detta i jämförelse med elevernas studieresultat. Det visade sig i denna undersökning att 
eleverna som var idrottsaktiva hade 31 hundradelar bättre betyg än de som var inaktiva, detta 
menar Rune Hestner(1995). De kom även fram till att i den lägre presterande halvan av 
elever, var även de bästa här, mer idrottsligt aktiva än de som hade de lägsta resultaten. 
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En undersökning som verkligen gav ett liknande utslag och för detta arbete högintressant 
resultat är den Svartbo & Sjöström(1996) refererar att Dwyer(1983) utförde på 10-åriga 
skolbarn. Dwyer lät en klass träna kondition 75 minuter på hög intensitet varje skoldag, en 
jämförelsegrupp fick under samma tid ha idrott på en lägre intensitet. Det infördes dessutom 
kontrollgrupper som hade 30 minuter lek och bollspel tre gånger i veckan. Resultatet skulle 
visa att gruppen som tränat högintensivt uppvisade ett tydligt bättre studieresultat än de andra 
grupperna. Detta trots att träningstiden gick ut över den traditionella schemalagda 
undervisningstiden. Den här undersökningen är intressant i flera plan men framförallt då det 
visade sig att gruppen som fick samma tid, dock med lägre intensitet i träningen, visade något 
sämre resultat, vilket alltså är en indikation på att det inte är det sociala som idrotten medför 
som skapar bättre studieresultat, utan en fysiologisk orsak vilket då bör vara mätbar i form av 
beprövade konditionstest. Den tesen styrks även av andra undersökningar. Bland annat har det 
gjorts liknande undersökningar i USA med överensstämmande resultat, de elever som var 
fysiskt aktiva fem gånger i veckan hade betydligt högre sannolikhet att få ett A i matematik än 
övriga elever, skriver Nelson & Gordon-Larsen(2006). 
 
Detta är ett resultat som även Svartbo & Sjöström(1996) kommer fram till i deras egna 
undersökning på studenter på Umeå universitet. Av ca 450 testade elever så dras slutsatsen att 
ju mer krävande den fysiska aktiviteten man på en reguljär basis utförde, upplevdes, desto 
högre studieresultat hade man. Även träningsmängden tre till fyra gånger i veckan menar de 
var optimalt för de förhöjda studieresultaten, träning utöver detta gav istället negativt utslag 
med försämrat studieresultat. 
I Kanada utfördes ett liknande test med liknande resultat redogör Carla Hannaford(1998). I en 
test av ca 500 skolbarn som fick en extra timme gymnastik per dag så visade det sig att de fick 
märkbart bättre provresultat än de mindre aktiva barnen. Samma resultat visade sig för övrigt 
på subjekt i 50-60 års ålder där försökspersonerna uppvisade en ökning i ett mentalt test på 10 
%. Hannaford går till och med så långt att hon menar att fysisk träning stimulerar tillväxten 
hos en hjärna under utveckling. Vidare förklarar Hannaford att; 
 

”Muskelaktiviteter, särskilt koordinerade rörelser, verkar stimulera 
produktionen av neurotrofiner, naturliga ämnen som stimulerar tillväxten av 
nervceller och ökar antalet nervförbindelser i hjärnan.”(s. 104) 

 
Hannaford blir därmed en som verkligen anser att den rent fysiska aktiviteten bidrar till en 
ökad mental förmåga. Hon menar rent av att den är helt avgörande för en god inlärning. 
Pica(2004) ger också en rent fysiologisk förklaring och menar att rörelse vidgar blodkärlen 
vilket stimulerar transport av vatten, syre och glukos, vilket också medför möjligheten till en 
ökad hjärnaktivitet. Pica hänvisar i sin artikel till ett flertal undersökningar som alla visar 
samma resultat, att rörelse och physical fitness, en god kroppslig kondition, har ett tydligt 
samband med förbättrat studieresultat. Tjugo till trettio minuters konditionsträning i några 
gånger i veckan räcker för att uppnå mätbara förändringar i hjärnan säger Salman i 
Göteborgsposten(2009). Sahlman skriver även i sin artikel att; 
 

”Hjärnans syreupptagningsförmåga ökar, en rad tillväxtfaktorer produceras, 
antalet nervceller blir fler liksom kopplingarna mellan nervcellerna, minne och 
inlärning underlättas och gener som producerar antioxidanter 
aktiveras.”(Sahlman) 
 

Även detta styrker tesen att en låg puls, som indikation på en god kondition, bör ge ett visst 
utslag på den matematiska prestationsförmågan. Det finns även undersökningar som pekar på 
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att en låg BMI har samband med förbättrade skolresultat. Alla människor och även barn med 
en hög kondition tenderar att ha en lägre procent kroppsfett vilket alltså också bidrar till en 
lägre BMI säger Castelli och hennes medförfattare(2007). 

 
I DN skriver Astrid Johansson(2011) om liknande forskning genomförd av Torkel Klingberg. 
Klingberg menar att en del av intelligensen som går att träna upp genom fysisk aktivitet och 
konditionsträning är arbetsminnet. Klingberg menar också att upp till fyrtio procent av de som 
har svårigheter att läsa och skriva i skolan, även har ett dåligt arbetsminne, vilket alltså direkt 
påverkar den matematiska prestationsförmågan. Klingberg hänvisar också till en amerikansk 
studie där konditionsträning visat sig ge stora fördelar på hjärnans utveckling i form av ökad 
blodvolym, förbättrat långtidsminne samt ökad tjocklek på hjärnbalken. Det har även visat sig 
att regelbunden fysisk aktivitet har en överväldigande positiv effekt på hjärnan hos människor 
drabbade av alzheimer och dementi. Vid dessa fall har man sett att hjärnans volym ökar och 
bidrar till en förbättring i sjukdomstillståndet(braincare.se). Denna forskning är dock bedriven 
på äldre vuxna, men resultaten tycks stämma med de Hannaford m.fl. också de kommit fram 
till. 
 
Någon som tog fasta på denna forskning och faktiskt applicerade den på barn var Laura 
Chaddock(2009). Chaddock beskriver även hon dessa dokumenterade resultat på motion och 
en ökning av volym hos hipokampus hos äldre människor och även vid djurförsök, och gjorde 
därför en undersökning på nio samt tioåringar i Illinois, USA. Till sin undersökning användes 
slutligen 49 st. individer i en undersökning som byggde på att barnen delades in i antingen 
high-fit, eller low-fit, d.v.s. vältränade eller otränade(min översättning). Inklassningen skedde 
genom ett syreupptagningstest på löpband. 
Efter inklassning av fysisk form magnetröntgades barnen samt att forskarna gjorde ett 
minnestest som även det delades upp i två olika kategorier, föremålsminne samt relationellt 
minne. Med föremålsminne menar Chaddock förmågan att återkalla konkreta saker du redan 
sett, av till exempel typen det etablerade spelet ”memory”. Det relationella minnet är av en 
annan karaktär och syftar istället till förmågan att använda tidigare minnesbilder och dra 
paralleller till liknande intryck vid ett annat tillfälle, t.ex. att kunna känna igen liknande 
former som förekommer i olika sammanhang. 
Resultaten för undersökningen var detsamma som det tidigare visat sig på såväl vuxna 
personer som de djurstudier man utfört, att hipokampus visade en ökad volym hos de som var 
under klassificeringen vältränade i förhållande till de otränade. Detta förehåller sig dock så att 
det inte är minnet i sin helhet som påverkas av detta i enlighet med resultaten Chaddock kom 
fram till. Chaddock skriver att föremålsminnet inte uppvisade någon som helst mätbar 
skillnad mellan de väl- eller otränade individerna. Däremot visade de vältränade barnen en 
överlägsen förmåga i relationellt minne, eller det associativa minnet. Dessutom antyder hon 
på att fysisk träning mycket väl kan ha en inverkan på en hjärna under utveckling och 
hänvisar till träningens effekter på hjärnan såsom; ökat antal cellantal, tillväxt och 
synapskommunikation(s 14). 
 
 
Den till antalet deltagande individer sett, största studien som gjorts i detta ämne är en studie 
publicerad i tidskriften PNAS 2009. Under artikelnamnet ”Cardiovascular fitness is 
associated with cognition in young adulthood”, har forskare tittat närmare på över 1,2 
miljoner män som mönstrat för värnplikten i Sverige, födda 1950 – 60. Alla försökspersoner 
var alltså 18 år när testerna genomfördes. 
Studierna visade att en god kondition kunde förknippas med en högre intelligens än de män 
som hade en sämre kondition. Forskarna framhäver att det logiska tänkandet, det tekniska 
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tänkandet och den verbala förmågan var det man med säkerhet kunde fastställa. Det här var 
särskilt tydligt då det fanns tillgång till över 3000 tvillingpar samt av dessa mer än 1400 
enäggstvillingar. Med detta utgångsläge kunde forskarna med stor sannolikhet se konditionens 
inverkan på hjärnan utan att egentligen ta med genetiska faktorer som skiljer oss åt i 
beräkning i samma utsträckning. 
Orsaken till den ökade intelligensen menar författarna till denna artikel beror på ökad cerebral 
blodvolym och genomflöde. Då flödet ökar i samband med träning ökar också möjligheten för 
de positiva substanserna i blodet att överföras till hjärnan och därmed bidra till en ökad 
aktivitet, precis som Klingberg m.fl. också menar. Det är framförallt området hipokampus 
som påverkas mest av detta. Hipokampus är ett område i hjärnan som är mycket viktig för 
minne och inlärning, vilket naturligtvis är av stort intresse(braincare.se), 
Med detta sagt syns även ett uteblivande av samband mellan muskulär styrka och en ökad 
intelligens. Då styrketräning inte alls bidrar till samma blodomsättning i hjärnan som 
konditionsträning är vad forskarna för den undersökningen tror detta beror på. Det här ser 
författarna som publicerats i PNAS, även som en indikation på att det är konditionen som ger 
intelligensen och inte omvända förhållanden. Detta motsäger visserligen så det faktum att all 
träning ger den minskade effekten på stresshormonerna och inte endast konditionsträning, 
vilka verkade negativt på hjärnan. Om detta nu är den största faktorn i den ökade mentala 
prestationsförmågan skulle träningsformen mer eller mindre sakna betydelse, huvudsaken är 
att man rör sig.  
 
