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ABSTRACT 
 

Denna rapport har visat på vikten av rörelse som en faktor som påverkar skolresultat. 
Arbetet ämnar visa på olika faktorer som påverkar prestation inom matematik. Dessa är: 
motorik och fysisk aktivitet. En viktig faktor för inlärning och skolprestationer är 
motorik. Forskning av Ericsson (2003) visar på motoriska vinster genom fysisk aktivitet. 
Samt att dessa leder till ökade skolprestationer.  

Syftet med denna rapport har varit att undersöka elevers sammanlagda rörelsevanor samt 
om dessa påverkar resultat inom matematik. Min frågeställning blev således: Kan en hög 
grad av ackumulerade fysisk aktivitet kopplas till ett högre resultat inom matematik än 
hos de eleverna med en lägre grad av fysisk aktivitet? Genom kvantitativ undersökning i 
form av enkäter har rörelsevanor hos elever i årskurs 9 kunnat kartläggas och delas in i 
fyra mer eller mindre fysiskt aktiva rörelsekategorier (RK) där eleverna placerats. 
Kategorierna är rangordnande efter hur många timmar/vecka de sammanlagt är aktiva. 
RK1 är den kategori med lägst grad av fysisk aktivitet och RK4 den grupp med högst 
fysisk aktivitet. I figurer har dessa sedan jämförts med respektive resultat från 
övningsprov i nationella prov inom matematik. För att öka reliabiliteten i 
undersökningen jämfördes även rörelsekategoriernas två mest fysiskt aktiva grupper 
med de två minst aktiva grupperna. Undersökningen, omformades till statistik som 
uppvisade att elevernas ackumulerade rörelsemängd ser mycket olika ut samt att de 
elever som ingick i de mer fysiskt aktiva grupperna, RK3 + RK4, med en hög grad av 
fysisk aktivitet, presterade ett högre resultat inom matematikprovet än de eleverna i 
gruppenRK1+RK2.
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1 INTRODUKTION 
 

Enligt Lpo94 har läraren ett stort ansvar att svara för att vad som står i läroplanen 
också efterföljs och att eleverna når de uppnåendemål som de lägst skall ha uppfyllt. 
Läraren ansvarar för och utformar undervisning efter sitt och skolans önskemål 
förutsatt att dessa kriterier uppfylls. 

I och med lanserandet av Lpo94 genomfördes stora förändringar inom ämnet idrott 
och hälsa. Läroplanens införande medförde bland annat  att strävansmål tillkom för 
ämnet. Betonandet av fysisk aktivitet märks där tydligt som en reaktion på elevers 
skenande vikt. Som en reaktion på detta kan vi i strävansmålen läsa följande: "Skolan 
skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela 
skoldagen." (Lpo94, s5). Utifrån detta måste det vara varje pedagogs strävan och mål 
att ge varje elev förutsättningar att utvecklas inom dennes ram för utveckling. Eleven 
skall både må bra och ta till sig relevant kunskap för framtiden. Genom ett alltmer 
ökat fokus på individen har skolan de senaste decennierna tvingats genomgå en 
förändring. Den har gått från att vara formaliserad till funktionaliserad, eller från 
regel till målstyrd (Hargreaves, 1998). Genom individualisering och anpassning till 
var individs specifika förutsättningar går det enligt författaren att nå ut till alla elever, 
inte enbart de elever som passar in från början. Skolan är numera en värld i ständig 
förändring i jämförelse med för bara några decennier sedan då ett mer modernistiskt 
synsätt var rådande (a.a.). Elever hävdar själva att de lär sig bättre och mer om de 
känner sig motiverade. Genom engagerande utlärning och ej frånvarande av chans 
till inflytande kan en miljö uppstå där eleven motiveras till lärande genom inre 
motivation. 

Eleven ges stor möjlighet till utveckling på sina egna villkor och förutsättningar. För 
att göra eleverna motiverade krävs alltså förutom individualisering en ständig dialog 
med individen. Inte minst med de elever som upplever svårigheter i olika former. En 
av många för inlärningen hämmande krafter kan vara de motoriska svårigheter 
många elever brottas med. Ericsson (2003) hävdar att det med rätt hjälp tidigt kraftigt 
går att minska denna grupp. Vidare pekar hennes forskning även på andra vinningar 
såsom att en ökad inlärning blir möjlig med ökad motorik. Den ökade inlärningen har 
visat sig inom nationella prov för matematik och svenska. Ericsson (2003) hävdar att 
de motoriska svårigheter som kraftigt gick att minska ej märkbart förändrades i 
jämförelsegrupper där ingen extra motorikträning genom fysisk aktivitet 
genomfördes. Slutsatsen är att dessa svårigheter måste tränas bort om de skall 
försvinna. Den motoriska träningen sker lämpligtvis genom fysisk aktivitet. Idrott 
och hälsa är med anledning av detta ett ämne med en enorm potential. Fysisk 
aktivitet är en betydelsefull faktor inte enbart för påverkan av inlärning genom ökad 
motorik som Ericsson (a.a.) betonar utan även utifrån andra infallsvinklar såsom 
förbättrad rumsuppfattning, koordination och kreativitet samt ur ett rent 
hälsoperspektiv. Rörelse kan för individen i rätt form skapa motivation. Idrottsämnet 
är därför ett på många sätt olikt de teoretiska ämnena. Samtidigt kan det, med rätt 
kunskap och betingelser, som Madsén (1999) poängterar skapa goda förutsättningar 
för inlärning och ett ökat lärande inom både matematik och övriga ämnen.  
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2 BAKGRUND 
Det här kapitlet behandlar och utreder begreppen: inlärning och motorik samt hur 
dessa kan skapas genom fysisk aktivitet. De olika områdena kommer att ges olika 
stort utrymme beroende på vad som kan anses intressant för arbetet och dess 
undersökning. Anledningen till detta är att visa på att delarna hänger samman men på 
olika nivåer. De är tänkta att ses som en helhet och ej enbart som fristående avsnitt. 
Därför kommer delarna ofta att vävas samman och gå i varandra. Fysisk aktivitet 
kommer dock att synas som en röd tråd i alla dessa delar. 

 

2.1 Inlärning 
I det här avsnittet kommer olika aspekter som påverkar inlärning att tas upp. Såsom 
Inlärningsprocesser, inlärningsmiljö, inlärning utifrån konstruktivistivism samt 
avslutas med lärande utifrån ett globalt perspektiv. 

 

’…elevens inlärning skall bidra till att de växer upp och utvecklas till fria, upplysta, 
självständiga och ansvarsfulla individer.’ (Imsen, 2000, s51). 

 

2.1.1 Inlärningsprocesser 

Med inlärning syftar detta arbete på de processer som äger rum när ett lärande sker. 
Enligt Imsen (2000) består inlärning av processer som assimilation och 
ackommodation. Enbart assimilation skulle ej leda till någon ny inlärning endast 
bibehållandet av befintliga s.k. kunskapsscheman. Det är ackommodationen som 
omformar dessa scheman genom att barnet ej är nöjd med nuvarande förklaring utan 
ständigt prövar nya möjligheter. Den gamla uppfattningen stämmer inte längre 
överens med barnets bild av verkligheten. Det är när obalans i elevens uppfattning 
om verkligheten bildas som förändringar kan äga rum. Vidare menar Imsen (a.a.) att 
lärarens roll och uppgift är att förenkla elevens inlärning genom att göra den lustfylld 
och personligt fördelaktigt utformad utifrån de komplicerade varierande kognitiva 
processer som finns i bakgrunden hos varje enskild individ. Författaren hävdar vidare 
att det inom den kognitiva psykologin, i motsats till behaviorismen, inte enbart går 
att se yttre stimuli utan att även de inre processerna som sker från mottagandet av 
exempelvis ett sinnesintryck tills en reaktion sker spelar en avgörande roll. 

