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Abstract 

The purpose of this study is to increase the understanding of the student’s perception about 

the connection between physical activity and memorizationprocess.  

 

Eight students, four boys and four girls in the ages 9-10 years were interviewed about if they 

think there is a connection between physical activity and memorization. They were also asked 

when they feel like they have the easiest to concentrate during the day in school and if they 

think that physical activity could make a difference on the result of a mathematics test.        

 

The result shows that half of the students that I have interviewed beliefs that there is a 

connection between physical activity and memorization. Three of the eight student’s believe 

that physical activity could improve their result on a mathematic test. The student´s also 

answered that they have the easiest to concentrate before midday when they´re in school.  

 

Keyword: Elementary school, memorization, physical activity, student´s. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är öka förståelsen för elevers uppfattning kring sambandet mellan 

fysisk aktivitet och inlärningsprocessen.  

 

Åtta elever, fyra pojkar och fyra flickor i åldrarna 9-10 år, blev genom intervjuer tillfrågade 

om de tror att det finns något samband mellan fysisk aktivitet och inlärning. De blev även 

tillfrågade när de har enklast att koncentrara sig under dagen och om de tror att fysisk aktivitet 

skulle kunna påverka resultatet på ett matematikprov.  

 

Resultatet visar att hälften av de intervjuade eleverna anser att det finns ett samband mellan 

fysisk aktivitet och inlärning. Tre av de åtta eleverna tror att fysisk aktivitet skulle kunna 

förbättra deras resultat på ett matematikprov. Eleverna svarade även att de har enklast att 

koncentrera sig på förmiddag när de är i skolan.  

 

 

Nyckelord: Elever, fysisk aktivitet, grundskola, inlärning. 
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1. Inledning 

 

Fysisk aktivitet är ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat då jag själv är idrottsintresserad 

och jag tror att genom fysisk aktivitet kan det gå att förbättra inlärningen. Eftersom att jag tror 

på det här så vill jag göra en undersökning och forska om ämnet för att försöka bekräfta min 

hypotes om att fysisk aktivitet kan förbättra inlärningsprocessen. I dagens samhälle upplever 

jag att hälsa och motion har fått en större vikt de senare åren. Det har uppmärksammats att 

barn och ungdomar i dagens högteknologiska samhälle är mer stillasittande än förr samtidigt 

som spontanidrotten och ämnet idrott och hälsa har minskat i skolan (Sollerhed, 2006). I 

läroplanen från 1980 hade idrotten två timmar i veckan medan i läroplanen från 1994 

halverades det nästan ned till en timme. När den nya läroplanen gjordes 2011 var idrotten 

prioriterad igen och har där en tydlig ökning med 30 minuter så idrotten har nu en och en halv 

timme per vecka.   

 Det som även har gjort mig nyfiken på ämnet är om eleverna själva anser att 

fysisk aktivitet förbättrar deras inlärningsprocess. Det finns forskning, som jag kommer att gå 

igenom i arbetet, som tyder på att fysisk aktivitet faktiskt förbättrar elevernas inlärning i vissa 

ämnen. Det kan vara så att fysisk aktivitet förbättrar inlärningsprocessen hos en del elever i 

vissa ämnen men det jag frågar mig är om eleverna själva är medvetna om detta och vad deras 

tankar är kring sambandet mellan fysisk aktivitet och inlärning. 

 Jag tror inte att det är säkert att fysisk aktivitet kommer att förbättra inlärningen 

på samtliga elever då vi alla är olika och har olika inlärningsmetoder. Jag tycker inte heller att 

den behöver fungera på samtliga elever då det i Läroplanen från 2011 framgår att all 

undervisning ska vara individanpassad och den ska vara anpassad efter elevernas olika behov. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur elever på en skola upplever fysisk aktivitet 

och om de kan se något samband mellan fysisk aktivitet och inlärning.  

 

 Vad innebär fysisk aktivitet och vad finns det för samband med inlärningen? 

 Upplever elever i åldrarna 9-10 år i en skola något samband mellan fysisk aktivitet 

och inlärning? 
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1.2 Definition 

Här följer en lista med begrepp som förekommer i arbetet. Orden är förklarade från 

nationalencyklopedin och är till för att förenkla förståelsen av arbetet. Det är de här 

definitionerna jag kommer att utgå ifrån när jag använder de här begreppen i uppsatsen.  

Lgr 11: Läroplan från 2011, riktlinjer för verksameten inom det offentliga skolväsendet, 

utfärdas av regeringen.  

Kognitiva utveckingen: Utveckling av de intellektuella funktionerna: tänkande, förståelse, 

beslutfattande, memorerande, problemlösande, tolkande, jämförande, bedömande etc. 

Motorik: Rörelseförmåga, rörelsemönster; även studiet av hur människans rörelser utvecklas 

och lärs in. 

Perception: Den grundläggande funktionen genom vilken levande varelse håller sig 

informerade om relevanta aspekter av sin omgivning och sin egen relation till dessa. 
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2. Metod 

I metoden kommer det att förklaras vilken metod som användes för att besvara 

frågeställningarna. Det kommer att finnas hur jag gick till väga i val av metod och hur själva 

utförandet gick.  

 

2.1 Urval 

I min undersökning har jag intervjuat åtta elever i åldrarna 9-10 år på en skola i en mellanstor 

stad i Östergötland. Jag valde den här skolan för att det är den skolan som min praktik under 

utbildningen har varit förlagd. Jag har bra kontakt med personalen och visste att det inte 

skulle vara några problem för mig att göra mina intervjuer där. Jag fördelade intervjuerna jämt 

mellan könen så det var fyra pojkar och fyra flickor som blev intervjuade. Av de elever som 

jag intervjuade var fyra nio år och fyra 10 år, detta var en slump. En av de åtta eleverna har 

inte svenska som sitt modersmål.  