 
1.3 MUGI-Projektet – En del i bunkefloprojektet. 
 
Den kanske mest kända och mest väldokumenterade undersökningen i Sverige på detta 
område är Bunkefloprojektet. Bunkefloprojektet startade 1999 då det börjades med att hålla 
en timme fysisk aktivitet om dagen för barnen i Åk 1 samt Åk 2. Mugiprojektet är en del i 
forskningen kring detta som handlade om barnens motorik. 
 
Mugiprojektet var ett försök att kraftigt öka grovmotorisk träning hos barn i både hem och 
skola. Projektet utvärderades sedan och det visade sig att det gav positiva effekter på 
perception och förmågan att minnas detaljer(Ingegerd Ericsson, 2003, s 2). 
Resultatet i studien visar också att de elever med en god motorik ofta uppvisar en god 
förmåga att kunna koncentrera sig, motsvarande förhållande ska ha visat sig när det gällde 
elever med motoriska svårigheter och koncentrationssvårigheter. Dock bör tilläggas att de ej 
kunde se någon ökning av koncentrationsförmågan i samband med ökad fysisk aktivitet(s. 7). 
Särskilt tydligt är det för pojkar att träna motoriskt träning då detta också visade tydliga 
skillnader i samma sak. 
Av mest relevans för det här är arbetet är ändå det resultat Ericsson kom fram till när hon 
utvärderade de nationella proven i matematik och svenska hos eleverna som arbetat enligt 
Bunkeflomodellen med ökad fysisk aktivitet samt motorisk träning. Det visade sig nämligen 
att dessa elever hade högre resultat på dessa nationella prov än de elever som endast haft 
skolans vanliga idrottsundervisning. 
 
En annan intressant frågeställning Ericsson tar upp är gällande undersökningens validitet. Hon 
frågar sig om inte bara rörelseglädjen och den sociala gemenskapen fört med sig dessa 
positiva effekter genom ökad trivsel hos både elever och lärare, inte heller här kommer 
forskaren fram till en fysiologisk förklaring till de ökade studieresultaten. Det här är en 
återkommande fråga man ställer sig när man forskar om just detta. Ändå är det av största 
intresse att Ericsson faktiskt kommit fram till ett samband mellan förbättrat studieresultat och 
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ökad fysisk aktivitet till motsats från några av de tidigare undersökningarna som till exempel 
Sjöbeck & Walters eller Pihl & Forsén kommit fram till. Några av de resultat som nämnts 
tidigare behandlar även de denna frågeställning men det tycks vara så att man sett ett mönster 
i just konditionsträningen vilket faktiskt utesluter träning som helhet. Men även lek och 
styrketräning bör bidra till välmående vilka också har dokumenterade positiva effekter på 
hjärnan hos såväl barn som vuxna. 
 

1.4 Syfte 
Detta arbete syftar till att undersöka frågan om det finns ett samband mellan god kondition 
och matematisk prestationsförmåga hos elever från årskurs fyra till och med årskurs sex i en 
skola i Mellansverige, samt se eventuella skillnader mellan könen. 

1.5 Frågeställningar 
1) Finns det samband mellan god kondition och matematisk prestationsförmåga? 
2) Skiljer sig resultaten mellan könen? 

 

2 METOD 
 
2.1 Val av mätmetod för kondition. 
Metoden för hur mätning av kondition ska gå till var problematisk. De två största faktorerna 
till försvåring har varit att det dels handlar om en grupp barn rent fysiologiskt, men även att 
det är en grupp som inte frivilligt sökt sig till undersökningen och därmed har vi ett stort 
hinder i form av bristande motivation att genomföra till exempel ett Coopers test* eller ett bip 
test*. Att istället använda sig av ex en grupp lagidrottare som frivilligt idrottar flera gånger i 
veckan, skulle helt motverka syftet med denna undersökning då dessa elever inte skulle vara 
representativt för en genomsnittlig elevgrupp. Efter ytterligare resonerande togs istället 
beslutet att göra ett submaxtest*. Nästa steg i tankeprocessen var ett Harvard step test*. 
Harvard step test uppfyller de krav som fanns uppsatta men efter vidare undersökning uteslöts 
även denna metod av den anledning att det rörde sig om barn rent fysiologiskt, vilket 
medförde att hjärtfrekvensen inte följer den kurva som den gör hos en vuxen, barns puls stiger 
hastigare pga. att barns hjärta inte har förmågan att öka slagvolym i samma utsträckning utan 
endast ökar hjärtfrekvensen vid ansträngning(Annerstedt & Gjerstedt, 1997). Detta medför att 
hjärtfrekvensen hos barn kan vara mycket högre än ansträngningsgraden och blir allts då ej 
heller jämförbar mellan olika individer då det är beroende av hjärtats utveckling vilket 
naturligtvis varierar kraftigt från fall till fall. 
 
NCFF, Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom, redogör även de 
för svårigheterna att mäta fysisk aktivitet hos barn på ett korrekt sätt. De resonerar att 
självdeklaration är ett billigt och bra sätt men dock med risk för minnesfel och liknande hos 
barnen. Vidare resonerar författarna att man bör mäta puls dygnet runt på barnen och sedan 
ställa detta mot ett syreupptagningstest för att få en riktigt bra bedömning, denna metod är för 
mig såväl som för NCFF en alldeles för kostsam och tidskrävande historia. Slutligen 
rekommenderar de något som kallas accelerometer. Accelerometern har den funktionen att 
den mäter rörelse och är en apparat som personen bär med sig under längre perioder. Denna 
apparat hade varit bra i detta syfte dock saknas tillgång till det. Det visar förvisso inte heller 
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den aktuella konditionsnivån då en person kan röra sig mer under just denna period trots att 
man har en sämre kondition. 
 
 
 
 

2.1.1 Förklaringar av testmetoder. 
 
2.1.1.2 Coopers Test 
Testpersonen springer en så lång sträcka denne kan, orkar och hinner under 12 minuter. 
Sträckan jämförs sedan med en tabell för att få ett resultat. ( 
http://www.konditionstraning.se/cooper-test/) 29-aug -11 
 
2.1.1.3 Bip-test 
En sträcka mellan två linjer på 20m mäts och markeras. Därefter ska testpersonen lyssna till 
ett ljud som betyder att testpersonen ska ha hunnit över linjen, intervallen mellan beep-ljuden 
blir också kortare och kortare under testets gång. Testet är indelat i olika nivåer beroende på 
när utövaren ger upp. (http://www.konditionstraning.se/beep-test/) 29-aug -11 
 
2.1.1.4 Harvard step-test 
Med hjälp av en metronom som ger 24 slag/minut ska testpersonen i takt kliva upp och sedan 
ned med båda fötterna på en pall eller motsvarande som är ca 30 cm högt under tre minuter i 
följd. Efter detta sätter sig testpersonen ned och vilar under exakt en minut, sedan tas pulsen 
och jämförs med en tabell. 
(http://www.health.harvard.edu/newsweek/Aerobic_Fitness_Test_The_Step_Method.htm) 19-
aug -11 
 
2.1.1.5 Submaxtest 
Ett test där undersökaren hittar andra mätvärden för pulsen utan att nå upp i maximal 
hjärtfrekvens. Ett submaxtest är som mest användbart då man mäter samma persons 
utveckling över en längre period, där samma typ av ansträngning över tid utförs med en lägre 
puls, vilket är en mycket god indikator på en förbättrad kondition. 
 
2.1.1.6 Maxtest 
Ett test där man har för avsikt att komma upp i sin maximala hjärtfrekvens. Till exempel vid 
ett löptest där försökspersonen springer så länge denne orkar för att sedan jämföra den 
maximala uppnådda pulsen, antingen med andra individer eller med sig själv. Detta är det 
mest användbara sättet om man har för avsikt att jämföra olika individers prestation med 
varandra, förutsatt att testpersonerna deltar till fullo. 
 