Enligt Dysthe (1996) går kunskap att definieras som en sanning accepterad av 
allmänheten, eller omgivningen. Genom att kunskap överförs skapas en 
inlärningssituation. Utan mottagare existerar ingen kunskap. Det eleven lär sig vävs 
samman med tidigare erfarenheter. Kunskapen kan överföras genom ett samspel 
mellan lärare - elev. Kunskapen uttrycks genom språket. Dysthe (1996) menar att en 
kunskap blir till en inlärningssituation först när individen själv integrerar denna i den 
egna kunskapsstrukturen. Det är detta som är ackommodation, en omstrukturering av 
befintliga scheman. 

 



5 

2.1.2 Inlärnings- och omgivande miljö 

Anders Raustorp (2004) hävdar att barns motivation gynnas om inlärningsmiljön är 
utformad för att de skall lyckas. Detta arbetssätt speglas genom den förespråkade 
ökande individualiseringen. Inom dagens postmoderna skola kan barnen motiveras 
på ett annat sätt än förr när alla behandlades lika, den omgivande miljön stimulerar 
och ger energi åt elevernas beteenden (Hargreaves, 1998). 

 

Nyströms (2004) studier visar på den omgivande miljöns betydelse för resultat. I 
undersökningen har skillnader uppmätts på likvärdiga elever efter val av olika 
matematikkrävande gymnasieprogram och omgivande miljö. Miljön de vistades i 
visade sig vara av betydelse. Det var framförallt det sociala och kamraternas nivå på 
kunskap som var avgörande för utvecklingen, eller mer preciserat huruvida de därav 
stimulerades och utmanades. Rätt nivå till utmaning och motivation resulterade i 
högre resultat. I undersökningen har elever med likvärdiga resultat under skolår 9 
jämförts. Dessa har sedan prestera annorlunda på nationella provet i matematik A på 
gymnasiet. Skillnaderna skulle enligt Nyström (2004) bero på de olika programvalen 
i gymnasiet och att vissa program har en mer utmanande omgivning för eleverna. 
Nyström (a.a.) menar vidare att den upplevda självkänslan eleven har inför en 
uppgift är direkt avgörande för vilket resultatet blir. Han menar även att denna 
undersökning visar att valet av gymnasieprogram kan prejudicera framtida 
matematikkunskaper. Detta genom att en duktig elev som hamnar i en grupp med en 
lägre presterande omgivning tenderar att gå åt deras håll rent utvecklingsmässigt 
genom understimulans. Skillnaden i denna undersökning var särskilt tydliga bland 
lågt presterande elever, som tenderade att prestera än lägre. 

 

2.1.3 Inlärning utifrån konstruktivism 

Dysthe (1996) hävdar utifrån sitt konstruktivistiska synsätt att inlärning är som en 
mosaik som ständigt fylls på för att ge en skarpare bild. Hon menar även att inlärning 
är något som sker genom omorganisering av tidigare erfarenheter i förhållande till 
det nya.  

Elbro (2008) hävdar att samband mellan motorik och inlärning är en myt. Därför bör 
ej tid läggas ned på motorisk träning i de tidiga åren för att uppnå denna typ av 
resultat då träningen enligt Elbro (2008) helt eller nästintill saknar effekt eller 
vetenskaplig grund. Däremot pekar han på att motoriskt svaga barn kan uppleva 
problem inom fysisk aktivitet då de ej kan delta på samma villkor. I motsats till den 
trygghet och de behov individen strävar efter i den så kallade behovshierarkin 
(Maslow, 1970) kan motsatsen, exempelvis vid ångest innebära prestationsångest 
och en sådan press på individen att ett optimalt lärande uteblir (Maslow, 1970, 
Madsen, 1974b). Även lägre grader av inlärning kan blockeras vid denna typ av 
ångest (Madsen,1974a; Annerstedt (red), 1991), då stor kraft och energi måste läggas 
på att hålla tillbaka denna. Ericsson (2003) instämmer och påtalar att olika förmågor 
som koncentration kan verka hämmande om en individs uppmärksamhet behöver 
läggas på justering av rörelsemönster som borde varit automatiserade. 
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2.1.4 Lärande utifrån ett globalt perspektiv 

I de PISA (Program for International Student Assessment) undersökningar som 
genomförs vart tredje år utreds kunskapsnivån globalt inom tre områden hos 
femtonåringar. I Sverige genomförs dessa tester i år 9. De områden som undersöks 
är: läsförståelse, matematikkunskaper och naturvetenskap. Därefter kan ett 
genomsnittligt mått av kunskap för denna åldersgrupp beräknas. Syftet med dessa 
globala mätningar är att erhålla ett mått av hur landets kunskaper står sig i 
förhållande till andra länders. Detta är även ett tillfälle att utveckla metoder och 
fånga upp bra idéer som fallit väl ut och gett positiva resultat på elevers lärande. 
Trenden för Sverige har i dessa mätningar alltsedan 2003 varit negativ. Landet har 
backat och hamnade i de senaste mätningarna (2009) under snittet för OECD-
länderna och först på en 21:a plats. Även inom matematik hade Sveriges resultat 
försämrats sedan förra mätningarna, där Sverige numera ligger på en genomsnittlig 
nivå för OECD (PISA, 2006). 

I Sverige är det PRIM-gruppen som ansvarar för den svenska delen av de PISA-
projekt som genomförs inom matematik och problemlösning. Utifrån resultaten 
skapar PRIM-gruppen nationella utvärderingar för matematik. 
 

2.2 Fysisk aktivitet 
Det här avsnittet kommer att på en mycket grundläggande nivå introducera den 
fysiska aktivitet arbetet i övriga delar hänvisar till. Det kommer även att vara det 
område undersökningen inriktas mot. Dock kommer det visas att områden som 
inlärning och motorik är tätt sammankopplade till fysisk aktivitet och därför relevanta 
för undersökningen. 

 

2.2.1 Kort om fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet har alltsedan svensk skolas gryning hört idrottsundervisningen till. 
Vikten av rörelse och daglig fysisk aktivitet förespråkas av forskning (Ericsson, 
2003; Larsson & Meckbach, 2007; Raustorp, 2004) genom dess vinster i olika 
former såsom motorik och rena hälsoeffekter. Forskning (Ericsson, 2003; Raustorp, 
2004; Reiss, 2000) hävdar även att fysisk aktivitet kan skapa motivation samt att den 
uppstår genom att göra eleverna delaktiga i undervisningens utformning. Eleven bör 
alltså även ges chans till påverkan av aktiviteter inom ämnet idrott och hälsa. 
Författarna betonar också andra hälsovinster som ökad kreativitet och balans. I takt 
med nedskärningar av idrottsämnet under 1990-talet kombinerat med barns ökande 
vikt uppstod en oro som resulterade i att idrotten gavs ett större utrymme. Trenden 
kring nedskärningar inom idrott och fysisk aktivitet bröts och kunde vändas. Trots att 
vi når mer kunskap inom ämnet ökar dock klyftorna mellan de mest aktiva eleverna 
och de passiva (Ericsson, 2003). Författaren hävdar vidare att ett tydligt samband 
finns mellan socioekonomisk status och inaktivitet. Höien, Torleiv/Lundberg & 
Ingvar (2001) hävdar att skolan misslyckats att stödja dessa elever. Passiviteten kan 
enligt Arnell & Ekblom (1999) leda till konsekvenser i framtiden vi i dagsläget ej är 
medvetna om. 

Fysisk aktivitet, som vi ägnar oss åt under ämnet idrott och hälsa, är enligt Larsson & 
Redelius (2004) ett mycket uppskattat ämne bland unga, framför allt i tidigare år och 
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därför ett ämne med stor potential. Författaren hävdar vidare att detta förmodligen 
hör samman med ämnets mer praktiska utformning, med fysisk aktivitet, och till sin 
karaktär mycket annorlunda de andra ämnena. Idrottsämnet ses som av de flesta 
elever som ett välkommet avbrott i skolvardagen. Fysisk aktivitet ses av många 
forskare som viktigt för att övrigt lärande skall kunna uppstå (Annerstedt, 2001; 
Ericsson: 2003; Raustorp, 2004). 