 Jag hade 11 elever att välja på, fyra flickor och sju pojkar. Bland flickorna blev 

enkelt att välja eftersom jag var tvungen att använda dem alla. Bland pojkarna valde 

klassläraren ut tre elever som var färdiga med sina arbeten som de höll på med under 

lektionen sedan slumpade jag fram den sista eleven.   

 

2.2 Procedur  

Jag startade med att gå till skolan där jag ville göra mina intervjuer, jag pratade med 

klassläraren för årkurs tre och berättade att jag ville intervjua hennes elever. Hon fick 

följebrevet (se bilaga 2) jag hade skrivit om att jag behöver föräldrarnas godkännande för att 

genomföra mina intervjuer. Klassläraren delade ut följebrevet till eleverna som i sin tur gav de 

till sina föräldrar. Jag bestämde tillsammans med klassläraren vilken dag som jag skulle 

återkomma för att göra mina intervjuer.  

 Två veckor senare kom jag på det utsatta datumet tillbaka till skolan redo att 

göra mina intervjuer. När jag kom in i klassrummet hade klassläraren precis berättat att det 

var den dagen jag skulle komma och intervjua några av dem. Jag fick en lapp med namnen på 

de elever vars föräldrar hade lämnat sitt godkännande att låta sina barn bli intervjuade. Jag 

valde att använda mig av en blandning av en strukturerad intervju och kvalitativ intervju för 

att få svar på mina frågeställningar. Kvalitativ intervju innebär att jag har frågor som jag 

ställer till samtliga elever men har även möjlighet att ställa följdfrågor (Johansson & Svedner, 

2010). Strukturerad intervju bygger på fasta frågor som ställs till samtliga deltagare i intervjun 

och det finns fasta svarsalternativ (Johansson & Svedner, 2010). Detta gjorde jag för att jag 
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ville skapa diagram för att förtydliga elevernas svar men jag ville även ha uttömande svar av 

dem.   

 Jag hade satt upp tolv olika frågor till intervjuerna (se bilaga 1) och jag ville få 

så utförliga svar som möjligt av eleverna. Efter att eleverna svarade på frågorna så frågade jag 

varför de tyckte så, detta för att få utförliga svar. Genom att använda mig av intervjuer kan jag 

få genomtänkta svar, med hjälp av mina följdfrågor hoppades jag att få ut mer kunskap av 

eleverna. Jag intervjuade eleverna en i taget och spelade in svaren med hjälp av min 

smartphone.  

 Jag intervjuade eleverna var för sig och de genomfördes i ett litet enskilt 

grupprum där ingen kunde störa oss. Jag startade varje intervju med att fråga om de visste vad 

en intervju är för något sedan förklarade jag att det kommer gå till som ett vanligt samtal bara 

att det är jag som bestämmer vad vi ska samtala om. Jag förklarade att intervjuerna kommer 

att spelas in men att det är enbart jag som kommer att lyssna på dem. Innan jag startade att 

ställa mina frågor gick jag igenom och förklarade för eleverna några svåra ord som 

förekommer i frågorna. Vid en intervju kommer respondenten att lämna ut sina personliga 

ställningstaganden så det krävs att denne har förtroende för intervjuaren och respekterar syftet 

med intervjun (Johansson & Svedner, 2010). Därför förklarade jag innan intervjun att det 

kommer att handla om fysisk aktivitet och inlärning. Under intervjuerna var jag noga med att 

inte lägga orden i munnen på eleverna utan de fick förklara och svara så gott som de kunde. 

Varje intervju tog ca sex-åtta minuter att genomföra. 

 Jag startade intervjuerna med frågan; Berätta lite kort hur en vanlig dag i skolan 

brukar se ut? Jag valde att börja med den frågan eftersom det är en öppen fråga och på så sätt 

få igång elevernas berättande samt se vad som de tycker är viktigt i skolan. Jag gick sedan 

vidare för att fråga om de är fysiskt aktiva på deras fritid och vad de gör på rasterna i skolan. 

Jag hade de frågorna för att få de att börja tänka på vad som ingår i fysisk aktivitet och att få 

reda på hur aktiva de är. Sedan pratade vi om idrottslektionen, vad de tycker om den och hur 

ofta de skulle vilja ha idrott i skolan. Här fick de förklara varför de svarade som de gjorde. På 

slutet av intervjuerna valde jag att ställa frågorna om sambanden mellan fysisk aktivitet och 

inlärning. Det var bra att ha de frågorna mot slutet eftersom då har eleverna börjat fundera 

kring fysisk aktivitet och inlärning och kan på så vis ge mig ett utförligare svar.   
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2.3 Databearbetning 

Intervjuerna transkriberades och vissa citat kopierades och klistrades in i arbetet för att 

förtydliga svaren. Jag gick igenom intervjuerna och förde statistik för hur pojkarna samt 

flickorna hade svarat. Detta gjordes för att enklare kunna konstruera diagramen.  

 

 

2.4 Reliabilitet 

I min studie har jag valt att göra intervjuer med elever från samma skola. Resultatet kanske 

hade sett annorlunda ut om jag valt en annan skola då alla jobbar olika och en del skolor har 

bl.a. idrott som profil.  