2.1.2 Självdeklaration 
De flesta liknande studier som gjorts har använt sig av någon form av självdeklaration. 
Självdeklaration är väldigt användbart av en rad olika anledningar, inte minst så är det 
ekonomiskt och kräver väldigt lite tidsresurser i förhållande till andra sätt att mäta kondition. 
Detta till trots ansågs denna metod inte vara att föredra av några olika anledningar. När det än 
en gång handlar om barn som ska uppskatta vilken mängd träning man utfört under en period 
bakåt i tiden föreligger stor risk att det kan vara svårt för vissa att ge en korrekt och 
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sanningsenlig bild. Likväl kommer det ändå att tas med ett element av självdeklaration i 
undersökningen för att ge ytterligare en dimension i den kommande resultatdiskussionen. 
Självdeklareringen kommer bland annat att ge vilopulsen en viss validitet förutsatt att den 
överensstämmer med de resultat i vilopuls som kommer att redovisas. 

2.1.3 Vilopuls 
Efter uteslutning av samtliga av dessa metoder föll beslutet slutligen på en mätning av 
vilopulsen. En mätning av vilopuls ger en god indikation på om man har ett starkt hjärta och 
därmed är i god fysisk kondition.  
Det är emellertid av stor problematik att jämföra puls mellan individer då pulsen är just 
väldigt individuell, dock framförallt arbetspuls. Just därför är vilopulsen förmodligen det enda 
sättet att mäta kondition utan att göra maxtest. En låg vilopuls är ett tecken på att kroppen har 
det gott ställt och är därför ett ”kvitto” på en bra kondition, menar Bladström(2011). 
Vilopulsen blir under regelbunden träning lägre över tid och vältränade personer tenderar 
därför också ha en lägre vilopuls säger Hedlund(2009). Ett vältränat hjärta har en högre 
kapacitet att pumpa ut blod än ett dåligt tränat hjärta som då måste slå fler slag för att 
tillgodose kroppen med samma mängd blod. Testet bör också i kombination med det 
matematiska testet ge utslag, trots med en viss felmarginal i beräkning. 
 
2.2 Val av testmetod för den matematiska prestationsförmågan 
Då jag i min utbildning läst relativt lite matematik som ämneskunskap kände jag att mina 
kunskaper var otillräckliga för att själv göra en god bedömning. För att då få ett bra underlag 
som jag kände mig trygg med för undersökningens validitet valde jag att förlita mig i en hög 
grad på den matematiklärare som arbetar på skolan. Hennes tips, förslag och motiveringar för 
vilket material som ska användas har jag tagit till mig med stor respekt och det är utifrån detta 
samarbete som besluten tagits. 
 
Valet av det matematiska testet togs som tidigare nämnts, fram i samråd med 
matematikläraren på skolan för vilken undersökningen genomfördes på. På skolan använder 
lärarna sig av olika bedömningsmaterial för att få en så bred och mångfasetterad uppfattning 
som möjligt om olika svårigheter och missuppfattningar eleverna kan tänkas ha kring 
matematiken. Efter att ha studerat några olika alternativ av framförallt test som tagits fram av 
läraren själv men även annan litteratur som bland annat ”Prima Matematik”(2009), beslutades 
att använda metoderna i boken ”Förstå och använda tal” av Alistair McIntosh från 2008. 
McIntosh har arbetat fram ett material för att ställa en diagnos som är av relevans för 
läroplanen samt baserad på vanligt förekommande svårigheter i matematiken. Syftet med 
boken är förvisso inte att ge en fullvärdig genomgång för ämnet matematik utan väljer istället 
att fokusera på områden man vet är återkommande för missuppfattningar och svårigheter i 
inlärningen(s. 2). Dock rådfrågades den ansvarige läraren som själv instämde att det var dessa 
tester som är mest rättvist då det testet de facto innefattar alla fyra räknesätten samt är 
anpassat och framtaget för den avsedda åldern, samt att den faktiskt fokuserar på kända och 
beprövade erfarenheter om vad eleverna upplever som problematiskt.  
 
Det var för bearbetningen viktigt att ta fram ett test som gav ett så brett utslag som möjligt. 
Om majoriteten elever upplever testet som enkelt och skriver maximalt antal poäng så 
kommer dessa resultat ej att visa de detaljer arbetet avser att undersöka. Det optimala skulle 
istället vara att alla elever fick ett unikt utslag där ingen, eller maximalt en elev, fick maximalt 
utslag på poängskalan. Även för detta ändamål, har det visat sig vid tidigare tillfällen, är 
”Förstå och använda tal” det bästa valet. Där det visar sig att elever sällan får samma resultat 
som varandra och få, om ens någon, uppnår maximalt resultat. 
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Testerna som valdes utifrån McIntosh(2008) framtagna material ”Förstå och använda tal” 
var; 
För årskurs 4, test 3(s. 175). 
För årskurs 5, test 4(s. 182). 
För årskurs 6, test 5(s. 190). 
 

2.3 Urval 
Valet av skola föreföll sig naturligt då jag sedan tidigare har anknytning till både personal och 
elever då jag både gjort delar av min ”VFU”, d.v.s. lärarpraktik, där, samt att jag vikarierat i 
viss utsträckning på skolan i fråga. Att ha elevernas tillit anser jag vara av stor vikt vid en 
undersökning av detta slag då det är avgörande att man kan känna sig lugn och avslappnad. 
Skolan bedriver undervisning från förskola till årskurs sex. Den ligger belägen i 
Mellansverige och klassas som liten, sett till det totala antalet elever. Skolan ligger utanför 
tätort i vad som klassas som landsbygdsområde. 
 
Att välja en skola på detta sätt och frångå det mer traditionella slumpmässiga urvalet har 
givetvis också vissa nackdelar. Risken att forskaren som utför studien driver en tes och har 
förutfattade meningar om eleverna måste beräknas som förhållandevis stor. Det här är något 
som måste ses på stort allvar för att inte riskera att helt rasera undersökningens validitet. Av 
denna anledning var det av extra stor vikt att i bearbetningen av resultaten så fort det var 
möjligt göra samtliga resultat anonyma, för att eliminera eventuellt jäv och personlig 
kännedom om elevers aktivitetsvanor och liknande.  
 
Vid terminens start skickades ett medgivande hem med eleverna till samtliga föräldrar i 
årskurserna fyra till sex på skolan(se bilaga 2). För att komplettera en del uteblivna svar 
medverkade jag även vid ett föräldramöte där vissa som inte hade fått hem blanketten på 
grund av sjukdom och diverse, gavs tillfälle att ta med en hem för att sedan skicka med sitt 
barn till skolan. Detta ökade det befintliga antalet med 4 st. ytterligare elever. Det slutliga 
antalet ifyllda blanketter uppnådde 42, av totalt 60st utskickade, det vill säga 70 %.  
 

2.4 Datainsamlingsmetoder 
Insamlingen av data skedde i två från varandra separata processer. Den del som behandlar 
barnens konditionsstatus, samt den del som ämnar undersöka barnens matematiska 
prestationsförmåga. 
 

2.4.1 Procedur för datainsamling av konditionstillstånd. 
Då beslutet föll på att göra en mätning av vilopuls försökte jag med största möjlighet att få det 
bästa resultatet med de förutsättningar som stod till förfogande. Testet utfördes på tre separata 
klasser under tre separata dagar, med samma tillvägagångssätt på samtliga. 
 
När vilopulsen mäts bör detta göras så tidigt som möjligt efter uppvaknande på morgonen, då 
kroppen är som mest avslappnad, vilket gjorde att det föreföll sig naturligt att göra testet 
under dagens första lektion för att i största möjliga grad efterlikna dessa förhållanden. Det är 
förvisso så att många av eleverna går eller cyklar till skolan och ännu fler leker på skolgården 
innan skoldagen börjat vilket leder till att bara ta puls på morgonen skulle ge kraftigt 
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missvisande siffror. Så att få eleverna att gå ner i varv var av absolut nödvändighet och detta 
gjordes genom att en avslappning genomfördes, framtagen av Eva 
Johansson(http://www.utbildning-co.se/sv/cd/mp3/). 
 
Jag började med att presentera upplägget i helklass samt att ge en snabb genomgång på hur 
pulsen fungerar och hur man kan använda vilopuls som indikator för en bra kondition 
och/eller ett starkt hjärta. Med detta gjort delade jag ut ett enkelt svarsformulär om 
aktivitetsvanor, i helklass som fylldes i enskilt(se bilaga 1). Därefter delades klasserna in i 
grupper om fem till sex stycken där vi tillsammans gick till en avskild lokal på skolan. 
I lokalen fick barnen en varsin madrass att ligga på av bekvämlighetsskäl, dessa madrasser var 
dessutom separerade från varandra för att undvika störningsmoment under avslappningens 
gång. 
När barnen låg på sina platser förklarade jag än en gång hur det skulle gå till. Att de kommer 
att få lyssna på en röst som ger dem instruktioner om vad de ska göra. Under tiden kommer 
jag att gå runt ibland dem och ta pulsen på deras handled. Barnen var även upplysta om att 
detta var helt frivilligt samt att man när som helst kunde avbryta övningen. Även denna 
procedur genomfördes på samtliga tre årskurser. Själva kontrollen av pulsen gjordes på ett 
enkelt sätt där jag manuellt räknade antalet slag under en period på 30 sekunder med hjälp av 
ett tidtagarur. I några fall utökades tiden till en hel minut då jag kände att pulsen inte var på en 
vilonivå utan behövde en stund att stabilisera sig. 
När avslappningen och övningen var avslutat med samtliga i varje enskild klass avslutade jag 
med att prata med barnen i deras klassrum om frågor som hade dykt upp under 
undersökningens gång. Totalt tog undersökningen tre dagar då jag endast använde mig av den 
första lektionen för dagen. 
 