 

2.2.2 Fysisk aktivitet och engagemang 

Fysisk aktivitet är emellertid inte enbart något som bör förättas inom skolan. 
Idrottslärarna kriteras enligt Larsson & Meckbach (red.), (2008) för att inte göra 
tillräckligt för att stimulera ungdomar till egen fysisk aktivitet utanför skolan. 
Författarna menar att det är genom detta och att bygga upp ett äkta engagemang som 
en bestående hälsa kan upprättas. Olga Dysthe (1996) skriver om engagemang, som 
hon menar i sin äkta form innebär att eleverna ej enbart gör det de förväntas göra för 
att motsvara kraven för hur en bra elev bör vara utan att de istället gör det genom ett 
eget gediget intresse. Dock menar hon vidare att det ej enbart räcker med ett 
engagemang inom ämnet utan att eleverna även måste vara aktiva inom aktiviteter 
relevanta för ämnet. Nystrand & Gamorans (1990) studier uppvisar att oengagerade 
elevers lärande hämmas. Dock är mer anmärkningsvärt att elever som jobbade 
mycket hemma lärde sig mer men ändå presterade lägre än elever som istället ställde 
frågor under lektion. Dessa elevers kunskap var inte större, dock presterade de bättre 
i de tester som genomfördes. Varför det är på detta sätt är enligt Nystrand (1990) 
oklart dock verkar det ha att göra med elevers engagemang i en äkta form. 

 

2.2.3 Fysisk aktivitet som hjälp 

Allt fler barn synes uppvisa behov av tillrättalagd fysisk aktivitet för att uppnå eller 
komma ifatt inom den motoriska utvecklingen (Larsson, Meckbach (red.), 2008). 
Även de mest dagliga grundläggande rörelsemönster samt utförandet av de motoriska 
grundformerna hämmas i vardagen hos dessa barn. Detta kan i förlängningen gå ut 
över kognitiva egenskaper (a.a.). 

En kompetent lärare inom idrott och hälsa uppmärksammar elevens motoriska 
svårigheter och tillrättalägger inlärningssituationer så lärandet trots dessa hinder kan 
ske optimalt (a.a.). Fysisk aktivitet är en betydelsefull faktor inte enbart för inlärning 
beroende av motorik som Ericsson (2003) betonar utan även utifrån andra 
infallsvinklar såsom motivation, hälsoperspektiv med mera. Utifrån detta hävdar 
författaren vidare att idrott kan ses som ett  ämne med en enorm potential. Det är ett 
ämne på många sätt mycket olikt de teoretiska ämnena. Samtidigt kan det, med rätt 
kunskap och betingelser, skapa förutsättningar för inlärning och ett ökat lärande 
inom dessa. På grund av de nedskärningar av utifrån politiska beslut som 
genomfördes under 1990-talet skapades en kris inom ämnet idrott och hälsa. Ämnets 
status skulle enligt Karlefors (2002) stärkas om samarbetet mellan övriga ämnen blev 
mer påtaligt. Detta framkom under den serie intervjuer med idrottslärare som 
genomfördes i studien.  Att öka integreringen mellan ämnen menar Karlefors (a.a.) 
alla skulle vinna på. Dagens skola uppvisar dock en misstänksamhet mot mycket av 
vad förändring heter. Att ett ämne dessutom skulle kunna vinna något på en ökad 
integrering ser många som föga troligt. Här syns även den segdragna process 
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Hargreaves (1998) omtalar när han beskriver övergången från det modernistiska till 
det postmoderna och det funktionaliserade till det formaliserade tankesättet inom 
skolan. Dessa grundar sig i mångt och mycket på att skolan lever kvar i det gamla 
och ligger efter utvecklingen i det övriga samhället utifrån det perspektivet. Mycket 
av problematiken hävdar författare (a.a.) vidare grundar sig i att det är politiker utan 
relevant utbildningen för skolfrågor som fattar de styrande besluten.  

 

2.3 Motorik 
Precis som i föregående avsnitt kommer först några grundläggande områden 
presenteras för att få en övergripande bild av motorik samt dess effekter på inlärning. 
Därefter kommer dessa att fördjupas genom underrubriker i för arbetet relevanta 
områden. 

 

”Med motorik menar vi de olika funktioner och system av funktioner på olika nivåer 
som tillsammans utgör vår totala rörelsekapacitet.” (Annerstedt (red.), 1991, s81). 

 

Annerstedt (1991) menar att begreppet motorik innefattar två sidor, den fysiologiska 
och den psykologiska, samt att dessa båda samspelar och är viktiga var och en på sitt 
sätt. Dock sätter författarna näst intill likhetstecken mellan motorik och koordination.  

Ericsson (2003) beskriver motorik genom en så kallad handlingskedja, där hjärnan i 
den första fasen, perceptionsfasen, gör ett urval av önskade handlingar utifrån yttre 
stimuli eller sinnesintryck. Därefter omsätts en önskan om rörelse i en motorisk idé. 
Hjärnan skapar en plan för hur ett eventuellt handlingsförlopp skulle kunna se ut. Sist 
skickas nervsignaler till de berörda muskelceller som genom kontraktioner utför 
rörelsen. Hur väl denna rörelse genomförs utifrån avvägd kraft, precision och timing 
avgör vilken grad av rörelsekvalité individen innehar, eller om denne har någon form 
av motorisk begränsning. Motorik är något människan är utrustad med redan från 
födseln (Jagtøien, 2002) i grundläggande motoriska egenskaper exempelvis i form av 
reflexrörelser. Dessa har som huvudsaklig uppgift att skydda individen och hjälpa 
barnet genom dess första fas i utvecklingen. Denna funktion utvecklas vidare genom 
barnets uppväxt. Barn har emellertid olika grad av hög eller låg motorik. Forskning 
(Ericsson, 2003; Annerstedt, 1991) har visat på betydelsen av tidig motorisk träning 
för att minska eller helt bli fri från motorikrelaterade problem. 

 

2.3.1 MUGI och Bunkefloprojektet 

I MUGI (Motorisk Utveckling som Grund för Inlärning), ett utvecklingsarbete inom 
Bunkefloprojektet, har genom rörelsescheman rörelsekvalité kunnat mätas för att på 
så vis fånga upp elever med motoriska svårigheter. Dessa genomfördes genom 
mätningar av hur väl barnen behärskade de olika motoriska grundformerna: kasta, 
fånga, åla, krypa, rulla, klättra, hänga, gå, springa, hoppa, balansera, stödja samt 
kombinationer av dessa. Projektet som påbörjades genom MUGI i slutet av 1980-
talet ledde sedermera till det mer omtalade Bunkefloprojektet som gav resultat i form 
av förbättrad grov-/ finmotorik, perception samt förmåga att minnas detaljer 
(Ericsson & Lindström, 1987; Ericsson, 2003). 
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Själva Bunkefloprojektet, som bygger på idéer om MUGI, startade 1999 i Skåne. 
Studierna genomfördes av Ingegerd Ericsson och ledde sedermera fram till hennes 
forskningsresultat kring ökad inlärning genom motorisk träning (Ericsson, 2003). 
Projektet som pågick under tre år visade på vikten av fysisk aktivitet inom skolan för 
motorisk utveckling. Undersökningen bestod av tre grupper.  De följs från 
skolstarten till och med vårterminen i årskurs tre. De två första är 
interventionsgrupper medan den tredje är en jämförelsegrupp. De två första 
grupperna har fem idrottslektioner per vecka samt möjlighet till ytterligare en för de 
eleverna med behov av ökad motorisk träning. Jämförelsegruppen hade under tiden 
endast ordinarie, det vill säga två lektioner i veckan. Studien startade efter att 
motorikobservationer gjorts. Den hade bland annat som en av hypoteserna att 
elevernas skolprestationer skulle förbättras vid ökad motorisk träning genom fysisk 
aktivitet. Grovmotoriken visade sig snabbt förbättras i interventionsgruppen. Vid 
projektets slut i årskurs tre var skillnaderna stora mellan grupperna. Utöver de 
motoriska vinningarna var det skillnader som balansförmåga och bilateral 
koordination som var allra tydligast. I den andra gruppen förbättrades de elever med 
låg eller hög grad av motoriska svårigheter knappt märkbart. Inte heller deras 
koncentration hade förändrats. Vilket Ericsson (2003) hävdar tyder på att dessa 
motoriska svårigheter ej går över av sig själv med tiden utan måste tränas bort genom 
fysisk aktivitet. Störst effekt visade sig studien ha på elever med svag motorik. 
Effekt märktes även på elever med låg/hög grad av koncentrationssvårigheter som 
kraftigt kunde minska dessa genom stimulering av de motoriska färdigheterna. 

