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ABSTRAKT  
Den här studien gjordes för att undersöka om lärare uppfattar ett samband mellan elevers 
koncentrationsförmåga och fysisk aktivitet i skolan. Den baseras på en 
enkätundersökning som gjorts i årskurserna 1-5 på sju olika skolor i närområdet. Studien 
visar ett positivt samband mellan all fysisk aktivitet i skolan och lärarnas uppfattning av 
elevernas koncentrationsförmåga, vilket även kopplats samman med tidigare forskning 
inom närliggande områden. 
 
Nyckelord: physical education AND concentration, physcial activity AND concentration 
ability, physcial acitivty AND effect in school, excercise AND brain, physical education 
AND brain. 
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1 BAKGRUND 
 

 

Ämnet idrott och hälsa benämns ofta som ett ämne där eleverna får ”springa av sig”, 
ett avbrott från de stillasittande teoretiska ämnena. Annerstedt (2007) beskriver detta 
som ett problem för idrottslärare, eftersom de ofta måste arbeta för att legitimera sitt 
ämne och visa att det är mer än att bara ”springa av sig”. Eleverna utvecklar många 
kvaliteter under lektionerna inom idrott och hälsa, och dessa kan även främja 
inlärningen även i de teoretiska ämnena. Sollerhed (2006) menar att mer idrott och 
hälsa i skolan påverkar både elevernas motoriska förmåga, samt deras koncentration 
och kognitiva förmåga positivt. Detta arbete fokuseras därför på lärares uppfattning 
om hur idrottsundervisningen i skolan påverkar elevers koncentrationsförmåga. På 
Nationalencyklopedins hemsida (ne.se), kan man läsa att: 
 

… upplever många motionärer mentala effekter av fysisk träning, t.ex. en mer 
positiv självbild, bättre förmåga till avspänning och ökad 
koncentrationsförmåga.(ne.se, 20121123, Stefan Emanuelsson) 

 

1.1 Koncentrationsförmåga 
 

 

Koncentrationsförmåga beror på olika faktorer. Enligt Duvner (1997) är 
koncentrationsförmåga att kunna styra sina tankar och handlingar som en helhet. Han 
visar på olika variabler som påverkar koncentrationsförmågan, exempelvis motorik, 
minne, språk och perception. Motorik är enligt Nationalencyklopedin (20121207) en 
persons rörelseförmåga. Samma källa beskriver perceptionen som varseblivning, dvs. 
att man blir medveten om vad som händer runtomkring sig själv, och även hur man 

förstår och använder information om omvärlden. Enligt Raustorp (2000) måste 
barnet vara välutvecklat i såväl motorik, perception och psyke för att uppnå en god 
koncentrationsförmåga, vilket även Nationalencyklopedin (20121207) nämner i sin 
definition av perceptionen. Denna utveckling beror på olika saker, där exempelvis de 
sociokulturella ramarna spelar in. Hundeide (2006) visar att barnens utveckling är 
beroende av vilken omgivning och bakgrund man kommer ifrån, och att lärare måste 
ha det i åtanke vid utformning av sitt arbete. 
 
Enligt Duvner (1997) är koncentrationsförmåga ett samlingsord för flera olika 
funktioner i vår hjärna och vårt tänkande. Han beskriver koncentrationsförmåga som 
fokusering, uthållighet och fördelad uppmärksamhet. Fokusering definierar Duvner 
(1997) som elevens förmåga att begränsa mängden sinnesintryck och olika 
tankeprocesser, för att rikta uppmärksamheten specifikt mot det som är viktigt just 
då. Uthålligheten är viktig för att orka behålla uppmärksamheten så länge som det 
krävs i den specifika situationen. Duvner (1997) skriver även att fördelad 
uppmärksamhet innebär att kunna hantera olika saker samtidigt, att rikta ett särskilt 
fokus och samtidigt vara medveten vad som händer runtomkring, eller att växla fokus 
och sedan snabbt kunna återgå till den aktivitet som tidigare pågått. Detta visar även 
Holle (1987) på i sin definition av koncentrationsförmåga. 
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1.2 Fysisk aktivitet 

 
Fysisk aktivitet betyder rörelse. Enligt Surgeon Generals Report on Physical Activity 
and Health, USDHHS (1996) är fysisk aktivitet all rörelse där resultatet är en ökad 
energiförbrukning. Det inkluderar därför såväl fysiskt arbete, lek och hobbyverksamheter 
som olika sporter och idrottsaktiviteter. 