2.4.2 Procedur för datainsamling av matematikresultat 
Datainsamlingen för matematiken var för mig relativt enkel. Efter att ha beslutat vilket 
material jag skulle använda för att ta fram en så rättvis siffra som möjligt ”Förstå och 
använda tal”, genomfördes dessa tester på vanlig lektionstid. Jag var i samråd med läraren 
närvarande på lektionerna men det var den ordinarie läraren som gav instruktioner och förde 
kommunikationen med barnen. Denna testmetod är många av barnen sedan tidigare bekant 
med och det har även vid dessa tillfällen varit denna lärare som instruerat eleverna. Något 
unikt för detta test och kanske den största orsaken till att jag inte instruerade är att testet som 
ämnar undersöka bland annat elevens förmåga att hålla tal i huvudet, endast får uppgifterna 
via läraren muntligt, det finns m.a.o. inga nedskrivna uppgifter utan det ska lösas genom strikt 
auditiva instruktioner. Min närvaro berodde endast på att jag ville försäkra mig om att 
tillvägagångssättet var lika för de samtliga tre olika årskurserna samt att ingen av någon 
anledning drog fördelar som inte övriga elever hade möjlighet till. Sammanställningen och 
rättningen gjordes även dessa av matematikläraren och delegerades sedan vidare till mig för 
bearbetning och ytterligare en sammanställning med det fysiska testet. 
 

2.4.3 Tillförlitlighet för pulstest 
Det finns en rad svårigheter med att arbeta med denna frågeställning. Det har redan tidigare 
redovisats varför valet föll på vilopuls som mätare för det fysiska tillståndet och det kommer 
därför inte att argumenteras mer för detta i kommande stycke. 
De uppenbara svagheterna med just denna undersökning är ett flertal. Först måste man få 
barnen att slappna av för att få en rättvis puls som går att använda i detta syfte, vilket märktes 
tydligt i ett par fall att eleven var allt annat än avslappnad när pulsen mättes. Det här var 
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naturligtvis i varierande grad och kan egentligen medföra grova felkalkyler. Det var dock av 
den uppfattningen att de flesta eleverna var lugna och avslappnade till en relativt samstämd 
grad vilket ändå ger ett resultat som kan ställas i jämförelse med varandra, om än med en viss 
kritisk åskådning i behåll. 
Det faktiska tillvägagångssättet på pulstagningen visade sig vara en svårighet. Optimalt hade 
varit att använda sig av pulsmätare som spänns runt bröstet på eleverna för att minimera 
risken för felräkning av antalet slag. Att detta inte genomfördes beror främst på två saker. Den 
första orsaken var att det helt enkelt inte fanns sex stycken separata pulsband att tillgå, detta 
hade förvisso kunnat införskaffas med en del ansträngning och hade säkerligen också gjorts 
om det istället hade valts att göra ett maxpulstest eller liknande i undersökningen, nu gavs det 
möjlighet att göra på detta sätt då eleverna faktiskt låg stilla och det utgjorde därmed inte ett 
problem. Det andra skälet till att pulsband valdes bort var etiskt. Framförallt som manlig 
lärare finns det en stor problematik i att arbeta med ett redskap som bör monteras direkt mot 
hud runt bröstkorgen för att fungera. Även här hade man möjligen kunnat ta hjälp av en 
kvinnlig kollega att assistera vid monteringen men skolan visade svagt intresse av att avsätta 
personal för detta ändamål, dock kan detta bedömas som något som skulle kunna användas 
vid en vidare forskning på detta område där det finns tillfredställande resurser tillhanda. 

2.4.4 Bortfall under undersökningens gång 
Under studiens gång skedde ett fåtal bortfall. Totalt tre av deltagarna kunde ej eller valde att 
avbryta avslappningsövningen och kan därför inte redovisas i resultatet. Detta gav det slutliga 
talet 39st medverkande. Dessa 39 utgör totalt 65 % av de 60 förfrågningar som från början 
gick ut till de berörda vårdnadshavarna. 

2.4.5 Etiska aspekter 
Denna studie har gjorts helt i överensstämmelse med de forskningsetiska krav som finns. 
D.v.s., föräldrar har tillfrågats, deltagarna har varit införstådda med studiens syfte, de har varit 
medvetna och haft möjligheten att avbryta undersökningen(Johansson & Svedner, 
1998)Samtliga namn som förekom under bearbetningen byttes ut mot anonyma siffror så fort 
resultaten var sammanställda. Samtliga dokument som innehåller känslig information har 
även dessa arkiverats då det ej föreligger något behov att ha fortsatt användning av dem. 

2.5 Databearbetning 
När all data var insamlad jämfördes namnen på de deltagande eleverna med de underskrifter 
som inkommit från målsmän där de godkänner att barnens resultat tas med i undersökningen. 
Där det upptäcktes att godkänt undertecknat dokument saknades, ströks också eleven ur 
sammanställningen. 
Efter att sammanparningen av namn med pulstest och fortsättningsvis matematiktest var 
utförda gjordes omedelbart samtliga resultat anonyma. De namn som tidigare var nödvändiga 
för identifiering av eleverna byttes nu ut mot en siffra som symboliserar vilken årskurs eleven 
går i och sedan en slumpmässigt utdelad siffra från ett till och med den sista eleven i den 
kvarvarande delen av klassen. Till exempel så fick den elfte eleven i årskurs fem namnet 5 11, 
den tolfte eleven 5 12 o.s.v. Återigen påpekas att eleverna inte var indelade efter prestation 
eller bokstavsordning när nummerföljden sattes utan denna var helt slumpmässig. 
 
När aktivitetsgraden beräknades, gjordes en kalkyl utifrån det frågeformulär barnen själva 
fick fylla i(se bilaga 1). Beräkningen gick till på så vis att alla som hade en hög eller 
medelhög ansträngning på 3 timmar eller mer per vecka klassades som ”3”, alltså den högsta 
uppnåeliga graden av aktivitet i detta test. De som uppskattades ägna en till två timmar i 
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veckan av hög eller medelhög fysisk aktivitet fick beteckningen ”2” och de som då ansågs 
vara fysiskt aktiva på en motsvarande grad mindre än en timme i veckan gavs beteckningen 
”1”. Som grund för mängden aktivitet gjordes en beräkning utifrån hur mycket planerad 
fysisk aktivitet man hade, hur mycket tid man ägnade åt utomhuslek och vad man då under 
leken gjorde, samt att det togs i beräkning hur man tog sig till skolan, om man själv 
cyklade/gick eller som man fick skjuts eller åkte buss och hur långt avståndet till skolan var. 

3 RESULTAT 
Samtliga resultat i tabellerna är sorterade efter hjärtfrekvens, i stigande ordning. Resultaten i 
matematik är tyvärr ej jämförbara med varandra över klassgränserna. Detta har lett fram till 
att ett genomsnitt har använts genomgående i databearbetningen för att få jämförbar data över 
klassgränserna. 
Färgsättningen som syns i tabellerna och figurerna är enkel och framtagen för att ge en bättre 
överskådlighet. Vid puls, där ett så lågt resultat som möjligt är att föredra, har de som 
understigit medelresultatet för hela klassen färgsatts med en blå nyans. De som istället har 
uppvisat en vilopuls över klassens medeltal, och därmed har en sämre kondition, har tilldelats 
en röd färg för att istället betona detta. 
Vid beräkningen av matematiken har principen att det högre, och därmed önskvärda, 
resultatet över medel getts en blå färg och det sämre, som ligger under medelvärdet för 
klassen, en röd färg, följts. Vid aktivitetsnivå har det gjorts ett liknande system för att även 
här underlätta överskådligheten, och delat in även dessa i färger från ”1” som då fått färgen 
röd och indikerar på lägsta graden av aktivitetsnivå, till ”2” som fått grön nyans och indikerar 
på den neutrala nivån mellan de två yttersta. Slutligen har vi aktivitetsgrupp ”3” som har 
färgen blå och visar på högsta graden av fysiskt aktivitet. Det betyder att elever vars resultat, i 
tabellen, följs av två blåa nummer, har presterat över genomsnittet för sin klass i de båda 
utgivna testen. Likväl en elev som har två röda nummer, har då motsvarande ett sämre resultat 
än klassens genomsnittliga resultat. 
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3.1 Årskurs fyra 
I årskurs fyra var det slutgiltigt 13 stycken deltagande och sammanställda elever. Det är även 
denna årskurs som visar klart lägst hjärtfrekvens totalt sett. Följande fakta hänvisas till tabell 
1. 
Den genomsnittliga hjärtfrekvensen hos eleverna i årskurs fyra var 70,38 slag/min och det 
genomsnittliga matematikresultaten uppnådde 25,77 poäng. De elever som hade en vilopuls 
som var högre än medeltalet för klassen, hade ett medelresultat i matematiken på 25,88 poäng. 
Vid omvända förhållanden, där de som hade en vilopuls som var lägre än medeltalet för 
klassen, hade årskurs 4 ett medelresultat i matematiken på 25,60 poäng, alltså 0,28 i 
mellanskillnad. När man istället undersöker de individer som har ett matematikresultat bättre 
än medelresultatet, har de en medelpuls på 69,67, och de som har ett matematikresultat sämre 
än medel för klassen har en hjärtfrekvens på 72,0 slag/min, en skillnad på mer än 2 slag/min. 
Vid en sammanställning av aktivitetsgraden har årskurs fyra ett genomsnitt på 2,38 
 