 

2.3.2 Motorik och skolresultat 

Ericssons (2003) studier visar att motorik har betydelse vid inlärning samt att elever 
med en högre motorisk förmåga också presterar högre. Resultaten i undersökningen 
visar att skolprestationer påverkas positivt genom utökad fysisk aktivitet i tidig ålder. 
Genom elevernas stärkta motorik som var en ren följd av den motoriska träningen 
gynnades deras inlärning. Detta blev synliga i form av resultat på Nationella prov i 
svenska och matematik. Resultaten var signifikant säkerställda för elva av de tolv 
tester som genomfördes. Resultaten att en välutvecklad motorik är avgörande för 
barnets koncentration styrks av Raustorp (2004) som menar att koncentrationen 
ligger till grund och är nödvändigt för inlärning oavsett hur välmotiverat barnet är 
inför uppgiften. Han menar vidare att den motoriska kompetensen är en av faktorerna 
som formar den fysiska självkänslan. 
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3 PROBLEM 
Syftet med det här examensarbetet har varit att undersöka huruvida en individs 
rörelsevanor kan kopplas till resultat inom nationella prov i matematik. 

 

Detta ledde fram till följande frågeställning: 

 

• Kan en hög grad av ackumulerad fysisk aktivitet kopplas till ett högre resultat 
inom matematik än hos de eleverna med en lägre grad av fysisk aktivitet? 
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4 METOD 
Nedan presenteras de tillvägagångssätt och metoder för olika processer den 
undersökande delen av arbetet bestått av. Kapitlet redogör för val av 
undersökningsmetod, undersökningsinstrument, undersökningsgrupp, förberedelser 
och utförande, sammanställning och bearbetning. Kapitlet avslutas med aspekter på 
etik, felkällor samt metoddiskussion. 

 

4.1

4.2

 Undersökningsmetod 
Syftet att utreda elevers ackumulerade rörelse, bedömdes mest effektivt ske genom 
en kvantitativ studie. Detta med anledningen av vad arbetet avser att undersöka samt 
utifrån min problemformulering. Patel & Davidson (2003) menar att denna form av 
undersökning lämpar sig bäst i de fall då undersökningen inriktas mot mätning, 
insamlad av data och statistik för att i slutändan bearbetas och analyseras. Vidare 
betonas att denna mätning är lämplig vid utredande av skillnader mellan grupper. 
Metoden har också den fördelen att den når ut till en relativt stor grupp samt fördelen 
gentemot exempelvis intervjuer att de är mindre tidsödande. Eleverna ges möjlighet 
att på egen hand uppskatta sin fysiska aktivitet och varifrån de inhämtar denna. Den 
kvantitativa mätningen har som mål att utreda elevernas sammanlagda fysiska 
aktivitet. 

Enligt Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) är det viktigt att i förväg planera 
vad som skall hända med barnen samt att på ett tydligt sätt lägga fram och presentera 
vad barnen skall sätta sig in i. Kort sagt motivera uppgiften. Vidare hävdar 
författarna att det är av stor vikt att sätta sig in i vad barnens situation och vad de kan 
tänkas förstå innan uppgiften delas ut. 

 

 Undersökningsinstrument 
För att samla in datamaterial för vidare bearbetning har enkäter utarbetats. Enkäterna 
behandlar frågor relevanta för undersökningen om elevers fysiska aktivitet. Enkäten 
är indelad i tre kategorier: I: fritid/egenträning, II: skolidrott samt III: elevens val 
idrott och hälsa. Även ordval och att inte använda sig av för långa meningar eller för 
avancerat språk har tagits i beaktande. Frågorna (se bilaga 1) var av stängd karaktär 
och hade som huvudsakligt syfte att utreda individens sammanlagda fysiska aktivitet. 
På detta sätt ringades frågeställningen in och möjliggjorde det fortsatta arbetet i 
studien. Detta samt ett gediget förarbete för att täcka upp syftet är något Patel & 
Davidson (2003) betonar som en viktig del i den undersökande delen. 

Genom att inkludera även rörelse utanför skolan, vill jag undersöka om teorin 
(Ericsson, 2003) kring ökad inlärning genom motorisk träning går att bredda till att 
innefatta även elevers egna rörelsevanor då ingen speciellt inriktad motorisk träning 
inom skolan ägt rum. Dessa egenskaper har då förvärva även utan skolans 
inblandning genom egen träning på fritiden. Enkäten (se bilaga 1) utformades med 
syftet att undersöka i vilken utsträckning eleverna rör sig samt varifrån rörelsen 
inhämtas. Enkäten bestod förutom av ovan nämnda delar även av någon ja och nej 
fråga dock mestadels frågor där eleven själv fick uppskatta sin egen rörelsemängd 
och kryssa den rutan som stämde bäst överens. I den första kategorin gavs eleven 
möjlighet att fylla i vilka aktiviteter denne sysslar med. Jag betonar i en anslutande 
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text att detta kan vara både promenader, innebandy, hästhoppning eller annan form 
av träning. Detta för att ge en insikt för att fysisk aktivitet kan se mycket olika ut och 
att ingen aktivitet räknas mer eller mindre än andra i min undersökning. Detta för att 
undvika att elever utelämnar sådant de ej anser ”räknas”. Min undersökning likställer 
alltså ridning, innebandy och simning utifrån den aspekten att alla är en sorts fysisk 
aktivitet. Data från dessa mätningar har sedan tagits fram för att därefter jämföra 
dessa med prestationer och betyg på övningsprov för det nationella provet i årskurs 
9. 

 

4.3

4.4

 Undersökningsgrupp 
Undersökningen har inriktats mot årskurs 9, då detta är ett av tillfällena där 
nationella prov genomförs inom matematik. Valet av denna grupp framför 
exempelvis årskurs 2, grundar sig i att eleverna står närmare ett avgörande steg i sin 
utveckling genom gymnasieval. Detta val avgör till stor del hur elevens framtid 
kommer att se ut med studier och arbete. Folkhälsoakademien (2011:8) menar att 
forskning tyder på att en lägre grad av utbildning i förlängningen leder till social 
ohälsa, ökad risk för kronisk sjukdom och ett kortare liv. Med hänseende av detta är 
det av betydelse att studera elevers inlärning och matematik för att öka deras resultat 
och möjliggöra eftergymnasial utbildning för fler individer. Den sammanlagda 
undersökningsgruppen bestod av 62 elever. Av dessa var 33 flickor och 29 pojkar. 
Med dessa elevers svar har ett underlag för vidare bearbetning tagits fram. För att 
minimera eventuella spänningsmoment situationen annars kan ha skapat 
genomfördes studien i elevernas klassrum, en sedan tidigare känd miljö samt 
inleddes denna genom tydliga anvisningar, muntliga instruktioner samt en kortfattad 
genomgång av vad som skulle undersökas och varför. 