 

Folkhälsoinstitutet (1997) definierar fysisk aktivitet som kroppsrörelser på 
arbetsplatsen eller fritiden. Dessa kroppsrörelser kan vara allt från lek där den 
individuella fantasin sätter gränserna, idrott som ett ämne i skolan, samt organiserad 
eller inte organiserad folkrörelse. Med motion menas rörelse i syfte att må bra, eller 
friluftsliv, vilket innebär rörelse i naturen där just naturupplevelsen är det centrala. 

 

Folkhälsoinstitutet (1999) menar att den fysiska statusen mäts i funktion och 
kapacitet i just den specifika del som tränats genom den fysiska aktiviteten. Delarna 
är exempelvis koordination, teknik, muskelstyrka och kondition. 
Nationalencyklopedin (20121207) förklarar koordination som en välavvägd 
samordning av rörelser, så att dessa blir ändamålsenligt utförda. Teknik beskrivs som 
det ”erfarenhetsmässigt bästa tillvägagångssättet” (ne.se 20121207), dvs. det erkänt 
bästa sätt som en rörelse utförs på för att uppnå bästa resultat. Nationalencyklopedin 
(20121207) beskriver också kondition, vilket definieras som kroppens 
syreupptagningsförmåga, dvs. hur bra hjärta och lungor är på att ta upp det syre som 
andas in och transporteras till kroppens celler. Dessa delar utgör därmed prestationen 
av den fysiska aktiviteten och därmed visar de även den fysiska statusen för personen 
i fråga. 
 
 
 
 

1.3 Fysisk aktivitet och koncentrationsförmåga 
 

 

Enligt Raustorp (2000) krävs det att barnet är moget inom såväl motorik, perception 

och psyke för att ha en god koncentrationsförmåga. Koncentrationsförmåga är 
oerhört viktigt för inlärningen, och denna utvecklas i samband med perceptionen. 

Perceptionen i sin tur utvecklas i symbios med motoriken, vilket innebär att samtidigt 
som barnet utvecklar sin motorik, utvecklar de även perceptionsförmågor som tids-, 

rums- och kroppsuppfattning. Dessa förmågor är viktiga för att förstå olika 
omvärldsbegrepp, som i sin tur gör att eleverna utvecklar sin kognitiva förmåga. 

Kognitiv förmåga definieras av Egidius (1994) som bland annat intelligens, 

förmågan att minnas och dra slutsatser, och att förstå relationer. Hannaford (1997) 
visar på att musklerna och den kognitiva förmågan kopplas samman med varandra, 

och därmed att inlärningen sker med hela kroppen och inte bara med huvudet. Elever 
som besitter en god motorisk förmåga har enligt en studie av Ingegerd Ericsson 

(2003) även ofta en god koncentrationsförmåga. Detta gäller även vice versa, det vill 
säga att de elever som inte är så motorisk utvecklade ofta har en sämre 

koncentrationsförmåga. I Ericssons (2003) undersökning kan man också se att den 
extra motorikträning som satts in i undervisningen inte har någon bevisad effekt på 

att elevernas koncentrationsförmåga ökar. Dock kan man se att i de fall där extra 

undervisning inom idrott och hälsa och/eller extra motorikträning satts in för 
eleverna med bristande motorik, har resultaten på de nationella proven i matematik 
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och svenska förbättrats, till skillnad från de jämförelsegrupper där ingen extra fysisk 
aktivitet satts in. Ericssons (2003) studie visar att ju större problem eleverna har med 
motoriken, desto större betydelse har den motoriska träningen för dem, även för 
deras kognitiva utveckling. Ericsson (2003) menar även att de skillnader som finns i 
teoretiska ämnen mellan elever med bra kontra bristande motorik, således skulle 
kunna minskas med extra motorikträning och fysisk aktivitet i skolan. 
 