 Hade jag valt att enbart använda mig av kvalitativa intervjuer så hade jag fått 

uttömmande svar av eleverna men inte kunnat skapa diagramen. Kvalitativa intervjuer är när 

enbart frågeområdet är bestämt, frågorna kan variera från intervju till intervju beroende på 

vilka svar som ges (Johannson & Svedner, 2010). Genom att jag även använde mig av en 

strukturerad intervju kunde jag ställa fasta frågor med svarsalternativ. Hade jag enbart använt 

mig av en strukturerad intervju hade jag inte haft möjligheten att få intervjun som jag ville, 

vilket var att göra det mer till ett samtal och få mer uttömmande svar av eleverna.  

 Jag ville ha svar på mina frågor men jag ville även veta varför eleverna svarade 

som de gjorde. Samtidigt ville jag inte lägga orden i munnen på eleverna eller visa vad jag 

själv tycker vilket kan vara en risk vid kvalitativa intervjuer (Johansson & Svedner, 2010).  

2.5 Validitet 

Validiteten i den här undersökningen bör vara god då jag har tagit reda på det jag hade avsikt 

att göra. Sammanställningen av elevernas svar i intervjuerna utgör resultatet vilket ger en sann 

bild av vad eleverna åsikter är i ämnet. Jag tror att om jag hade intervjuat fler elever, haft 

elever i olika åldrar och från olika skolor hade jag fått ett tydligare resultat. Därför kunde inte 

alla elever svara på samtliga frågor utan en del svar blev; jag vet inte. En av eleverna har svårt 

med det svenska språket då det inte är respondentens modersmål, jag är osäker på om 

respondenten verkligen förstod mina frågor utan att han gissade när han svarade. Detta kan ha 

påverkat reliabiliteten i undersökningen.   
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3. Litteraturgenomgång  

Här förklaras med hjälp av en litteraturgenomgång vad fysisk aktivitet innebär. Litteratur om 

sambandet mellan fysisk aktivitet och inlärning kommer att redovisas. Det kommer att finnas 

med vad som händer med kroppen under fysisk aktivitet och varför det skulle förbättra 

inlärningen hos eleverna.    

 

3.1 Vad innebär fysisk aktivitet 

Enligt folkhälsoguiden från 2012 (hämtad 2014-04-10) är det som kännetecknar 

hälsofrämjande fysisk aktivitet något som upplevs ansträngande. Eftersom det kan variera 

mellan den individuella och aktuella konditionen upplever människor fysisk aktivitet olika 

ansträngande beroende fysisk status för tillfället. Det står även att effekten av fysisk aktivitet 

är en färskvara alltså något som inte går att spara på utan det krävs rörelseaktiviteter dagligen. 

I folkhälsoguiden från 2012 står det även att grunden till god motorik läggs framför allt 

genom rörelse före puberteten och att koordinationen kan övas med rörelse tillexempel genom 

dans. Ekberg (2000) anser att rörelse och fysisk aktivitet en naturlig del i vardagen för elever i 

skolan. Han fortsätter förklara att det finns olika sätt att definiera vad fysisk aktivitet innebär. 

Våra egna erfarenheter är något som har en stor betydelse, eftersom alla människor ser på 

fysisk aktivitet olika. Ekblom och Nilsson (2000) definierar begreppet fysisk aktivitet som all 

typ av rörelse som ger oss ökad energiomsättning. Den här definitionen inkluderar all typ av 

muskelaktivitet men även de omedvetna och automatiserade rörelser som vi utför.  

 

3.2 Det händer med kroppen vid fysisk aktivitet 

Under fysisk aktivitet blir skelettet starkare, ledbrosket stärks vilket motverkar smärtor i leder. 

Hjärtat och konditionen förbättras vilket leder till att hjärtats slagvolym ökar vilket ger ökad 

syreupptagningsförmåga och arbets- och vilopuls blir lägre. 

Muskler i kroppen ökar sin kapacitet att förbruka fett, antalet små blodkärl i musklerna ökar 

vilket leder till att muskelstyrkan ökar. Hjärnan ökar sin produktion av endorfin vilket är 

kroppens eget morfinliknande hormon, det i sin tur dämpar upplevelsen av smärta och 

förbättrar sömnen. Eftersom ämnesomsättningen blir högre kommer fettförbränningen att öka. 

Blodgenomströmningen ökar och kroppens celler får syre snabbare vilket gör att 

kolesterolhalten i blodet minskar. Kroppens immunförsvar kommer att förbättras vilket gör att 

motståndskraften mot bland annat infektioners sjukdomar ökar (www.rf.se hämtad 2014-05-

22). 

 

http://www.rf.se/
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3.3 Sambanden mellan fysisk aktivitet och inlärning  

Grindberg och Langlo-Jagtøien (2000) definierar begreppet motorik som människans 

rörelseförmåga där rörelserna bygger på samspelet mellan nerv, muskel och motorik. De 

menar även att eleverna utvecklar sina motoriska färdigheter när de rör sig genom att till 

exempel gå, springa och krypa. Det finns olika faktorer som tyder på att motorisk träning 

skulle underlätta den kognitiva utvecklingen som i sin tur eventuellt kan förbättra 

läsinlärningen. Grindberg och Langlo-Jagtøien (2000) förklarar det här med att elevernas 

läsförmåga inte påverkas direkt av medveten fysisk aktivitet. Däremot tränas samma 

funktioner som gör att det kan underlätta för att barn till exempel skall kunna lära sig läsa. 

Motorisk träning utgör en viktig del i utvecklingen av perceptionsförmågan, som i sin tur är 

en del i den kognitiva utvecklingen. Enligt Anders Raustorp (2000) lär sig barn bättre med 

fysisk aktivitet. När barnen är små utvecklar de sina motoriska förmågor i takt med att dem 

uppfattar saker och ting, där är båda beroende av varandra (Raustorp, 2000). Wolmesjö håller 

med om detta och skriver att när barn utvecklar sin motorik och ökar sin kroppsmedvetenhet 

får barnet inte bara en bättre hälsa utan det medverkar även till en djupare intensitet av 

lärande och kunskap (Wolmesjö, 2006). 