   

 Förberedelsefas och Utförande 
Frågorna tog genom tankekartor mer och mer form av den slutgiltiga versionen av 
enkäten. En av frågorna var, huruvida individers rörelse kan kopplas till förbättrade 
resultat (Ericsson, 2003; Raustorp, 2004) som är mätbar i form av förbättrade 
skolprestationer. Med skolprestationer menar jag i detta fall enbart resultat inom 
matematik.. Indelningen av frågorna gav också en tydlig överblick genom att dela in 
dessa i tre kategorier. I: fritid/egenträning, II: skolidrott samt III: elevens val idrott 
och hälsa. I kontakt med en tidigare VFU-handledare undersöktes möjligheter att 
genomföra studien. Efter att ha klargjorde undersökningens syfte möttes den enbart 
av positiva reaktioner från skolan. Genom att låta min kontakt på skolan vara 
medveten och en del av processen blev även de intresserade av undersökningen. 
Handledaren på skolan hade i förväg fått titta på enkäten. Han hjälpte mig också att 
boka en bra dag för enkäten samt genom samordnande och informerande av övriga 
9ors lärare. 

Exakt vad studien ämnade ta reda på hemlighöll jag dock något för eleverna då det 
annars kunnat påverka utgången av den samma. Dysthe (1996) beskriver i sin bok, 
Det flerstämmiga klassrummet, hur läraren i praktiken bör uppträda och gå till väga 
för att engagera eleverna. Det faktum att eleven på egen hand får möjlighet att 
analysera och uppskatta sin egen uppfattade rörelse i enkäten skapar enligt Dysthe 
(1996) ett engagemang och intresse för uppgiften. 
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4.5 Sammanställning och bearbetning 
I detta avsnitt kommer begreppet rörelsekategori (RK) att introduceras samt en 
beskrivning av sammanställningen att göras. Denna har blivit möjlig genom att 
elevens fysiska aktivitet synliggjorts och kombinerats med matematikresultat. 

 

4.5.1 Rörelsekategorier 

För att få ut något av undersökningen krävdes någon form av sammanställning och 
kategorisering av elevens fysiska aktivitet. Detta för att möjliggöra jämförelser av 
resultaten från matematikprovet mellan de eleverna med hög grad av fysisk aktivitet  
och de med låg grad. Samt även för att skapa en tydligare överblick. En överblick 
både av elevernas svar samt eventuella mönster och samband. Genom att upprätta 
fyra så kallade rörelsekategorier (RK) har arbetet underlättats. Dessa är i sin tur 
rangordnande och innehåller olika elever beroende på hur fysiskt aktiv de i enkäten 
visade sig vara. De eleverna med lägst uppvisad grad av fysisk aktivitet placerades i 
rörelsekategori 1 (RK1). Denna grupp innefattade de elever med en ackumulerad 
rörelse av 0-2 timmar/vecka. Som tidigare förklarats motsvarar den totala rörelsen 
summan av de tre kategorierna: I: fritid/egenträning, II: skolidrott samt III: elevens 
val idrott och hälsa. Rörelsekategori 2 (RK2) innehöll de elever med intervallet 3-5 
rörelsetimmar per vecka. I rörelsekategori 3 (RK3) återfanns elever med en 
sammanlagd fysisk aktivitet på mellan 6-8 timmar per vecka. I den sista gruppen, 
den mest fysiskt aktiva, placerades de elever med ett sammanlagt antal rörelsetimmar 
på 9 timmar och uppåt per vecka. 

 

4.5.2 Sammanställning 

Som ett mått på den eventuellt ökade inlärningen har elevers rörelsevanor jämfört 
med respektive elevs resultat inom matematik. Inom matematik har jag valt att 
använda mig av nationella provet från vt2009. Av detta prov har eleverna genomfört 
delarna B1, B2 och C alltså samtliga delar utom den muntliga. Poängen som är 
fristående för varje av dessa separata prov behövde därför ej justeras då 
betygskriterier finns för var och ett av dessa. I de fall den sammanlagda poängen 
återges är detta ett snittresultat på samtliga elever inom rörelsekategorin vars delar 
summerats och återgivits som snittpoäng per elev. Det för studien aktuella provet är 
alltså ett övningsprov som använts som träning inför årets prov. Detta eftersom årets 
nationella prov när undersökningen ägde rum ännu ej genomförts. Övningsprovet 
genomfördes dock precis som övriga ordinarie matematikprov på skolan om inte 
med något mer allvar enligt min före detta handledare. Provet räknades precis som de 
andra proven och hade således betydelse för framtida betyg. 

Att samtliga elever gjort samma prov samt enkäten är en förutsättning för denna 
studie. I de (2) fall någon elev ej hade något resultat från matematikprovet utan 
enbart deltog i enkäten är dessa varken med i resultatet eller placerad i någon 
rörelsekategori då dessa är nödvändiga för stuodiens syfte. Av de elever som frånföll 
var 1 flicka och 1 pojke. Genom kategoriseringen och införandet av resultat i Excel 
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från övningsprovet i för det nationella provet i matematik för år 9 kunde graden av 
rörelse och resultat bli synliga på individ och gruppnivå. Genom att möjliggöra 
jämförelser mellan grupperna utifrån: medelpoäng, betyg, statistik och 
rörelsekategori (RK) skapades ett underlag för bedömning. Förutom snitt för 
respektive rörelsekategori (RK) har även snitt för de båda minst fysiskt aktiva 
grupperna (RK1+RK2) och de mest fysiskt aktiva grupperna (RK3+RK4) räknats 
samman. Detta för att erhålla ett mer statistiskt säkert material samt för att kunna 
jämföra även dessa. Sammanslagningen ger undersökningen en större tillförlit då 
extremgruppernas (RK1 + RK4) elevantal annars riskerar att bli för små och 
därigenom skapa ett reliabilitetsproblem. Även andra kartläggningar och uträkningar 
av enkätsvaren har gjorts för att få fram olika typer av procentuella skillnader och 
samband, bland annat var de högsta poängen samt högsta betygen återfinns. 

 

4.6

4.7

4.8

 Felkällor 
Att elever inte räknar ”sin” rörelseform som en aktivitet värd att kallas idrott kan 
medföra att svaren bli missvisande. Ett dilemma med enkäterna var huruvida jag 
skall utgå från elevens egen bedömning och där de satt krysset eller att själv 
summera deras sammanlagda antal timmar i rörelse. Vad är då idén att låta dem 
kryssa själva undrar någon. Dock är det min bestämda uppfattning att den sista 
frågan är beroende av alla de övriga och att den blir ett resultat av dessa. Att eleven 
uppskattar eller räknar sina sammanlagda tidigare svar fel skall ej behöva avgöra 
utgången av i vilken kategori de hamnar i. Med den motiveringen har jag i vissa fall 
fått korrigera i de fallen eleven summerat fel. Genom att vara på plats går det att 
avsevärt förbättra svarsprocenten i jämförelse med postutskick, där förhållandevis få 
enkäter hittar tillbaka till forskaren . Då dessa samlas in av studenten själv och ej 
tappas bort, kommer bort i posthantering eller på annat sätt hamnar på avvägar. En 
annan felkälla kan vara att eleverna känner mig sedan tidigare och vet att jag utbildar 
mig mot idrottslärare. Att de därför vill vara till lags genom att svara ”duktigt” och 
idrottsfrämjande. Detta kan medföra att deras träning överdrivs i antal timmar 
(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). 

 Bortfall  
Enkäten genomfördes av sammanlagt 62 personer, av dessa hade dock endast 60 
även ett resultat på Nationella provet. Det är dessa 60 personer som undersökningen 
utgår ifrån då det är en förutsättning att de genomfört båda ovan nämnda moment. 
Dessa två personer är ej medräknade i statistik i någon form. 