Chomitz m.fl. (2009) har gjort tester i matematik och engelska i årskurs fyra, årskurs 

sex och årskurs åtta, parallellt med tester kring elevernas fysiska status. Deras 

resultat visar tydligt att det skulle kunna finnas ett samband mellan den fysiska 

statusen och de akademiska prestationerna, även om anledningen till detta inte är helt 

känt. I den studie som Chomitz m.fl. (2009) har gjort kan man utläsa att för varje 

nivå som eleverna ökade inom sin fysiska kapacitet, det vill säga för varje steg på de 

utarbetade fitness-tester som användes i undersökningen, ju mer ökade chanserna att 

klara sig bättre på de akademiska testerna i matematik och engelska. Denna studie 

visar att det finns ett samband mellan fysisk status och akademiska prestationer. 

Samma svar får vi från den studie som Wittberg, Cottrell, Davis, och Northrup 

(2010) gjort, då även deras studie visar att de elever som gjorde framsteg i de fysiska 

testerna även gjorde så i de akademiska testerna. Det visade att de elever som arbetar 

mycket fysiskt i skolan har stor chans att göra framsteg i de teoretiska ämnena, 

samtidigt som det främjar den allmänna hälsan både kort- och långsiktigt. Studien i 

sig visar inte att den fysiska statusen står helt i relation med elevernas akademiska 

prestationer, däremot visar den att en god allmän fysisk status med stor sannolikhet 

ökar chansen till bättre resultat i de teoretiska ämnena. Även Donelly m.fl. (2009) 

har fått dessa resultat i sin studie, att ökad fysisk aktivitet i skolan förbättrar 

skolresultaten, vilket även Roberts, Freed och McCarthys (2010) undersökning visar. 

Den sistnämnda studien visar även att de med ett BMI utanför de rekommenderade 

gränserna hade sämre resultat i standardtesten än de med ett BMI inom 

normalskalan. BMI står för Body Mass Index, vilket enligt Nationalencyklopedins 

hemsida (20121128) är en metod för att med utgångspunkt i en persons vikt och 

längd, beräkna om personen är över-, normal- eller underviktig. Kopplingen mellan 

BMI och akademiska resultat visas även i den undersökning som Coe, Pivarnik, 

Woman, Reeves, och Malina (2006) gjort, likaså gör den studie som Castelli, 

Hillman, Buck och Erwin (2007) gjort. Coe m.fl. (2006) visar däremot antalet 

idrottslektioner i veckan inte var relevanta för elevernas akademiska prestationer i 

sig, då det visade sig att oberoende av att man hade idrottsundervisning eller inte, 

uppnådde man samma resultat inom de teoretiska ämnena. I Castelli m.fl. (2007) kan 

man även utläsa att kroppsstyrka och rörlighet inte har någon egentlig relation till de 

akademiska prestationerna, utan att den fysiska status som påverkar resultaten i 

skolan är syreupptagningsförmågan. 
 
Enligt Vazou, Gavrilou, Mamalaki, Papanastasiou och Sioumala (2012) kan fysisk 
aktivitet som integreras i de teoretiska lektionerna leda till bättre akademisk 
självkänsla hos eleverna, samt att dessa lektioner upplevs som roligare och mer 
intressanta. I studien visas det inte något samband mellan elevernas åsikter om 
ämnet, lärarens undervisningsmetod och resultatet på prestationerna. Detta menar 
Vazou m.fl. (2012) är ett tecken på att man genom att integrera den fysiska 
aktiviteten i skolan kan höja elevernas motivation oavsett ämne och metodik. 
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1.4 Styrdokument 
 

 

Enligt Skolverket (2011) ska undervisningen i ämnet idrott och hälsa ge eleverna 
kunskaper om hur varje individ självständigt kan påverkar sin hälsa genom att förstå 
sambandet mellan fysiskt och psykiskt välbefinnande. Även undervisningen i biologi 
och fysik ska enligt Lgr11 visa hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av 
såväl sömn, kost, motion som sociala relationer. Hälsa definieras av WHO (1948) 
som: 
 

”..Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, 
inte endast frånvaro av sjukdom” (WHO, 1948). 
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2 SYFTE 
 
Syftet med denna rapport är att undersöka huruvida den fysiska aktiviteten i skolan 
påverkar elevernas koncentrationsförmåga. Fokus i undersökningen ligger i hur 
pedagogerna uppfattar att elevernas koncentrationsförmåga påverkas av fysisk 
aktivitet i skolan. 
 