 
 
Årskurs	  4	   Hjärtfrekvens	   Matematikresultat	   Aktivitetsgrad	   Kön	  
4	  10	   48	   27	   3	   P	  
4	  7	   60	   25	   3	   P	  
4	  12	   60	   28	   3	   P	  
4	  6	   66	   29	   3	   P	  
4	  14	   66	   23	   2	   P	  
4	  1	   72	   28	   1	   P	  
4	  3	   72	   27	   2	   P	  
4	  8	   72	   28	   3	   P	  
4	  15	   72	   27	   2	   F	  
4	  4	  	   78	   18	   3	   F	  
4	  9	   81	   27	   1	   P	  
4	  5	   84	   25	   3	   P	  
4	  13	  	   84	   27	   2	   P	  
Genomsnitt:	   	  70,38	  	  	  	  	   	  25,77	  	  	  	  	   	  2,38	  	  	  	  	  
Tabell 1, hjärtfrekvens, matematikresultat och aktivitetsgrad Åk 4. 
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3.2 Årskurs fem 
I årskurs fem var det slutgiltigt 15 stycken deltagande och sammanställda elever. Följande 
fakta hänvisas till tabell 2. 
Den genomsnittliga hjärtfrekvensen hos samtliga elever i årskurs fem var 75,8  slag/min och 
det genomsnittliga matematikresultaten var 22,07 poäng. De elever som hade en vilopuls som 
var högre än genomsnittet för klassen, hade ett medelresultat i matematiken på 22,50 poäng. 
Vid motsatta förhållanden, där de som hade en vilopuls som var lägre, och därmed det 
önskvärda, än medeltalet för klassen, hade årskurs 5 ett medelresultat i matematiken på 21,57 
poäng, alltså 0.93 i mellanskillnad. 
När vi undersöker de individer som har ett matematikresultat som överstiger medelresultatet, 
har de en medelpuls på 74,0 slag/min, och de som har ett matematikresultat under 
genomsnittsnivå för klassen har en hjärtfrekvens på 78,50 slag/min, d.v.s. 4,5 slag/min högre 
frekvens. Aktivitetsgraden på samtliga elever i årskurs fem blev vid ett genomsnitt 2,4. 
 
 
 
Årskurs	  5	   Hjärtfrekvens	   Matematikresultat	   Aktivitetsgrad	   Kön	  
5	  4	   60	   24	   3	   P	  
5	  1	   66	   25	   2	   P	  
5	  3	   72	   21	   3	   F	  
5	  8	   72	   23	   3	   P	  
5	  15	   72	   23	   3	   P	  
5	  16	  	   72	   16	   3	   P	  
5	  14	   75	   19	   3	   P	  
5	  5	   78	   16	   1	   F	  
5	  6	   78	   24	   1	   F	  
5	  10	   78	   26	   2	   F	  
5	  12	   78	   24	   2	   F	  
5	  17	   78	   28	   3	   F	  
5	  11	   84	   23	   1	   F	  
5	  13	   84	   19	   3	   P	  
5	  2	   90	   20	   3	   P	  
Genomsnitt:	   	  75,80	  	  	  	  	   	  22,07	  	  	  	  	   	  2,40	  	  	  	  	  
Tabell 2, hjärtfrekvens, matematikresultat och aktivitetsgrad Åk 5 
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3.3 Årskurs sex 
I årskurs sex var det slutgiltigt 11 stycken deltagande och sammanställda elever. Följande 
fakta hänvisas till tabell 3. 
Den genomsnittliga hjärtfrekvensen för samtliga elever i årskurs sex var 79,64  slag/min och 
det genomsnittliga matematikresultatet var 26,64 poäng. De elever som hade en vilopuls som 
var högre än medeltalet för klassen, hade ett medelresultat i matematiken på 30.25poäng. Vid 
motsatta förhållanden, där de som hade en vilopuls som var lägre än medeltalet för klassen, 
hade årskurs 6 ett medelresultat i matematiken på 24,50 poäng. Alltså betydligt sämre än de 
som hade en högre vilopuls. 
Samma resultat får vi när vi tittar på de individer som har ett matematikresultat bättre än 
medelresultatet för klassen, de uppmättes till en medelpuls på 88 slag/min, och de som har ett 
matematikresultat sämre än medel för klassen har en rejält mycket lägre hjärtfrekvens på 
76,50 slag/min. Årskurs sex visar i enlighet med pulsen upp även den sämsta graden av 
aktivitetsgrad med 2,27. 
 
 
Årskurs	  6	   Hjärtfrekvens	   Matematikresultat	   Aktivitetsgrad	   Kön	  
6	  1	   69	   24	   2	   P	  
P	  5	   69	   25	   3	   F	  
6	  2	   72	   26	   3	   P	  
6	  3	   78	   21	   3	   F	  
6	  8	   78	   26	   3	   P	  
6	  10	   78	   24	   3	   P	  
6	  11	   78	   26	   3	   P	  
6	  9	  	   84	   34	   2	   F	  
6	  4	   90	   23	   1	   P	  
6	  5	   90	   31	   1	   P	  
6	  7	   90	   33	   1	   P	  
Genomsnitt:	   	  79,64	  	  	  	  	   	  26,64	  	  	  	  	   	  2,27	  	  	  	  	  
Tabell 3, hjärtfrekvens, matematikresultat och aktivitetsgrad Åk 6 
 

3.4 Totala resultat 
Av det totala antalet 39 elever var endast 12 stycken flickor, resterande 27 stycken 
medverkande var pojkar. Utslaget på hela undersökningsgruppen var medelpulsen 74,14 
slag/min för de elever som presterade bättre än medel i matematiktestet. För de elever som 
presterade sämre än medelresultatet i matematik var genomsnittspulsen istället 76,17 
slag/min, d.v.s. en hjärtfrekvens som var ca två slag högre per minut. 
Vid en indelning av flickor och pojkar skiljer det sig något från övriga resultat. Flickorna som 
presterat över medel i matematiken hade en genomsnittspuls på 78,86 slag/min då flickorna 
som presterat ett sämre resultat under medel hade en genomsnittspuls på 75 slag/min. Det var 
alltså ett resultat som visade att sämre kondition hörde samman med högre matematisk 
prestationsförmåga. 
Pojkarna visade omvända resultat som stämmer bättre överens med det som tidigare visats, 
där de som presterat över medel i matematiken också hade en lägre genomsnittspuls på 71,79 
slag/min, och de som presterat under medelresultatet hade en betydligt högre genomsnittspuls 
på hela 76,62 slag/min. 
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När man istället undersöker vilket snittet i matematiktestet var för de elever som hade en 
högre puls än medel får man siffran 25,4 poäng. När man ser på de elever som har en lägre 
puls än medeltalet får vi istället siffran 23,74 poäng. Återigen ser vi omkastade förhållanden 
när vi vänder på siffrorna.  
 
Den självdeklarerade delen i undersökningen bearbetades på så sätt att en sammanställning av 
medelresultat gjordes för de olika grupperna (1, 2 & 3) av både medelresultat i matematiken 
samt medelpulsen. Se figur 1 och 2. 
 
 

 
Figur 1, medelresultat för matematiktest, alla årskurser. 
 
 
Resultaten för matematiken visar att de som deklarerade den lägsta aktivitetsnivån ”1” låg 
betydligt högre än de som deklarerade den högsta aktivitetsnivån ”3”, närmare bestämt nästan 
två hela poäng bättre, från grupp 1 med 25,63, till grupp 3 med 23,68. Grupp 2 visar dock det 
allra högsta resultatet på 25,89. Dessa siffror bör dock beräknas med kritiskt öga då nästan 
hälften av de elever som tilldelats aktivitetsgrupp 1, tillhör årskurs sex och var bland de fyra 
toppresterande i matematiktestet, dessutom var poängskalan för årskurs sex matematikprov 
betydligt högre än övriga klassers poängskalor. I årskurs fem som har flest elever klassade i 
aktivitetsgrupp 3, är den maximala poängen för testet 29, mot årskurs sex test som hade en 
maximal poäng på 39. 
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Figur 2, medelresultat för vilopuls, alla årskurser. 
 
 
Resultatet av pulstestet visar att gruppen med lägst deklarerad fysisk aktivitetsnivå, d.v.s. 
grupp 1, har den högsta vilopulsen av de tre grupperna med ett medelresultat på 82,88 
slag/min. Grupp 1 följs av grupp 2 som har en medelpuls på 74,33 slag/min. Lägst vilopuls 
visar grupp 3 upp med en genomsnittlig hjärtfrekvens på 72,55 slag/minut. 
 