 

 Etiska aspekter 
Att eleven behövde lämna ut sitt namn kan verka lite olustigt och eventuellt även 
påverka deras svar. Samtidigt var detta en förutsättning i detta fall för att få ut något 
av undersökningen. Enkäter är vanligtvis anonyma men nu blev eleverna mer 
utlämnade samtidigt som de då kan tänkas ta ett större ansvar för sina svar eftersom 
jag var på plats och de känner mig sedan tidigare. Eleverna som alla var över 15 år 
behövde ej målsmans tillstånd för enkäten. Enligt Patel & Davidson (2003) är det 
viktigt att betona för eleverna att deras svar kommer behandlas konfidentiellt och i 
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efterhand förstöras. Att väl förklara syftet med undersökningen för eleverna innan 
den äger rum är också viktigt enligt författarna. 

 

4.9

4.10

 Validitet och reliabilitet 
Elevernas införande i rörelsekategorier (RK) uppvisar vid införandet i figurer formen 
av en normalfördelning. För att öka reliabiliteten i undersökningen har dock vissa 
överväganden gjorts. Exempelvis har det relativt låga antalet respondenters av 
enkäten samt det faktum att de flesta eleverna befinner sig i grupp 2 eller 3 medfört 
att extremgrupperna, det vill säga RK1 och RK4, innehåller ett förhållandevis lågt 
antal elever. Ett så pass lågt antal att det risker att utveckla ett reliabilitetsproblem. 
Eftersom dessa båda grupper utgör en alltför liten grupp i sig själv för att säkra 
slutsatser skall kunna dras. Därför har RK1 och RK2 samt RK3 och RK4 i några 
figurer slagits samman i en del mätningar för att på så sätt minska osäkerheten och 
ge ett mer tillförlitligt underlag för tolkning. Detta har gjorts med hänseende av 
rapportens syfte att undersöka skillnader mellan de mer fysiskt aktiva individerna 
och de mindre fysiskt aktiva elevernas resultat inom matematik. Då den här 
rapportens antal respondenters är alltför lågt för att dra några generella slutsatser om 
de båda extremgrupperna har jag nöjt mig med att undersöka skillnaderna mellan en 
mer fysisk aktiv grupp än en mindre fysiskt aktiv grupp. 

 

 Metoddiskussion 
Denna metoddiskussion avser att diskutera olika ställningstaganden som påverkat 
undersökningens utformning. Den tar även upp frågor kring reliabilitet och validitet 
genom diskussion av aspekter som inverkat på undersökningens trovärdighet.  

Reliabiliteten i undersökningen, alltså tillförlitligheten till resultatet stärks enligt 
Patel & Davidson (2003) genom att återge hur undersökningen gått till samt med 
vilka metoder den genomförts. Den skall enligt författarna ges möjlighet att upprepa 
samt med samma utfall för att anses trovärdig. Som ett mått på validitet kan även 
koppling mellan olika delar i arbetet undersökas för att se om de hänger samman. Att 
undersöka instrumentens tillförlitlighet kan bestå i att genomföra prov innan det 
aktuella mättillfället (Patel & Davidson, 2003). Därför visades också enkäten upp för 
olika personer för att få viktig feedback. Detta i kombination med att personer också 
genomfördes enkäten. Undersökningsgruppen bestod av 62 elever, varav 60 slutligen 
kunde användas då dessa både genomfört enkäten och nationella provet. 
Fördelningen pojkar – flickor såg ut enligt följande: P: 28, F: 32. Med hänseende av 
studien syfte har inget fokus lagts på eventuella könsskillnader inom 
rörelsekategorier utan endast matematikresultat mellan dessa. Med en svarsfrekvens 
på 100% visades sig enkäterna vara ett tillfredsställande redskap för arbetet. Vad 
beträffar dess reliabilitet och validitet svarade eleverna på de frågor de skulle med 
undantag av när de kunde utelämna följdfrågor. 

Eftersom studien i huvudsak inriktas mot att synliggöra skillnader mellan 
rörelsekategorierna (RK) snarare än att utreda kunskapsnivå anser jag det vara av 
underordnande betydelse att det ej är årets version, samt att resultat vanligtvis blir 
något lägre på dessa. Det sågs istället som en möjlighet för eleven att förberedas på 
upplägget inför årets nationella prov. Med avseende av detta kunde resultaten vara 
något lägre på detta prov. 
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5 RESULTAT 
I detta kapitel kommer resultaten från arbetets empiriska studie att presenteras. 
Utifrån olika rubriker kommer arbetets resultat systematiskt att gås igenom. I 
fortsättningen kommer förkortningarna, RK (rörelsekategori) samt NP (Nationella 
provet) att använda. Detta för att ej trötta ut läsaren. Med nationella provet åsyftas 
övningsprovet från vt2009 som av eleverna genomfördes som en förberedelse inför 
det riktiga NP. Jag har valt detta prov p.g.a. att årets NP ligger alltför sent i 
förhållande till när mitt arbete skall vara färdigt. 

 

5.1 Figurer och statistik 
Figurerna nedan avser att visa på de resultat som framkommit ur studerandet av 
enkätsvaren. För att få syn på samband har dessa sammanställts och införts i figurer. 
På så sätt har mönster framträtt och möjliggjort framtagande av statistik utifrån 
enkäten och resultaten från NP. Detta genom att dela in eleverna i olika 
rörelsekategorier (RK) och införandet av respektive elevs poäng för övningsprovet 
av NP. 

Maxpoäng på provet var 60, och innefattade delarna B1, B2 och C. Det vill säga alla 
delar utom den muntliga A-delen. Poängen för betygen är justerad efter detta, då 
varje del i sig har klara betygsgränser. Elevernas rörelsevanor, som senare avgjorde 
vilken rörelsekategori de hamnade i fördes in i figurer. Kurvan över elevernas 
ackumulerade rörelse visade sig ta formen av en normalkurva. Med 3, 26, 26 resp. 5 
elever i rörelsekategorierna, 3(RK1), 26(RK2), 26(RK3) resp. 5(RK4) individer i 
respektive grupp. Fördelningen kan anses intetsägande men visade sig i kombination 
med införandet av resultaten från NP avslöja sina hemligheter. 
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5.1.1 Snittpoäng NP/ grupp och RK 

 
Figur 1 
Utifrån figurer 1 kan vi utläsa att den i särklass högsta snittpoängen/elev återfanns i 
RK4. Alltså i den mest fysiskt aktiva gruppen. Denna följdes av RK3. RK1 och 
slutligen RK2. Att RK1 procentuellt sett har en högre snittpoäng än RK2 kan bero på 
naturliga variationer samt den osäkerhetsvariabel extremgruppernas elevantal kan 
utgöra. Detta motiverar den sammanslagning av rörelsekategorier som skedde. 
Figurermen visar att båda de mest fysiskt aktiva grupperna placeras i topp. 
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5.1.2 Jämförelse snittpoäng NP / grupp för Rörelsekategori (RK1 + RK2) och 
(RK3 + RK4) 

(RK1 + RK2) (RK3 + RK4)

Poäng  22,07 25,61
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Figur #2: Snittresultat NP /grupp för 
Rörelsekategori (RK1 + RK2) och (RK3 + RK4)

 
Figur 2 
För att få ett säkrare underlag för bedömning genomfördes en sammanslagning av de 
minst fysiskt aktiva grupperna och de mest fysiskt aktiva grupperna i vissa av 
mätningarna. I figur 2 kan vi utläsa att det i snitt skiljde drygt 3,5p/person av den 
sammanlagda poängen mellan grupperna RK1+RK2 och RK3+RK4. I en procentuell 
jämförelse mellan gruppernas resultat skiljde det drygt 13% mellan gruppernas 
resultat eller 5,9% på den totala poängen.  

 

5.1.3 Snittbetyg % NP/ person för RK1 + RK2 
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Figur 3 
Sammanställningen av figur 3, som innehåller RK1 + RK2 visar på snittbetyget hos 
ett sammanlagt antal av 29 elever för gruppen. Vid omformandet av poäng till betyg 
visade det sig att elever med betyget icke godkänd (IG) var precis lika vanlig som de 
med betyget Godkänd (G). Dessa båda betygskategorier svarade för en betydande 
majoritet medan en minoritet av gruppen, endast 3 elevers poäng motsvarade betyget 
väl godkänd (VG). Dessa tre VG-elever svarade för endast lite drygt 10% av 
gruppen. 