 Sollerhed (2006) menar att människan i grunden är konstruerad för rörelse och 

det kommer att stärka kroppens leder, muskler, skelett samt att höja välbefinnandet och 

prestationsförmågan. I Lgr 11 står det att det är skolans ansvar att varje elev når målen och att 

det finns olika lärostilar som måste anpassas. Wolmesjö (2006) anser att det är skolans 

uppdrag att se till att undervisningen ska baseras så att eleverna får stimulans till sin hjärnas 

naturliga utveckling genom fysisk aktivitet. Wolmesjö (2006) menar att om skolan och 

undervisningen var upplagd på detta vis skulle det vara mer fysisk aktivitet på skolorna. 

 Att använda sig av fysisk aktivitet som en metod för att förnya elevernas 

koncentrationsförmåga kan bidra till att elevernas motorik och deras ögons muskler tränas. 

Detta skulle då leda till att eleverna upplever att läsningen blir enklare och mer stimulerande 

(Wolmesjö, 2006). Daglig fysisk aktivitet är viktigt för eleverna då de växer och utvecklas. 

Elevernas fysiska aktivitet är associerad med hälsa, muskelstyrka och kondition. Fysisk 

aktivitet är kopplat till att utveckla och förbättra nervcellerna, vilket i sin tur är en viktig del 

för inlärningen (Sollerhed, 1999). 

 Genom idrotten förbättrar eleverna många sinnen och egenskaper som kan 

hjälpa de i vardagen och under skoltimmarna. Utan fysisk aktivitet får vi sämre 

koordinationsförmåga och därmed sämre förutsättningar att hantera de olika påfrestningar 

som uppstår i vardagen (Währborg, 2009). Sollerhed (1996) håller med Wähborg och skriver 
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att den mentala hälsan förbättras vid fysisk aktivitet. Det har visat sig även att orosnivån hos 

eleverna minskar samtidigt som självuppfattningen förbättras. Eleverna får mer energi både i 

skolan och på fritiden tack vare fysisk aktivitet vilket i sin tur skapar bättre förutsättningar för 

avslappning. Kroppen i sin tur ökar även sin produktion av ämnet endorfin vid fysisk 

aktivitet, vilket är ett hormon som lindrar smärta.  

 Regelbunden träning kan leda till mer effektiv stresshantering, ökad 

självmedvetenhet, psykisk styrka samt bättre kroppsuppfattning. Genom att delta i fysiska 

aktiviteter ger det positiva känslor och bättre humör (www.rf.se hämtad 2014-05-22).  

 

3.4 Bunkefloprojektet 

Bunkefloprojektet startade 1999 och är ett samarbete mellan skola, idrottsverksamheter och 

forskning. Det gick ut på att testa om eleverna på en skola förbättrar sin motorikska 

utveckling, koncentrationsförmåga och skolprestationer i svenska och matematik med hjälp av 

ökade idrottslektioner och motorisk träning. Det var elever i årskurs ett, två och tre som var 

med i undersökning och samanlagt ingick det 251 elever i studien 

(www.bunkeflomodellen.com, hämtad 2014-04-10).  

 Eleverna delades upp i tre grupper där grupp ett och två hade idrottslektioner 

eller fysisk aktivitet fem gånger i veckan och vid behov hade en del i grupperna extra 

motorisk träning. Grupp tre var jämförelsegruppen och hade skolans ordinarie idrottslektioner 

vilket var två gånger i veckan. Resultatet av studien togs reda på genom att 

specialpedagogerna förde en dokumentation av samtliga elevers läsutveckling i årskurs ett och 

två. Resultaten från nationella proven i årskurs två i matematik och svenska samlades in, i 

årskurs tre gjordes ett ordkedje- och lästest. Det gjordes motorikundersökningar med hjälp av 

observationer i årskurs två och tre. Lärarna och föräldrarna fick besvara frågor om elevernas 

koncentrationsförmågor vid projektstarten, eleverna fick även svara på frågor angående 

självförtroende (www.bunkelomodellen.se, hämtad 2014-04-10).  

 Resultaten visade att eleverna hade förbättrat sin grovmotorik med hjälp av 

fysisk aktivitet. Den motoriska skillnaden mellan pojkar och flickor ökade i 

jämförelsegruppen från årskurs två till tre medan i de andra grupperna fanns det nästan ingen 

skillnad alls. Av pojkarna hade 90% och flickorna 94% god motorik medans i 

jämförelsegruppen hade pojkarna 46% och flickorna 83% (Ericsson, 2003). Det gjordes tester 

på elever som hade motoriska brister och koncentrationsproblem i grupp ett och två samt 

jämförelsegruppen. I grupp ett och två förbättrade eleverna sin motorik medans 

jämförelsegruppen stod helt stilla i utvecklingen (www.bunkeflomodellen.se, hämtad 2014-

http://www.rf.se/
http://www.bunkeflomodellen.com/
http://www.bunkelomodellen.se/
http://www.bunkeflomodellen.se/
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04-10). Detta tyder på att problemen som elever har med sina motoriska brister inte kommer 

att gå över av sig själv utan något måste göras åt det. Det visade sig att eleverna i grupp ett 

och två hade bättre resultat på de nationella proven i svenska än eleverna i jämförelsegruppen, 

speciellt stor skillnad var det i läs- och skrivförmåga delarna. Även i matematiken hade de 

bättre resultat än i jämförelsegruppen, störst skillnad var det i rumsuppfattning och 

taluppfattning (Ericsson, 2003).  