 
 

3.5 Sammanfattning 
I årskurs fyra hade man en total genomsnittspuls på 70,38 slag/min och ett medelresultat i 
matematiken på 25,77 poäng. För de elever som hade ett resultat i matematiken som var över 
medel för klassen, var genomsnittspulsen 69,67 slag/min och de elever med ett sämre resultat 
hade en medelpuls på 72 slag/min. För de som hade en puls över medel för klassen, hade man 
ett genomsnitt på 25,88 poäng i matematikdelen och motsvarande halva med en lägre vilopuls 
än medel hade ett genomsnitt i matematikdelen på 25,6 poäng, en mycket liten skillnad. I 
årskurs fem syns liknande resultat där de som presterat över medel på matematiktestet har en 
lägre puls än de som presterat sämre, nämligen 74 slag/min mot 78,5 slag/min. dock blir 
förhållandena annorlunda om man istället räknar matematikresultat för de som har en 
medelpuls över medel, som har ett matematikgenomsnitt på 22,5 poäng, och de som har en 
lägre puls än medel har ett genomsnitt på 21,57 poäng, alltså en försämring. Jämförelsevis 
hade hela Årskurs fem en medelpuls på 75,8 slag/min och ett matematikresultat på 22,07 
poäng. I Årskurs sex får man ett liknande resultat som i årskurs fem. Här är 
genomsnittspulsen på de elever som har ett bättre resultat än medelresultatet hela 88 slag/min 
och de som har ett lägre resultat i matematiken en puls på 76,5 slag/ min. samma förhållanden 
infinner sig när vi räknar vilket snitt man har i matematiken om man har en lägre puls än 
medeltalet för klassen, vilken är 24,57 poäng. Motsvarande puls för de med en högre puls än 
medeltalet för klassen är 30,25 poäng. Årskurs sex hade som helhet en medelpuls på 79,64 
slag/min och ett matematikresultat på 26,64 poäng. 
Totalt sett över alla tre årskurserna var pulsen för de elever som presterade bättre än medel på 
matematiktestet 74,14 slag/min, de som hade ett resultat under medel hade en vilopuls på 
76,16 slag/min, ca 2 slag/min högre hjärtfrekvens. När samma jämförelse görs med indelning 
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av pojkar och flickor visar det sig att pojkarna följer hela gruppens resultat om än mer 
markant och de som har bättre resultat på matematiken har också en lägre vilopuls på 71,79 
slag/min mot de som presterat sämre med hela 76,62 slag/min. 
Flickorna däremot går mot vad de övriga resultaten visar och där de som presterat bättre än 
medel i matematiken visar en puls på 78,86 slag/min och de som presterat sämre än medel har 
en bättre hjärtfrekvens på genomsnittliga 75 slag/min. 

4 Analys 

4.1 Resultatens tillförlitlighet 
Avslappningsmomentet var problematiskt. Trots att de bästa förutsättningarna ges måste ändå 
eleven inneha vissa egenskaper för att kunna vara avslappnad på detta sätt i grupp. Att det 
finns en felmarginal här som tyvärr blir svår att eliminera är av stor sannolikhet. Dock så kan 
det tyckas att i en någorlunda kvantitativ studie som denna ämnades vara så är 
förutsättningarna lika för samtliga och bör ändå visa en representativ siffra vid en 
sammanställning. 
Det är förvisso så att denna studie nu ämnar undersöka sambandet mellan en god kondition 
och den matematiska prestationsförmågan och inte frågeställningen att kunna slappna av, mot 
den matematiska prestationsförmågan. Det som då talar för undersökningens validitet är de 
resultat som visade att de som själva deklarerat att de har en högre ansträngningsgrad på sin 
fritid också visade en markant lägre vilopuls än de som själva uppgav en låg grad av 
kontinuerlig fysisk aktivitet. Detta samband styrker undersökningens trovärdighet och ger en 
positiv indikation gällande val av metod för undersökningens fysiska del. 
 
Det låga antalet elever i undersökningen har försvårat att göra en del av de statistiska 
undersökningarna som från början ämnades utföras. Likaså snedfördelningen av könen hos 
eleverna där flickorna har varit underrepresenterade har försvårat jämförelsen och har gjort 
frågeställningen angående skillnader mellan kön mycket svår att ge ett tillfredställande svar 
på. Detta har lett till att det har fått göras vissa modifikationer i observationerna och att man i 
utökad grad fått beskåda resultaten utslaget på samtliga elever då de resultat som framkommit 
klassvis i vissa fall är missvisande. Vid till exempel frågeställningen vilken medelpulsen är på 
de elever med sämre resultat än medel i vilopuls i årskurs sex är, får vi ett resultat som visar 
hela 7,5 poäng bättre än de som har en bättre puls än medeltalet. När vi beskådar tabell 3 ser 
vi dock att de tre elever som har de tre högsta, och faktiskt enda resultaten över medel, också 
har de sämsta resultaten i puls. Dessa tre elever som är mer av ett undantag dikterar istället 
villkoren för hela denna klass och i förlängningen även för skolan. 
 
Ytterligare en problematisering orsakas också av att det faktiskt rör sig om olika matematiska 
test för de olika grupperna, vilket medför olika förutsättningar till mängden poäng som går att 
införskaffa. Det här för självfallet med sig det att jämföra matematikresultat mellan klasserna 
blir totalt intetsägande, men även det faktum att det totala matematikresultatet påverkas och 
kan bli missvisande. Återigen har vi de tre eleverna i årskurs sex som innehar de högsta 
resultaten i hela klassen tillsammans på 68 poäng, dessa elever är tillsammans med en till 
också de enda eleverna som räknas in i gruppen de som har lägre snittpuls än medeltalet, detta 
ger de som har en lägre puls ett enormt högt medelvärde i matematiktestet. För att förtydliga 
denna lilla grupps vidare effekt i ett något större perspektiv, så räknas ju dessa även in i 
samma grupp när det slås ut på hela skolan. Där bästa eleven i årskurs sex har en poäng på 34, 
har bästa eleven i klass 4 endast 28. Vidare har alltså hela årskurs sex ett medelresultat på 
26,64 och motsvarande siffra för årskurs fem är 22,07. Av denna anledning förefaller det för 
mig så att gruppen är något för liten för att kunna använda dessa resultat med önskad 
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trovärdighet. Fokus kommer därför istället att läggas på pulsen som utgår ifrån medelvärdet 
av matematikresultaten snarare än att använda mig av de faktiska siffrorna som tagits fram 
från matematiken. Som ett medelvärde för klassen om vilka som är över och under klassens 
totala prestationsförmåga är och har det matematiska testet dock fungerat utmärkt. 
 
För att kunna få jämförbara siffror har genomsnittsräkning använts för att sätta en gräns för ett 
normalvärde som fått ligga till grund för övriga beräkningar. Problemet med att räkna på detta 
sätt är att det lätt blir orättvist i de grupper där man har några få högpresterande som så att 
säga, höjer ribban. I dessa fall kommer de som i en klass med en normal prestationsförmåga 
placerat sig högt, istället kanske tillhöra den nedre halvan av presterande. Det här bli 
naturligtvis också mer påtagligt ju mindre grupper det är och risken för dessa missvisande 
siffror ökar, så även i denna undersökning i fallet med årskurs 6. Av den här anledningen 
skulle det vara ännu mer intressant att göra ett liknande test men med samma årkurs och över 
flera skolor där poängen från matematiken även den blir jämförbar över hela gruppen. 
 
Enkätundersökningen som gjordes visade sig i efterhand ha en del svårigheter för en del av 
eleverna. Den sista frågan där man skulle svara på hur långt det var till skolan visade sig vara 
för svår för de allra flesta eleverna. Många skrev istället där de bodde och gav mig möjlighet 
att med en viss lokalkännedom kunna uppskatta ungefär hur långt av ståndet är. Dessutom 
uttryckte flera en önskan att fylla i olika avstånd beroende på delad vårdnad och således 
dubbelt boende för barnet, detta gavs det inte heller möjlighet till och barnen fick välja en av 
sina vårdnadshavare.  
Tanken med enkäten var att den skulle fungera som ett kontrollinstrument och ett komplement 
till vilopulsens validitet och hölls därför så enkel som möjligt. Av denna anledning gavs det 
lite eller ingen möjlighet att uttrycka mer exakt vilken typ av träning man utförde eller en 
exaktare siffra för hur många timmar man lekte utomhus och även vilken intensitet 
utomhusleken innebar. Svarsalternativen är generaliserande och svarsraderna var korta för att 
uppmana eleverna till att fatta sig relativt kort. 
Vid en renodlad enkätundersökning hade denna utformning hade varit undermålig och 
betydligt mer utförliga svar hade varit att önska. För detta tidigare nämna ändamål fyllde dock 
enkäten sitt syfte. Dock är inte att svaren på enkäten eller den följande bearbetningen och 
indelning i aktivitetsgrad fullständigt vetenskapligt genomförd, utan bör snarare ses, som 
tidigare nämnt, endast som ett komplement till den faktiska undersökningen. 