 

 

5.1.4 Snittbetyg % NP/ person för RK3 + RK4 

IG (7) G (17) VG (7)

Procent 22,58 54,84 22,58
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Figur #4: Betyg % (RK3 + RK4)

 
Figur 4 
Figur 4, figuren för den mer fysiskt aktiva gruppen, uppvisade något annorlunda 
resultat. Denna figur visar att lite drygt hälften av det sammanlagda antalet eleverna 
för RK3+RK4 i NP erhöll betyget godkänd (G). Resterande fördelades jämnt över 
betygen icke godkänd (IG) och (VG). Snittbetyget för denna grupp var alltså G. 

 

5.2 Sammanställning och tolkning 
Det visade sig att snittpoängen från NP var högre i den mer fysiskt aktiva gruppen 
(RK3, RK4) än den mindre fysiskt aktiva gruppen (RK1, RK2). Totalt skiljde cirka 
3,5 poäng i snitt mellan individer inom grupperna RK1+RK2 och RK3+RK4 (se 
figur 2). Detta motsvarar drygt 13 procent mellan gruppernas resultat. Maxpoäng på 
provet var 60. Det skall även sägas att den överlägset högsta medelpoängen per elev 
återfanns för enbart RK4 även om denna endast bestod av 5 elever, vilket måste 
anser vara för få för att några slutsatser skall kunna dras. Men det är ändå, liksom 
resten av resultaten, ett resultat som speglar forskning (Ericsson, 2003). 
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Statistiken visar även att 7 av de 10 högsta poängen för provet återfanns inom 
rörelsekategori RK3 och RK4. Vilket i sin tur medförde att även de flesta med 
betyget VG återfanns i grupp RK3+RK4 (se figur 4). Betyget VG var mer än dubbelt 
så vanligt i den mer fysiskt aktiva gruppen. RK1+RK2 uppvisade det motsatta 
genom att stå för 7 av de 10 lägsta poängerna och därigenom även stå för en nära 
dubbel siffra av antalet elever med betyget IG (13-7). Detta trots att RK1 och RK2 
tillsammans innehåller något färre elever, 29-31. Detta är dock en skillnad som i 
övriga jämförelser tagits i beaktande vid beräkningar och jämförelser av figurer.  

 

5.3 Sammanfattning  
Tiden i enkäterna för de tre områdena: fritid/egenträning, skolidrott samt elevens val 
idrott och hälsa summerades för att få fram den sammanlagda fysiska aktiviteten för 
varje individ. Beroende på antalet rörelsetimmar placerades eleverna i olika fysiskt 
aktiva rörelsekategorier (RK). Dessa jämfördes därefter med resultat för NP. Detta 
för att finna om generella slutsatser kan dras. 

Resultaten från undersökningen visar att samband finns mellan fysisk aktivitet och 
högre resultat i NP för matematik. RK3 och RK4 presterade högre i jämförelse med 
de mindre fysiskt aktiva eleverna i RK1 och RK2. Undantag finnes självklart inom 
båda grupperna, dock är det varje enskild. Rörelsekategoris (RK), det vill säga 
gruppens resultat, som en helhet dividerat med antalet individer denna innehåller, det 
vill säga snittet som är intressant för min undersökning. Genom sammanslagningen 
av grupperna ökade också validiteten för undersökningen. Som en ren följd av 
skillnaden i poäng skiljde sig även grupperna åt rent betygmässigt genom resultaten 
från provet. De elever med en högre grad av fysisk aktivitet var också den grupp som 
hade de högsta betygen samt högsta betygsnittet. 
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6 DISKUSSION 
Diskussion utgår från resultaten i arbetets undersökning och jämför dessa med 
forskning för att se hur väl resultaten stämmer överens. Utifrån detta dras olika 
slutsatser samt ventileras författarens egna tankar. Resultaten diskuteras utifrån 
litteratur och forskning inom området och avsluta med frågeställningar för vidare 
funderingar. 

 

6.1

6.2

 Diskussion av undersökningens resultat 
Inga klara samband går att utröna kring extremgrupperna (RK1 och RK4) med högst 
respektive lägst grad av fysisk aktivitet, då dessa grupper är för små för att några 
säkra slutsatser skall kunna dras. Undersökningen fick därför inriktas mot att studera 
de elever som var mer respektive mindre aktiva. Detta medförde att två mer eller 
mindre aktiva grupper jämfördes. Denna sammanslagning av rörelsekategorierna 
(RK1+RK2 och RK3+RK4) visar i figurerna på samband som ej går att bortförklara 
med annan förklaring att fysisk aktivitet har betydelse för inlärning. Eleverna med en 
högre grad av rörlighet presterade i regel något högre på NP. Detta är helt i linje med 
forskning (Ericsson, 2003). Detta i sin tur resulterar även i att den mer fysiskt aktiva 
gruppen erhöll högre betyg på detta prov. Exempelvis var andelen elever med 
betyget VG på provet kraftigt överrepresenterad i den mer fysiskt aktiva gruppen i 
jämförelse med det totala antalet individer. Detta samtidigt som andelen elever med 
betyget IG visade sig vara högre i den mindre fysiskt aktiva gruppen. Dessa resultat 
är helt i linje med vad forskning (Annerstedt, 1991; Ericsson, 2003; Raustorp, 2004), 
det vill säga att fysisk aktivitet främjar inlärning och i förlängningen skolresultat. 

Kan ett övningsprov då jämföras med det riktiga? Enligt min kontakt på skolan med 
mångårig erfarenhet är detta ett bra mått på hur det kommer att se ut även efter det 
nationella provet. De elever som presterar högst på detta kommer även ligga i topp 
på det riktiga provet. Det kommer alltså se mycket likt ut med undantag av att 
poängen brukar stiga något genom den erfarenhet eleven skapat från övningsprovet. 
Oavsett om provet anses gammal eller ej uppstod dessa skillnad mellan 
rörelsekategorierna (RK) som undersökningen visat. En del eleverna uppvisade en 
tendens att inte räkna vissa aktiviteter, eller den egna fysiska aktiviteten som rörelse. 
Exempel på sådana aktiviteter var dans, promenad etc. Det var också beroende på 
person, vilket är intressant. Detta är emellertid något vi som vuxna måste bli bättre 
på, det vill säga att uppmuntra och erkänna alla eleveres rörelse som en aktivitet värd 
namnet och som också främjar motorik och i förlångningen det övrigt lärande. 

 

 Slutsatser utifrån resultat och forskning 
Daglig fysisk aktivitet inom skolan är även något forskare (Annerstedt & Gjerset, 
1997; Ericsson, 2003; Larsson & Meckbach, 2007; Raustorp, 2004) förespråkar 
genom dess bevisade effekter på förutom inlärning även rena hälsoeffekter. 
Ericssons (2003) studier visade att ökad motorik, som företrädelsevis skapas genom 
rörelse och att fysisk aktivitet också möjliggör ökad inlärning är ett relevant och 
tungt argument i debatten om daglig fysisk aktivitet. Resultaten av studien i detta 
arbete kan inte tolkas på annat sätt än att de bekräftar denna forskning och visar att 
mer fysiskt aktiva elever generellt sett presterade något högre, i detta fall inom det 
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nationella övningsprovet i matematik. Detta möjliggörs enligt forskare (Ericsson, 
2003; Larsson & Meckbach, 2007; Raustorp, 2004) genom den ökade inlärningen 
som genereras genom den fysiska aktiviteten. 