 Den kritik som riktats mot studien är att elever som har ökat sin fysiska aktivitet 

under skoltimmarna även har blivit inspirerade av att vara med i undersökningen. Därav har 

de visat mer intresse för skolan och lektionerna och därför har deras resultat förbättrats 

(Ericsson, 2003).  
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4. Resultat 

Samtliga elever som jag intervjuade är fysiskt aktiva på sin fritid. De spelar bl.a. fotboll, 

bandy, hockey och rider. De är även aktiva under rasterna på skolan då de bl.a. spelar fotboll, 

leker kurragömma, leker jaga eller leker häst, dessa två lekar är väldigt lika och går ut på att 

springa omkring mycket på skolgården. När de leker jaga så går det ut på att en elev jagar de 

andra och ska försöka nudda någon av dem. När eleverna leker häst springer de omkring och 

låtsas vara hästar, de hoppar bl.a. över diverse hinder. Nedan redovisas de sammanställda 

resultaten från intervjuerna.      

 

4.1 När på dagen har du lättast att lära dig/koncentrera dig? 

Av de åtta elever som jag intervjuade svarade sex av dem (se figur 1) att de har lättast att 

koncenterara sig på förmiddagen, en svarade att det var olika och en att det var lektionen efter 

lunchrasten på eftermiddagen. En flicka svarade; på morgonen, det är inte lika tråkigt då, en 

pojke svarade så här; innan lunchen för då har vi precis kommit igång, jag blir så trött efter 

rasten. Flickan som svarade att hon hade lättast att koncentrera och lära sig på eftermiddagen 

förklarade det så här; Lektionen efter lunchrasten, för då har jag fått frisk luft och rört på mig. 

Det var alltså enbart en av de åtta eleverna som inte visste när han hade enklast att 

koncentrera och lära sig utan han tyckte att det var olika beroende på vilken dag det var.  

 

 

 

Figur 1. Visar hur eleverna svarade på frågan: När på dagen har du lättast att lära 

dig/koncentrera dig? Y-axeln visar antalet elever och X-axeln visar elevernas svar. 
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4.2 Har du lättare att lära dig innan eller efter en rast?  

Tre av pojkarna och tre av flickorna tycker att (se figur 2) de har lättare att lära sig efter dem 

har varit på en rast medan de andra två tycker att de har lättare att lära sig innan rasten. En av 

flickorna som svarade efter rasten förklarar det så här; då har jag hunnit och sprungit av mig 

och då har jag lättare att koncentrera mig. Pojken som svarade att han har enklare innan 

rasten förklarade så här; jag har mycket att tänka på efter rasten. Den här pojken hamnar ofta 

i konfliker under rasterna.  

  

Figur 2. Visar hur eleverna svarade på frågan: Har du lättare att lära dig innan eller efter en 

rast? Y-axeln visar antalet elever och X-axeln visar elevernas svar. 

 

4.3 Idrottslektionen 

På den här skolan som jag gjorde intervjuerna har eleverna en idrottslektion i veckan. När jag 

frågade eleverna hur ofta de har idrott i skolan så svarade samtliga att de har det en gång i 

veckan. Däremot saknade eleverna kunskap om hur länge den här idrottslektionen pågår. Fyra 

av eleverna svarade att den håller på i en timme, två av dem hade ingen aning, en sa 70 

minuter och en svarade; mellan klockan 8-10 men då ska vi hinna med att byta om och duscha 

och så också. Av de åtta elever som jag intervjuade svarade två av dem rätt, idrottslektionen 

är 70 minuter och den håller på mellan klockan 8-10.  
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4.4 Skulle du vilja ha längre eller kortare idrottslektion? 

På den här frågan svarade tre av pojkarna (se figur 3) att de vill ha en längre idrottslektion 

medan den fjärde tyckte att den är lagom som den är nu. Tre av flickorna ville ha en längre 

lektion medan den fjärde tyckte att den är lagom som den är. Generellt sett så är anledningen 

till att de vill ha längre lektion att de tycker att det är roligt med idrott. En flicka svarade; 

Längre! Jag tycker det är kul att springa, en pojke svarade; Längre, det är roligt med idrott, 

tiden går fort när man har roligt. Pojken som tyckte att 70 minuter är lagom är mycket aktiv 

på sin fritid då han spelar hockey, bandy och fotboll. Han berättade för mig att under vintern 

tränar han fem gånger i veckan och sedan spelar han matcher på helgerna.         

 

Figur 3. Visar hur eleverna svarade på frågan: Skulle du vilja ha längre eller kortare 

idrottslektioner? Y-axeln visar antalet elever och X-axeln visar elevernas svar. 

 

4.5 Om du skulle få bestämma hur ofta skulle ni ha haft idrott? 

Två av flickorna svarade att de ville ha idrott tre gånger i veckan medan de andra två tyckte 

att det räckte med två gånger i veckan (se figur 4). Pojkarna svarade lite olika då två av dem 

är nöjda som det är nu med en gång i veckan, en pojke ville ha två lektioner i veckan och den 

siste ville ha idrottslektioner varje dag. Av de två som är nöjda med att ha idrott en gång i 

veckan är den ena pojken han som jag berättade om i föregående fråga, pojken som är väldigt 

aktiv på sin fritid. Han är nöjd med att ha idrott en gång i veckan medans den andre som 

också är nöjd med en gång i veckan ville i sin tur ha längre lektioner med motiveringen; vi 

hinner mer då. Pojken som ville ha fem idrottslektioner i veckan förklarade det så här; det är 

roligt och man får bra kondition. En av flickorna som ville ha idrott tre gånger i veckan tyckte 

så här; det är bra och så är det roligt också. Pojken som ville ha två idrottslektioner 
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förklarade det så här; den första gången kan vi göra något roligt och sen på den andra gången 

kan vi typ ha styrka eller något.   