2.1 Frågeställning 
 

 
Vad har lärare för uppfattning om hur fysisk aktivitet i skolan påverkar elevernas 
koncentrationsförmåga? 
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3 METOD 
 

3.1 Val av metod 
 

 

Som metod för att samla in data till undersökning valdes en kvantitativ undersökning 
i form av enkäter (se bilaga 1). Då frågeställningen i denna studie handlar om lärares 
uppfattning om elevernas koncentrationsförmåga efter fysisk aktivitet, var en 
kvantitativ studie med kvalitativa inslag ett sätt att få svar om det finns något möjligt 
samband mellan dessa. Förhoppningen var även att svarsfrekvensen skulle öka med 
hjälp av de enkäter som användes i studien, då lärarna fick en chans att göra det när 
de själva hade tid. De fick möjligheten att sitta ner och svara på frågor under en ledig 
stund, något som även Eljertsson (2005) beskriver som något positivt för 
undersökningar. 
 

3.2 Utförande 
 

 

Undersökningen bestod av 100 stycken enkäter som delades ut på totalt sju olika 
skolor i närområdet. Urvalet för undersökningen utgjordes av lärare i årskurs 1-5, då 
det är den grupp som frågeställningen grundar sig i. Enkäten var relativt kort med få 
frågor, och de lärare som påträffades ute i skolorna var positivt inställda till att det 
fysiska överlämnandet av enkäterna, då det gav en igenkänningsfaktor och därmed 
en större lust att besvara dem. Detta styrks av Patel och Davidsson (2011) som menar 
att det är viktigt att kunna motivera de förfrågade till att besvara enkäten, eftersom 
det inte är säkert att de anser sig ha någon egennytta av undersökningen. Även Trost 
(2001) anser att igenkänningsfaktorn kan vara en viktig del för att få svar, eftersom 
det gör att de tillfrågade känner tillit till forskarna och arbetet i fråga. För att ge 
urvalsgruppen tid att besvara enkäterna, fick de en vecka på sig innan data samlades 
in. 
 

3.3 Bearbetning av data 
 

 
Enkäternas uppbyggnad gav möjlighet att ge svar på frågeställningen om relationen 
mellan koncentrationsförmåga kontra fysisk aktivitet i skolan, eftersom frågorna 
handlade om koncentrationsförmågan i specifika situationer, exempelvis; tidpunkt på 
dagen, efter rast, samt efter lektionerna i idrott och hälsa. Dessa frågor ställdes i 
sammanställningen i relation till varandra för att kunna visa ett möjligt samband med 
utgångspunkt i frågeställningen. 
 
Av de svarande pedagogerna arbetade 13 stycken på lågstadiet (årskurs 1-3) och 8 
stycken på mellanstadiet (årskurs 4-5). Eftersom svaren dock kommer från olika 
lärare på sju olika skolor och fem olika årskurser (1-5), vilket gör spridningen stor, 
samt att enkäterna visade på signifikanta skillnader, är det fortfarande relevanta data. 
 

3.4 Bortfall 
 

 
Ejlertsson (2005) menar att ett visst bortfall är att räkna med i en enkätundersökning.  



 
Dock var bortfallet större än beräknat, då 21 % av enkäterna blev besvarade. 
Eftersom bortfallet var på 79 % kan dock enkäterna inte ses som helt sanningsenliga, 
då de resterande 79 % skulle kunna tycka tvärtom, jämfört med de 21 % som 
svarade. En anledning till det stora bortfallet kan vara att enkäterna bestod av öppna 
frågor, vilka kan uppfattas som problematiska att besvara. Detta kan enligt Ejlertsson 
(2005) bero på att pedagogerna som valt att inte besvara enkäten upplever de öppna 
frågorna som för stora och därför inte kan ge ett enkelt svar, men att de kanske hade 
varit av samma åsikt om de fått alternativ istället. 
 