4.2 Diskussion 
Undersökningens resultat har trots den ringa storleken av arbetet i sig visat sig vara mer 
svåranalyserat än det initiala intrycket. Resultaten har, precis som resultat tidigare 
undersökningar visat, gett utslag åt både det som styrker tesen att om man har en god 
kondition så har man även bättre studieresultat, och det som visar det rakt motsatta. Sjöbeck 
& Walters(2005) kommer dock fram till i sin undersökning att de elever som var fysiskt 
högaktiva hade ett högre betyg, men de kan inte med säkerhet säga att detta var orsaken till 
det högre betyget. Denna undersökning visade dock tydligt att en högre fysisk aktivitet bidrog 
till en betydligt bättre fysisk status, samt att en bättre status leder till ett bättre studieresultat i 
matematik, framförallt för pojkar där en frekvensskillnad på hela 5 slag i minuten skiljer de 
som presterade över medel från de som presterade under medel i matematiktestet. Flickorna 
visade ett annat resultat där de som presterade bättre i matematik, hade en sämre kondition än 
de lågpresterande. Dessa resultat är högintressanta men svår analyserade då jag inte funnit 
något i bakgrundsforskningen som stöder detta, så att i detta läge göra en adekvat analys av 
detta förefaller svårt och i bästa fall grundad på egna föreställningar. 
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Svartbo & Sjöström(1996) kom i sin undersökning fram till att mellan tre till fyra tillfällen i 
veckan med högintensiv fysisk aktivitet är den optimala för att höja studieresultaten, utöver 
detta menar de istället ger en negativ effekt på studierna(s 40). Det här påståendet hade varit 
intressant att jämföra med de resultat denna underökning visat, men ingen av de elever som 
deltog i undersökningen utövade en högintensiv fysisk aktivitet vid fler än tre tillfällen per 
vecka. Det Svartbo & Sjöström istället refererar till som är helt i linje med denna 
undersökning, är det Dwyer(1983) kom fram till i sina observationer. Dwyer konstaterade att 
barn som fick träna kondition på en relativt hög nivå under ca 75 minuter varje dag också fick 
betydligt högre studieresultat än kontrollgruppen som istället fick ägna sig åt lek och bollspel 
under samma tidsspann, detta bör ha föranlett till en lägre aerob, eller konditionsmässig 
förmåga och därmed också inneha en högre frekvens på vilopulsen. Exakt vilka skillnader det 
handlar om redogör tyvärr inte Svartbo & Sjöström för. Dessutom menar Dwyer att dessa 
resultat kunde påverkas på så kort tid som 14 dagar. Om detta stämmer skulle det innebära att 
det inte har någon större koppling till inlärningsförmåga som spänner sig över mycket längre 
perioder än två veckor, och långtidsminnet, utan det skulle istället nästan uteslutande handla 
om det rent matematiska tänkandet och arbetsminnet, vilket bara stärker det faktum att just 
matematiken är ett av de ämnen som påverkas mest positivt av denna typ av träning. 
 
Att arbetsminnet och det matematiska/logiska tänkandet förbättras av konditionsträning 
bekräftas av flera forskare. Hannaford(1998) ger oss en ganska logisk förklaring och menar 
att rörelse vidgar blodkärl som medför möjlighet till en ökad hjärnaktivitet. Chaddock(2009) 
är en av många som ställer sig bakom Hannaford och har i sin undersökning kommit fram till 
att den del i hjärnan som är av stor vikt för arbetsminne och inlärning, hipokampus, till och 
med ökar i volym vid konditionsträning och därmed också medför en ökad intellektuell 
förmåga. Även Torkel Klingberg(2007) skriver under på konditionsträningens positiva 
effekter på hjärnan och dess förmåga. De rent fysiologiska orsakerna måste tyvärr lämnas 
därhän då kompetensen eller resurserna som krävs för att undersöka detta närmare överskrider 
det här arbetet. Vi kan dock hålla med tidigare nämnda forskare och klart se att det inte på 
något sätt, finns anledning att ifrågasätta dessa resultat på grund av de resultat denna 
undersökning indikerat, tvärt om bekräftas snarare detta. 
 
Att resultatet var särskilt tydligt för pojkarna kommer inte som en nyhet i sig då liknande 
resultat tidigare har uppvisats i samband med studier på endast manliga försökspersoner i 
undersökningen ”Cardiovascular fitness is associated with cognition in young adulthood” i 
PNAS(2009). Den visade att av över 1,2 miljoner svenska män, så hade de personer med en 
god kondition en högre intelligens än de med sämre kondition, ett resultat som stämmer 
överens på en hög nivå med denna undersökning. De resonerar sedan vidare och specificerar 
definitionen på intelligens lite närmare och hamnar då väldigt nära det denna undersökning 
fokuserat på, man drar slutsatsen att skillnaderna är särskilt tydliga när det gäller bland annat 
logiskt- och mekaniskt tänkande, vilket är en stor del matematik och är helt 
överensstämmande med de siffror man kan se här. Intressant här är att man kommit fram till 
att samma träningsmängd fast icke konditionsinriktad träning inte alls medförde dessa 
resultat. Precis som Dwyer kom fram till att en träning som inte fokuserar på kondition, och 
därmed inte heller ger en sänkt hjärtfrekvens vid vila, ej heller ger ett ökat studieresultat eller 
som denna studie samt den som publicerades i PNAS kommit fram till, ökad matematisk 
prestationsförmåga. 
 
MUGI-projektet som är en del i bunkefloprojektet har en något annorlunda infallsvinkel än 
den som förekommit för denna undersökning. I MUGI-projektet har man fokuserat främst på 
grovmotorisk träning och även här sett en ökning av den matematiska förmågan, detta måste 
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förvisso inte hänga ihop med en förbättrad kondition utan kan mycket väl ha andra orsaker till 
den ökade förmågan. Ericsson(2003) ställer sig kanske just av denna anledning frågan om det 
inte snarare än något annat är den sociala gemenskapen som medför den positiva effekten hos 
såväl lärare som elever. En tanke som även Hestner(1995) verkar dela med Ericsson som 
också verkar tycka att den positiva effekten idrotten medför på studierna har sin orsak i:  
 

”förbättrat självförtroende genom positivt tänkande, trygghet, ökad 
arbetskapacitet, självdisciplin, respekt för regler…”(s 10) 

 
Den här problematiken har funnits med i bearbetningen under hela förloppet men med ett 
flertal tidigare nämnda författare menar att träning med samma tidsspann men med en träning 
som inte är inriktad på kondition, men med kanske till och med en högre social gemenskap, så 
har inte dessa positiva effekter synts i samma utsträckning. Som det även sades i stycket innan 
har både Dwyer och artikeln i PNAS med flera en annan uppfattning kring detta, där de menar 
att träning med lägre intensitet men under samma tid, inte ger förbättrad matematisk och/eller 
intellektuell förmåga. Precis som dessa resultat visar att de som har klassificeringen ”1” 
mycket väl kan vara lika socialt aktiva som övriga två aktivitetsgrupper med aktiviteter som 
till exempel scouterna, så är det de elever som de facto har den lägre vilopulsen, alltså bättre 
fysiska konditionen, som också har de bättre matematikresultaten. Det är även i denna grupp 
en majoritet elever som har klassificeringen ”3” i aktivitetsgrad och därmed utövar en 
högintensiv fysisk aktivitet tre gånger i veckan, vilket enligt Svartbo & Sjöström är den 
optimala träningsmängden för ökat studieresultat. Pihl & Forsen(2009) instämmer också i 
detta och har i sin underökning kommit fram till att högintensiv träning 3-4 gånger i veckan 
resulterar i högst betyg. 
 

4.2.1 De avvikande resultaten  
Det fanns några resultat i undersökningen som har orsakat en hel del funderingar. Framförallt 
årskurs sex har gått mot strömmen i så gott som allt i denna undersökning. Av de fyra elever 
som hade överlägset sämst resultat i vilopulsen(88,5 slag/min) med ett snitt som var hela 14 
slag/min högre än övriga klassens(74,57 slag/min), hade tre stycken de enda 
matematikresultat som var över medel i hela årskurs sex. Genomsnittspoängen mellan dessa 
två skiljer så mycket som 6 poäng av 39 möjliga, de har ett resultat som då är ca 15 % bättre 
och en vilopuls som även den är ca 15 % högre, d.v.s. sämre, än övriga klassens. Dessa tre 
elevers avvikande resultat kan givetvis inte tas ur beräkningen i en helgrupp men det var av 
sån pass stor variabel i denna undersökning med ett sådant fåtal deltagande elever att det 
påverkade utslaget markant även i den totala gruppens sammanställning.  
Att en hög vilopuls och sämre kondition på något sätt skulle bidra till ökad matematisk 
prestationsförmåga är inget som har bekräftats i den teoretiska bakgrunden för detta arbete. 
Det enda man med säkerhet kan konstatera är att det självklart finns individer som inte följer 
genomsnittet och i detta fall råkade tre stycken med grovt avvikande resultat hamna i samma 
årskurs, att det dessutom var den minsta gruppen är ytterligare osannolikt men trots detta ett 
faktum. 
 