Med avseende av dessa resultat rättfärdigar, välkomnar och förutsätter därför denna 
rapport en fortsatt diskussion kring ökad fysisk aktivitet inom skolan. Ökad fysisk 
aktivitet är alltså bevisligen något även andra ämnen kan vinna på genom den 
förbättrade inlärningen. Genom samarbete och ökad ämnesintegrering går det att 
skapa fler lärotillfällen och få ut mer av tiden. Med bakgrund av forskning (a.a.) bör 
därför skolan ta till sig resultat och samband kring stärkt motorik och skolresultat. 
Genom en ökad satsning på ämnet och med fokus på de motoriska grundformerna 
kunde skolresultaten öka (a.a.). Det är därför relevant att diskutera ett ökat antal 
timmar till ämnet idrott och hälsa, i synnerhet med tanke på Skolverkets (2007) 
konstaterande att svenska 15-åringars kunskap dalar i förhållande till övriga länder 
inom OECD och gjort så i samtliga PISA-undersökningar som genomförs alltsedan 
2003. 

Denna studie visar också på stora variationer i ungdomars grad av fysisk aktivitet. 
Genom att nå ut till alla ungdomar, vilket lämpligtvis sker under skolans verksamhet 
går det på bred front öka även deras fysisk aktivitet och i förlängningen deras grad av 
motorik (Ericsson & Lindström, 1987; Ericsson, 2003; Jagtøien, 2002). Eventuellt 
tillförda timmar skulle lämpligtvis användas till motorisk träning. Motorisk träning 
bedrivs enligt Annerstedt & Gjerset (1997) lämpligtvis genom fysisk aktivitet och då 
under ämnet idrott och hälsa Träning av de motoriska grundformerna skulle vara 
önskvärt med tanke på resultaten av Ericssons (2003) tidigare forskning. Viktigare än 
vad som görs torde dock vara att fysisk aktivitet äger rum samt att den är regelbundet 
återkommande hellre än lång. Det är med hänseende av detta en kittlande tanke att 
föreställa sig en i framtiden både mer fysiskt aktiv och samtidigt mer högpresterande 
skola. En utveckling enligt ovan kunde stimulera till ökat lärande samt att fler elever 
når målen. Här kommer den ökadande individualiseringen som Hargreaves (1998) 
och den postmoderna skolan försspråkar in. Förändringen som skett inom skolan 
medförde bland annat ett ökat utrymme för individanpassning samt lärarens 
möjligheter att utforma sin egen undervisning passande just dennes specifika grupp  
(a.a.). Huvudfokus får alltså aldrig bli hur eleven lär sig utan att de lär sig oavsett om 
detta innebär att vissa elever använder sig av andra metoder för att nå samma mål. 

 

6.3 Vidare forskning 
En av många tankar som väckts under skrivarprocessen har varit om att idrottsinrikta 
skolor för att med hjälp fysisk aktivitet öka den totala mängden rörelse hos bredare 
elevgrupper. I dagsläget är det endast ett fåtal elever som rör sig extremt mycket, och 
detta sker då på deras fritid. Möjligheten till lärrarledd fysisk aktivitet inom skolan 
måste ses som minst sagt begränsad. Högre grad av rörelsen införskaffas i regel på 
fritiden genom fritidssysselsättningar. En aktivitet inte alla elever ägnar sig åt. Ett 
ökat antal timmar inom skolans verksamhet kunde därför på bred front öka den 
fysiska aktiviteten hos samtliga elever. Något som enligt vad forskning hävdar skulle 
resultera i ökad inlärning. Spännande vore då att se om den ökade fysisk aktiviteten 
också ledde vidare till att antalet elever med motoriska svårigheter kunde minskas 
samt om matematikkunskaper kunde prejudiceras för skolor med detta 
tillvägagångssätt. Det vill säga om graden av inlärning kunde öka och i 
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förlängningen även skolresultaten inom alla skolans ämnen. Dessa skolresultat som 
enligt PISA fortsätter att sjunka inom vårt land. Om idrotten vågade ges ett 
generösare utrymme kunde även andra ämnen få ’mer tillbaka’ trots att vad som i 
nuläget verkar hålla tillbaka detta är rädslan av att förlora lektionstid till som Elbro 
(2008) verkar tycka vara ”onödig lek” utan effekt. Intressant vore därför med 
avseende av detta att följa upp denna undersökning med en mer omfattande, och då 
för att undersöka om samma tendens följs och kan styrkas ytterligare i en större 
grupp eller skola, det vill säga. att mer fysiskt aktiva individer når högre resultat 
inom matematik. En vidare undersökning, liknande denna, men i större skala kunde 
genom att erhålla fler elever inom de båda extremgrupperna (RK1 och RK4) inriktas 
enbart mot dessa och undersöka djupare skillnader. Denna undersökning får dock 
göras av någon annan. Nu får andra ta vid. 
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BILAGA 1 
INFORMATION: Denna enkät är frivillig. Tanke med enkäten är att undersöka 
elever i årskurs 9 och deras rörelsevanor samt koppla dessa till resultat inom 
matematik. För att jag skall kunna använda mig av materialet krävs därför att du 
uppger ditt namn. Detta kommer självklart ej att delges andra än mig. Materialet 
kommer att förstöras efter att jag har använt mig klart av det. Undersökningen görs 
för att få syn på övergripande statistik och är en del av mitt examensarbete. 

 

Jag skulle vara mycket tacksam om du fyllde i den! 

Tack på förhand. 

 

/Gustav Engdahl 

 

 

 

 
Namn:____________________________, Ålder:____ 
 
 

I. FRITID/EGEN TRÄNING 

1. Är du aktiv inom någon idrottsaktivitet på din fritid? JA NEJ 

□ □ 

 

2. Med vad är du fysiskt aktiv på fritiden? (träning/rörelse i någon form) 

Ex. promenad, fotboll, ridning… 

 

____________,____________,____________,____________,____________ 

 

 

3. Ungefär hur många gånger per vecka tränar du sammanlagt dessa 
aktiviteter? 

□ □ □ □ □ 
0 1 2 3 4+ 
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4. Hur länge brukar du i genomsnitt träna per gång?  

□ □ □ □ 
0-30min 30-60min 60-90min 90min+ 

 

5. Hur många timmar uppskattar du att din egen sammanlagda egenträning 
per vecka blir? 

□ □ □ □ □ 
0 1-2 2-3 3-4 5+ 

 

 

II. SKOLIDROTT 

6. Hur många gånger i veckan har din klass idrott på schemat (exkl. elevens 
val)? 
□ □ □ □ □ 
0 1 2 3 4+ 

 

 

 

7. Ungefär hur många av 10 ordinarie idrottslektioner är du ombytt och deltar? 

□ □ □ □ 

Aldrig 1-4 5-8 9-10 

 

 

8. Ungefär hur många timmar blir den schemalagda idrottstiden (exkl. elevens 
val) per vecka? 

□ □ □ □ □ 
0 1 2 3 4+ 
 

9. Hur långa brukar dessa lektioner i genomsnitt vara?  

□  □  □  □ 
0-30min 30-60min 60-90min 90min+ 
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10. Har du idrott på elevens val?      JA NEJ 

□ □ 

 

11. Om ja, vid hur många tillfällen har du detta per vecka? 

□ □ □ □ □ 
0 1 2 3 4+ 
 

12. Uppskattningsvis hur många timmar blir din eventuella idrott inom elevens 
val per vecka? 

□ □ □ □ □ 
0 1 2 3 4+ 
 

13. Ungefär hur många av 10 lektioner med elevens val idrott är du ombytt och 
deltar? 

□ □ □ □ 

Aldrig 1-4 5-8 9-10 

 

14. Ungefär hur många timmar blir din sammanlagda skolidrott 
(idrottslektioner+ elevens val) per vecka? 

□ □ □ □ □ 
0 1 2 3 4+ 
 
 

III. SAMMANLAGD FYSISK AKTIVITET 

15. Hur många timmar skulle du uppskatta att du sammanlagt är fysiskt 
aktiv/vecka (egen träning + skolidrott + ev. elevens val)? 

□  □  □  □ 
0-2timmar 3-5timmar 6-8timmar 9-10+timmar 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan!! 

 