3.5 Validitet och reliabilitet 
 

 

Validiteten för undersökningen är varierande, då vissa svar har generaliserats och 
kategoriserats i sammanställningen, medan andra är direkt tagna från enkätsvaren. 
Ett svar som exempelvis ”pigg” kan tolkas på flera olika sätt, och i 
sammanställningen av svaren hamnade det i kategorin ”bra koncentrationsförmåga”. 
Vid utformningen av enkäterna togs även för givet att det är en självklarhet att alla 
vet vad koncentrationsförmåga är för något, vilket borde förtydligats för att höja både 
validitet och reliabilitet. För övrigt var reliabiliteten i undersökningen god då 
enkätsvaren inte visade på missuppfattningar. Detta gjorde att alla de enkäter som 
blev besvarade användes för att sammanställa data. 
 

3.6 Metodanalys 
 

 

Under sammanställningen av resultaten valdes att, på samma sätt Ejlertsson (2005) 
beskriver, medvetet kategorisera och tolka svaren för att göra dessa till olika 
variabler i de kommande diagrammen. Exempelvis har svaret ”pigg” lagts under 
”bra” i frågan om hur koncentrationsförmågan efter ämnet idrott och hälsa upplevs. 
Dessa tolkningar och generaliseringar hade kunnat undvikas om enkäter med kryss-
svar använts istället för att de svarande fick skriva själva. Under sammanställningen 
av svaren visade det sig att ett av diagrammen påvisade fler antal pedagoger som 
svarat. Frågan som ställdes var Vilken tid på dagen har dina elever idrott och hälsa 
eller annan organiserad fysisk aktivitet? Denna fråga gav svar som exempelvis  
”förmiddag 1 gång/vecka, eftermiddag 1 gång/vecka” vilket innebar en högre 
svarsfrekvens än antalet pedagoger. Därför blev slutresultatet av analysen att det såg 
ut som att fler svar kommit in än vad verkligheten visade. Även detta hade kunnat 
undvikas med hjälp av en annan sorts frågor. 
 
Enkäterna var frivilliga att besvara, och de var även anonyma, vilket är viktigt när en 
enkätundersökning genomförs. Detta gjordes genom att enkäterna lämnades och 
hämtades i ett svarskuvert. Undersökningsgruppen behövde inte skriva namn eller 
vilken skola de arbetade på, utan det enda som efterfrågades var vilka årskurser 
lärarna undervisade i. Att enkäterna var anonyma är något som skulle kunnat 
tydliggöras i den information som lämnades ut i samband med enkäterna. 



11 
 
 
 

4 RESULTAT 
 

 
Svarsfrekvensen på enkätundersökningen var 21 %. I de diagram som följer visas hur 
svarsfrekvensen såg ut. Vid sammanställning av diagrammen bör det tänkas på att y-
axeln representerar hur många pedagoger som svarade på frågan. Det bör även 
betänkas att procentsatserna är avrundade till heltal för att förenkla läsningen. 
 
Svarsfrekvens: 
 
Vilken årskurs undervisar du i? (Om du undervisar i fler, välj den som du 
undervisar mest i, och utgå från den i resten av enkäten) 
 
Tabell1 

 
 
 
 
7 

 
6 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

 

Vilken årksurs undervisar du i? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vilken årksurs undervisar du i? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 

 
 
 
Störst mängd av de svarande, 30 % (6 stycken) arbetade i årskurs ett. Sedan följde de 
andra årskurserna på varandra, näst flest svarande arbetade i årskurs tre och fyra (20 
%, 4 stycken vardera), medan årskurs två och fem hade färre svarande (15 %, 3 
stycken). Det fanns inga lärare i årskurs sex som svarade på frågorna, eftersom 
skolorna endast hade årskurs 1-5 på låg- och mellanstadiet. 
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Resultat 1 (här efter benämnt R1): 
 
Vilken tid på dagen har dina elever idrott och hälsa och/eller annan organiserad 
fysisk aktivitet? 
 
R1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vid analys av detta diagram (R1) bör det betänkas att antalet pedagoger som svarat 
ser ut att vara fler än i övriga resultatdelen. Detta beror på att frågan ställdes på ett 
sätt som gjorde att svarsfrekvensen ökade, då många av klasserna hade idrott och 
hälsa och/eller annan organiserad verksamhet fler gånger än en gång per vecka, och 
då på olika tidpunkter under dagen. För att kunna ställa detta i relation till resterande 
frågor i undersökningen och få ett analyserbart resultat valdes därför att använda 
både förmiddag och eftermiddag när läraren svarat på det viset. Därav det ökade 
antalet i y-axeln. 
 