En annan fråga som undersökningen inte kan ge ett tillfredställande svar på är ett resultat som 
framkom vid en del av bearbetningen av datan. Beroende på hur frågan ställs angående 
matematikresultat och vilopuls får man ett ganska varierande resultat. Som tidigare nämnts 
anses i denna undersökning inte årskurs sex vara representativ då resultaten avvek så pass 
kraftigt från övriga årskurser, och har istället främst resonerat kring de större grupperna, 
årskurs fyra och fem, vilka också utgjorde en majoritet av den totala gruppen. När datan 
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bearbetades utifrån pulsen visades en liten skillnad mellan grupphalvorna men som ändå 
tenderade att visa att den delen med ett sämre resultat i puls, faktiskt presterade bättre i 
matematiken. I årskurs fyra är dessa siffror ett genomsnitt ca 25,9 poäng i matematiken för de 
eleverna med en sämre kondition än medel, och 25,6 poäng för de med den bättre 
konditionen. Det är förvisso en så pass liten marginal att den skulle kunna likställas med att 
grupperna presterat lika bra på matematiktestet. I årskurs fem får vi samma förhållanden med 
ett något större utslag på ca en poäng högre resultat för den del av klassen som har sämre 
kondition än den andra, d.v.s. 22,5 poäng mot ca 21,5 poäng. Dessa siffror för det 
matematiska testet går tyvärr inte att jämföra i helgrupp då poängskalorna skiljer sig mellan 
test samt att det inte skulle vara rättvist att likställa testen med varandra då de inte är 
utformade för det ändamålet. Resultatet av detta är ändå det faktum att med denna bearbetning 
har en låg vilopuls och en bättre kondition således en liten eller till och med försämrad effekt 
på matematiken, ett resultat som ingen av de avhandlingarna, artiklar eller undersökningar 
som studerats i syfte för detta arbete, kommit fram till. Möjligen kan Pihl & Forsén(2009) 
eller Sjöbäck & Walters(2005) nämnas som inte med största säkerhet kunde bekräfta att fysik 
aktivitet bidrog till ökade studieresultat, de dementerar dock heller inte att det kan föreligga 
på detta vis. De resultat som då istället blivit föremål för fokus är den omvända 
frågeställningen där pulsen istället kontrollerades på de som presterat bättre samt sämre än 
genomsnittet i matematiken, där blev utslaget betydligt större, tydligare och tycktes även 
bekräfta den teoretiska bakgrunden som gjorts i frågan innan studien genomfördes. 
 
Skillnaden mellan könen var i denna undersökning endast mätbar i helgrupp då antalet flickor 
var så pass lågt i förhållandet till antalet pojkar, på grund av detta kunde endast pulsen 
användas som gemensam faktor och inte matematikresultatet som klassvis annars kunde 
användas som en jämförelse. När samma frågeställning som tidigare ställdes med skillnaden 
att pojkar och flickor jämfördes som separata grupper blev utslaget för de bägge olika. 
Genomsnittspulsen för pojkarna bekräftar och till och med överträffar de övriga resultaten och 
visar att de som har ett matematikresultat över medel, hade en genomsnittspuls på 71,79 
slag/min, och de som hade ett sämre resultat än medel har en genomsnittspuls på hela 76,62 
slag/min, en skillnad på nästan 5 slag/min. Även i hela gruppen med både pojkar och flickor 
var utslaget detsamma men dock var skalorna något annorlunda. Skillnaden var här mindre 
där de som presterat under genomsnittet i matematik hade en genomsnittlig vilopuls på 74,14 
slag/min, och de som presterat över 76,17 slag/min. När flickornas grupp istället räknades 
visade det återigen på inverterade förhållanden. Flickorna som hade presterat över medel för 
matematiken hade en genomsnittspuls på 78,86 slag/min och de som presterat under, en puls 
på 75 slag/minut, d.v.s. mer än två slag per minut högre. 
Detta förefaller sig svårt att förklara utifrån den bakgrund som har gjorts i litteraturstudien för 
det här arbetet. Således har inget forskningsresultat funnits där ett resultat som påstår att 
flickor av någon anledning inte skulle erhålla samma förhållande till kondition och ökad 
matematisk prestationsförmåga då pojkarna verkar få dessa resultat. Det mest logiska svaret 
för detta utan att lägga mer resurser på en fortsatt undersökning, bör vara att det låga antalet 
flickor som deltog i studien bidrog till att inte heller detta kan kallas representativt. Det är 
dock ett resultat som väcker frågor och som öppnar för en fortsättning på denna studie. 
 

4.3 Författarens egna erfarenheter 
I mina upplevelser av elevers prestationer, såväl ur ett lärarperspektiv som ur ett 
elevperspektiv har jag tyckt mig se ett samband mellan de fysiskt aktiva och de som presterar 
bättre i skolans olika ämnen. Jag hade förmodligen den uppfattningen som många av de 
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forskare jag tidigare tagit upp, att det hänger snarare ihop med en social kompentens eller 
kanske till och med en tävlingsinstinkt, än vilken konditionsnivå vederbörande innehar.  
Vidare kan jag dock själv se att det finns otroligt många undantagsfall i dessa exempel och jag 
tror till och med att den som oftast presterar allra bäst, inte alls har någon hög grad av fysisk 
ansträngning. Precis som allt annat är det sannolikt den som lägger ner mest tid på någon 
aktivitet som också inskaffar den högsta förmågan i frågan, i detta fall de som räknar 
matematik istället för att träna kondition. Min uppfattning är således fortfarande att den stora 
majoriteten som är fysiskt aktiva höjer sin matematiska prestationsförmåga av just denna 
anledning, d.v.s. inte för att man har en utökad social förmåga eller att man får 
organisationsfärdigheter för att hinna med sina studier, vilka givetvis också kan ha positiv 
inverkan, men framförallt för att man på ett fysiologiskt plan ökar hjärnans kapacitet i takt 
med övriga kroppens kapacitet. 

4.4 Förslag till fortsatt forskning 
För att fortsätta denna forskning skulle det vara intressant att göra ett likadant matematiktest 
över samma åldersgrupp och naturligtvis i en större skala. Med samma test och samma skala 
skulle jämförelser kunna göras över samtliga deltagande utan restriktioner mellan 
åldersgrupp. 
Fortsättningsvis vore det också intressant att se en undersökning som tittade närmare på det 
faktum att förhållandena för flickor var tvärtom mot det resultat som pojkarna visade. Om 
detta beror på det låga deltagandetalet eller inte får lämnas osagt och istället hoppas att svar 
ges i en framtida undersökning. 

4.5 Praktisk tillämpning 
Det då resultaten från denna undersökning visar är något som ger oss ett obestridligt argument 
för idrottsämnets kvarvarande och kanske även utökande på skolschemat. Att statistiskt kunna 
påvisa att en bra kondition har samband med en förhöjd förmåga i matematik är något som 
ger oss ett argument som går utanför de gamla argumenten om att utveckla en god 
koordination eller kanske att lära sig samarbeta med varandra. Med denna kunskap tar vi ett 
kliv på allvar in i den akademiska världen, som för många är den enda riktiga, och därmed 
också tas på allvar, samt ger belägg för att man faktiskt blir smartare av att röra på sig. 
Att springa sig smart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Bilaga 1 

 
Namn:       
 
 
Klass:   
 
 
1. Är	  du	  med	  i	  någon	  idrottsförening?	  
	  

SVAR:       
 
 
 
2. Om	  du	  är	  med,	  hur	  många	  gånger	  i	  veckan	  tränar	  eller	  spelar	  du?	  
	  

SVAR:       
 
 

	  
3. Hur	  ofta	  brukar	  du	  leka/vara	  utomhus	  när	  du	  inte	  är	  i	  skolan?	  
	  

1. Varje	  dag	  
2. Ibland	  
3. Nästan	  aldrig	  

 
 

4. Vad gör du när du är utomhus? 
 
SVAR:       
 
 

5. Hur tar du dig oftast till skolan? 
	  

1. Går	  eller	  cyklar	  
2. Åker	  buss	  
3. Får	  skjuts.	  

 
 

6. Hur långt har du till skolan från där du bor? 
 
SVAR:       
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Bilaga 2 

Hejsan! 
 
Jag heter Nicklas Lovén och jag gör nu min sista termin på lärarutbildningen. Denna termin 
innefattar att jag ska göra mitt examensarbete och jag har valt att förlägga mitt arbete på 
XXXXXXXX, där jag även gjorde min praktik förra terminen i dåvarande åk4. 
 
Mitt arbete kommer att vara en undersökning huruvida vissa ämnen följer varandra 
prestationsmässigt hos eleverna. Finns det olika ”block” av ämnen i vilka eleverna presterar 
bättre? Detta kan vara en av frågorna jag kommer att försöka besvara i mitt arbete. 
 
Arbetet på skolan kommer inte att påverka ditt barn på annat sätt än normalt skolarbete gör. 
Det kommer alltså inte att ske något ovanligt utan detta kommer att göras på lektionstid samt 
med samråd, och hjälp av deras klassföreståndare, genom enkla tester i några utvalda ämnen. 
 
Allt detta kommer givetvis vara frivilligt och eleverna har all rätt att avbryta när helst de vill, 
givetvis kommer jag även att tydliggöra detta för eleverna. Absolut anonymitet när det gäller 
alla namn är också en garanti, varken skolans, lärarens eller elevens namn kommer att 
publiceras på något sätt i mitt färdiga arbete. 
 
Om det är något du funderar på tveka inte att kontakta mig på mail eller telefon. Om du tycker 
att detta är ok är jag tacksam om du/ni som vårdnadshavare skriver under detta dokument och 
skickar det tillbaka med ditt barn till skolan så snart som möjligt. 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar/Nicklas Lovén 
nicklasloven@hotmail.com 
0768-18 65 53 
 
 
Jag ger tillåtelse för Nicklas Lovén att låta mitt barn deltaga i ovan nämnda 
undersökning under höstterminen 2011. 
 
 
 
 
 
 
Barnets för- och efternamn 
 
 
 
 
 
 
Vårdnadshavare 1    Vårdnadshavare 2 
 