;  

Figur 4. Visar hur eleverna svarade på frågan: Om du skulle få bestämma hur ofta skulle du 

vilja ha idrott? Y-axeln visar antalet elever och X-axeln visar elevernas svar.  

 

4.6 Hur känner du dig på lektionen efter ni har haft idrott?  

Samtliga flickor svarade att de känner sig glada på den lektionen som är efter idrottslektionen. 

En av flickorna känner sig trött, en annan flicka har träningsvärk och de andra två känner sig 

pigga. Av pojkarna känner sig två av dem trötta, en annan känner sig stark och den fjärde 

känner sig pigg. Av de två som känner sig trötta så känner sig även den ena sig svettig och 

den andre känner sig lite stel.  

 

4.7 Tror du att det skulle gå bättre, sämre eller ingen skillnad för dig på ett 

matematikprov om du hade haft en idrottslektion innan?  

Två av pojkarna tror att de skulle göra sämre resultat, en pojke tror att det kommer att gå 

bättre och den fjärde tror att det inte kommer bli någon skillnad (se figur 5). De två pojkarna 

som tror att de skulle göra sämre resultat tror så för att de kommer att vara trötta efter att ha 

sprungit mycket under idrottslektionen. Han som tror att det skulle gå bättre förklarar varför 

så här; man kanske tänker bättre då, känner sig pigg och inte så sömnig. Av fickorna så tror 

två av dem att det inte gör någon skillnad medan de andra två tror att det skulle gå bättre. En 

av flickorna som tror att det skulle gå bättre förklarar; jag är ofta glad efter idrotten och då 
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går allt lättare. En flicka som tror att det inte göra någon skillnad förklarade så här; vi har 

raster och lektioner på skolan och jag märker ingen skillnad då.  

 

Figur 5. Visar hur eleverna svarade på frågan: Tror du att det skulle gå bättre, sämre eller 

ingen skillnad för dig på ett matematikprov om du hade haft en idrottslektion innan? Y-axeln 

visar antalet elever och X-axeln visar elevernas svar. 

 

4.8 Tror du det finns något samband mellan fysisk aktivitet och inlärning?  

En av pojkarna och en av flickorna svarade (se figur 6) att de inte vet om det finns något 

samband. Två av pojkarna svarade att de inte trodde att det fanns något samband. Den fjärde 

pojken tror att det finns ett samband, han förklarar så här; på morgonen är jag pigg när skolan 

börjar för då har jag varit och lekt med vänner innan på gården. De tre flickorna som är kvar 

tror alla att det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och inlärning. En av dem tror att det 

är så för att hon lär sig bättre och känner sig väldigt koncentrerad efter idrottslektionen. En 

annan flicka förklarar det så här; när man springer omkring med kompisar och pratar så lär 

man sig ju saker.  
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Figur 6. Visar hur eleverna svarade på frågan: Tror du att det finns något samband mellan 

fysisk aktivitet och inlärning? Y-axeln visar antalet elever och X-axeln visar elevernas svar. 
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5. Diskussion   

Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka om elever vid en skola ser något samband mellan 

fysisk aktivitet och inlärning. Jag har även intervjuat elever i åldrarna 9-10 år för att se om de 

ser något samband mellan fysisk aktivitet och inlärning. Jag skulle ta reda på vad fysisk 

aktivitet innebär och vad det finns för samband mellan det och inlärningsprocessen.    

 I läroplanen från 2011 står det att skolan ska anpassa lärostilar så att eleverna 

ska nå målen. Enligt Wolmesjö (2006) är det skolans uppdrag att se till att undervisningen ska 

baseras så att eleverna får stimulans till hjärnans naturliga utveckling genom fysisk aktivitet. 

Det jag kan konstantera av mina intervjuer är att fysisk aktivitet är något som eleverna 

uppskattar då de vill ha fler idrottslektioner och de vill att lektionerna ska vara längre (se figur 

3 & 4). De flesta av eleverna anser att de har lättast att koncentrera sig efter rasten (se figur 2). 

Wolmesjö förklarar detta, genom att använda sig av rörelseaktiviteter går det att få ny 

koncentrationsförmåga hos eleverna (Wolmesjö, 2006). Tänk att du skulle ha en bägare och 

den går att fylla med elevernas trötthet, på morgonen är bägaren tom men den fylls sakta men 

säkert under hela dagen och mot slutet är den nästan full. Genom fysisk aktivitet går det att 

hälla ut lite trötthet ur den här bägaren. Om eleverna skulle få röra på sig så tror jag att 

bägaren aldrig skulle behöva vara full någon gång under dagen. Jag tror även genom att utföra 

någon form av fysisk aktivitet så bryter det av mot skolarbetet en stund och eleverna får något 

annat att tänka på ett tag. Att använda sig av fysisk aktivitet under fler ämnen än under 

idrotten tror jag underlättar för elevers lärande, det blir ett roligt sett att skaffa ny kunskap på. 

Detta kan även gynna skolarbetet senare under dagen. Enligt mina resultat från intervjuerna 

har eleverna lättast att lära sig på förmiddagen (se figur 1) då det än så länge inte är så mycket 

i bägaren.  

 Enligt Sollerhed (1996) får eleverna mer energi i skolan och på fritiden tack vare 

fysisk aktivitet vilket skapar bättre förutsättningar för avslappning. De resultat jag fått fram 

från intervjuerna bekräftar det Sollerhed tycker då eleverna svarade att de känner sig pigga 

och glada efter fysisk aktivitet. Enligt folkhälsoguiden från 2012 står det att grunden till god 

motorik går att påverka genom rörelse före puberteten. I läroplanen från 2011 står det precis 

som Sollerhed (1996) tycker att rörelse har positiva upplevelser och att det har en stor 

betydelse för om vi kommer bli fysisk aktiva senare i livet. Detta stämmer bra överens med 

mina resultat då enligt eleverna som jag intervjuade känner de sig pigga och glada efter någon 

form av fysisk aktivitet. Varför finns det då inte mer idrottslektioner och uppstyrda fysiska 

aktiviteter i skolorna? Enligt skolverket (2011) själva är det bra att vara fysiskt aktiv och det 

har en stor betydelse för framtiden men ändå är det inget som prioriteras. Fysisk aktivitet 
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förbättrar mycket i vår kropp, skelettet blir starkare, musklerna ökar sin kapacitet, 

syreupptagningsförmågan förbättras, ökad kapacitet att förbränna fett, hjärnan ökar sin 

produktion av endorfin (www.rf.se). Enligt mina resultat vill gärna eleverna vara mer fysiskt 

aktiva och om det enligt skolverket är viktigt att vara fysiskt aktiv, varför prioriteras det då 

inte mer? Enligt Sollerhed (2006) är människan skapad för rörelse och det är bra för oss och 

det höjer välbefinnandet och prestationsförmågan. Eleverna själva vill vara mer fysiskt aktiva 

vilket är bra för deras hälsa och prestationsförmågan. Då funderar jag på varför det inte finns 

mer fysisk aktivitet i skolan? När läroplanen kom 1994 fanns det enbart en timme planerad tid 

för idrottslektionen i skolan. Det var ett stort steg bakåt för i läroplanen från 1980 hade 

idrottslektionen två timmar planerade i veckan. När den nya läroplanen gjordes 2011 fick 

idrottslektionen 1,5 timme i veckan. Detta ser jag som ett steg framåt men enbart om jag 

jämför med läroplanen från 1994 för om jag jämför med läroplanen från 1980 är det ett steg 

bakåt då den hade två timmar planerad för idrotten i veckan.    

 Genom fysisk aktivitet förbättras den mentala hälsan och orosnivån minskar 

(Sollerhed, 1996). Om orosnivån minskar genom fysisk aktivitet (Sollerhed, 1996) borde 

resultaten förbättras på ett prov gentemot de som inte utfört någon fysisk aktivitet. Eleverna 

som jag intervjuade håller inte med om detta då det enbart var tre av dem som tror att det 

skulle gå bättre för dem på ett matematikprov om de haft fysisk aktivitet innan (se figur 5). 

Samtidigt anser sex av de åtta eleverna att de har enklare att lära sig och koncentrera sig efter 

en rast (se figur 2). Enligt mig känns det som att eleverna säger emot sig själva. Varför är det 

så många som tror att de lär sig bättre efter en rast, men sedan när frågan blir mer specifik, 

ändrar de på sina svar. Jag tror det kan bero på att det är svårt att svara på en så specifik fråga. 

När jag fick resultatet att eleverna har lättare att lära sig efter en rast (se figur 2) kanske 

eleverna såg det som en självklarhet. De har fått springa av sig och är redo för att ta tag i 

skoluppgifterna igen. Sedan blev frågan mer specifik och jag undrade om det skulle gå bättre 

för dem på matematikprov om de hade någon form av fysisk aktivitet innan. Jag tror att 

eleverna kanske hade svårt att förstå att genom att kunna koncentrera sig bättre som de gör 

efter en rast, kan det hjälpa till att förbättra resultatet på ett matematikprov. Jag tror att det 

spelade ingen roll att det handlade just om ett matematikprov, jag tror att jag hade fått samma 

svar om jag valt ett prov i något annat ämne. Detta eftersom det inte handlade just om ämnet 

matematik utan jag tror att det var för att det blev en mer specifik fråga om ett specifikt ämne.    

 Den kritik som riktades mot Bunkefloprojektet är det är inte säkert att eleverna 

förbättrade sig på grund av fysisk aktivitet utan det kan ha varit för att de var medvetna om att 

de var med i en undersökning och därför gick de in för skolan mer. Jag tror att det finns en 

http://www.rf.se/
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viss sanning i detta då eleverna självklart inte vill göra dåliga resultat på proven när de vet att 

de kommer att vara med i en undersökning. Jag tror det blev som en extra lite morot för dem. 

Enligt min undersökning tror inte eleverna att deras resultat förbättras tack vare fysisk 

aktivitet. Om eleverna i Bunkeflo tycker lika dant som de eleverna jag intervjuade så tror de 

att det inte räcker med att vara fysisk aktiv för att förbättra sina resultat. Därför kan det vara 

så att eleverna i Bunkeflo lade ner mer timmar till att studera inför ett prov eller en läxa för att 

de ville förbättra sina resultat. Jag undrar hur resultaten hade sett ut om de inte hade berättat 

för eleverna att deras resultat på proven kommer att vara med i en undersökning. De hade 

enbart kunnat säga att de testar om det finns tid för mer fysisk aktivitet i skolorna och det är 

därför inte alla eleverna är med på de fysiska aktiviteterna. De hade inte behövt nämna att 

testerna hörde ihop med den fysiska aktiviteten.  

 Regelbunden träning kan leda till mer effektiv stresshantering, bättre 

kroppsuppfattning och ökad självmedvetenhet. Genom att delta i fysiska aktiviteter ger det 

positiva känslor och bättre humör vilket i sig leder till bättre skolresultat (www.rf.se). Detta 

stämmer bra överens med mina resultat då de elever som jag intervjuade anser de flesta av 

dem att de blir på bättre humör och känner sig pigga och glada efter fysiska aktiviteter. Alla 

elever som jag intervjuade tycker att fysisk aktivitet är något som är roligt och de är fysiskt 

aktiva på sin fritid också. Alla barn är olika och det är inte alla som tycker om fysisk aktivitet 

och enligt Sollerhed (2006) har det har uppmärksammats att barn är mer stillasittande än förr 

samtidigt som spontanidrotten och ämnet idrott och hälsa har minskat i skolan (Sollerhed, 

2006). Den slutsatsen jag kan dra av mina intervjuer är att eftersom eleverna vill ha längre 

idrottslektion och de vill ha fler idrottslektioner så tycker eleverna om fysisk aktivitet. Det är 

inte säkert att alla barn gillar fysisk aktivitet, jag tror att det kan vara så att en del elever har 

ångest inför fysiska aktiviteter eller har prestationsångest. De här eleverna har jag svårt att tro 

att de får positiva känslor efter fysisk aktivitet, kanske en mer lättnad att det är över.  

  

 

 

 

 

 

http://www.rf.se/
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6. Slutsats  

Majoritetern av eleverna har enklare att koncentrera sig efter en rast (se figur 2). Eftersom jag 

fick olika svar av eleverna kan jag inte säkerställa att det är just tack vare fysisk aktivitet som 

dem förbättrar sina resultat (se figur 5). Eleverna gav olika svar om de tror att det finns något 

samband mellan fysisk aktivitet och inlärning då en del av dem tror så, en del tror att det inte 

finns något samband och några av dem vet inte (se figur 6).  

 En slutstats jag kan dra av mina intervjuer är att eleverna har lättare att 

koncentrera sig på morgonen (se figur 1) för att senare på eftermiddagen blir det svårare för 

eleverna då bägaren, som jag beskrev i diskussionen, har fyllts på. Eleverna uppskattar fysisk 

aktivitet då majoriteten av dem vill ha längre idrottslektion (se figur 3). Det går även att se att 

de uppskattar fysisk aktivitet då de vill ha fler idrottslektioner i veckan (se figur 4). Efter att 

eleverna har utfört någon form av fysisk aktivitet känner sig de flesta av eleverna pigga och 

glada.          

 

 

6.1 Vidare forskning 

Vidare forskning på min studie går att göra genom att utöka antalet elever och intervjua elever 

från olika skolor. Det går även att ändra val av intervjumetod till en öppen intervju, vilket är 

en kvalitativ intervju där endast frågeområden är spikade i förhand och det är mer som ett 

samtal där intervjuaren ser till så att respondenten inte glider från ämnet. Detta för att använda 

för att få mer uttömmande svar av eleverna (Johansson & Svedner, 2010).   

 Det skulle även gå att utveckla forskningen och göra tester med eleverna då de 

till exempel ska lägga ett pussel, läsa ett visst antal ord på tid, spela memory eller dylikt. Först 

skulle eleven kunna utföra testet för att sedan utföra fysisk aktivitet och sedan utför liknande 

test igen för att se om det skiljer sig något i resultaten. På så vis undersöka om eleven 

förbättrar sig tack vare fysisk aktivitet.   
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Bilaga 1. 

Intervju med elever i åldrarna 9-10 år 

 

Ålder: 

 

Kön: 

 

Innan intervjun kommer jag att förtydliga och förklara vad som menas med fysisk aktivitet, 

koncentration och inlärning.  

1. Berätta lite kort hur en vanlig dag i skolan brukar se ut. 

2. Är du fysiskt aktiv på din fritid? 

3. När på dagen har du enklast att lära dig/koncentrera dig? 

4. Vad brukar du göra på rasterna? 

5. Har du lättare att lära dig innan eller efter en rast?  

6. Hur ofta har ni idrottslektioner på skolan?  

7. Hur länge håller idrottslektionen på? 

8. Skulle du vilja ha längre eller kortare idrottslektioner? 

9. Om du skulle få bestämma hur ofta skulle du vilja ha idrott? Varför?   

10. Hur känner du dig på lektionen efter ni har haft idrott?  

11. Tror du att det skulle gå bättre, sämre, eller ingen skillnad för dig på ett 

matematikprov om du hade haft en idrottslektion innan? Varför?   

12. Tror du att det finns något samband mellan fysisk aktivitet och inlärning? Vad? 
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Bilaga 2.  

Jag heter Tobias Fahlgren och håller på att utbilda mig till fritidspedagog. Ni kanske har sett 

mig på skolan då jag har haft praktik här men även arbetat en del. Jag är nu i slutet på min 

utbildning och håller för tillfället på med mitt examensarbete.  

I examensarbetet ska jag göra några intervjuer. De kommer att handla om fysisk aktivitet och 

dess samband med inlärning. För att jag ska få göra mina intervjuer måste jag först ha ert 

godkännande. Jag kommer att göra ca åtta intervjuer så det är inte säkert att ert barn kommer 

att bli intervjuat.   

I arbetet kommer inga namn att finnas med, det enda som kommer att stå är barnets ålder och 

kön.   

Kryssa i och lämna tillbaka den här lappen senast den 5/5-14. 

 

             Nej, mitt barn får inte intervjuas. 

 

             Ja, mitt barn får intervjuas. 

 

 