Vad som går att utläsa av diagrammet är alltså att 64 % (27) hade någon slags 
organiserad fysisk aktivitet på förmiddagen, medan resterande 36 % (15) hade det på 
eftermiddagen istället. 
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Resultat 2 (härefter benämnt R2): 
 
Vid hur många tillfällen i veckan har dina elever undervisning i idrott och hälsa 
och/eller annan organiserad fysisk aktivitet? 
 
R2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Detta diagram visar att de flesta klasserna (62 %, 13 stycken) hade organiserad fysisk 
aktivitet två gånger i veckan. 23 % (5 stycken) hade det en gång i veckan, 10 % (2 
stycken) hade tre gånger i veckan och 5 % (1) hade organiserad fysisk aktivitet sex 
gånger i veckan. 
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Resultat 3 (härefter benämnt R3): 
 
Hur upplever du dina elevers koncentrationsförmåga efter lektionerna i ämnet 
idrott och hälsa? 
 
R3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svaren i detta diagram visar att 55 % (11 stycken) tyckte att elevernas 
koncentrationsförmåga var bra efter lektionerna i ämnet idrott och hälsa. 25 % (5 
stycken) visade sig tycka att koncentrationsförmågan var dålig, medan 5 % (1) 
svarade att det varierade, samt 15 % (3 stycken) att de inte var någon skillnad i 
jämförelse med de teoretiska ämnena. 
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Resultat 4 (härefter benämnt R4): 
 
Hur upplever du dina elevers koncentrationsförmåga efter rast? 
 
R4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vid denna analys ser man att 66 % (14 stycken) av lärarna ansåg att eleverna hade en 
god koncentrationsförmåga efter rast. 10 % (2 stycken) tyckte att 
koncentrationsförmågan var dålig, 19 % (4 stycken) att det var varierande, och 5 % 
(1) märkte inte någon skillnad. 
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Resultat 5 (härefter benämnt R5): 
 
Vilken tid under skoldagen uppfattar du att elevernas koncentrationsförmåga 
är som bäst? 
 
R5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detta diagram visar tydligt att 95 % (20 stycken) av lärarna tyckte att elevernas 
koncentrationsförmåga var som bäst under förmiddagen, medan 5 % (1) inte tyckte 
att det var någon skillnad under dagen. 
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Enkäten avslutades med frågan ”Finns det något i övrigt du vill tillföra om dina 
elevers koncentrationsförmåga under dagen?”. Denna fråga gav många liknande svar, 
exempelvis att det kan ta ganska långt tid att lugna eleverna efter rasten. Förslag på 
andra faktorer som kan påverka elevernas koncentrationsförmåga var; hunger, 
kompisrelationer, antal tillfällen organiserad fysisk aktivitet under skoldagen, vädret 
och hemsituation. En lärare skrev ”Vi tar dagligen olika rörelsepauser när vi suttit 
stilla för länge. Vi gympar, dansar med mera. Sedan är vi redo för jobb igen.” (Lärare 
i årskurs 3). 
 
När resultatet skulle skrivas bestämdes det även att jämförelsen mellan 
koncentrationsförmågan efter den organiserade fysiska aktiviteten skulle göras 
mellan låg- och mellanstadiet. 
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4.1 SLUTSATS 
 

 

Tidigare forskning har visat att elevernas koncentrations- och prestationsförmåga blir 
bättre med hjälp av fysisk aktivitet. Med hjälp av denna undersökning kan liknande 
slutsatser dras, eftersom lärarna i studien har visat sig ha en positiv bild av elevernas 
koncentrationsförmåga efter organiserad fysisk aktivitet. Våra resultat visar lärarnas 
uppfattning om de positiva effekterna av organiserad fysisk aktivitet, då de tycker att 
elevernas koncentrationsförmåga ökar efter dessa tillfällen. 
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5 DISKUSSION 
 

5.1 Koncentrationsförmåga efter fysisk aktivitet 
 

 

Undersökningen visar att lärarnas uppfattning är att barnens koncentrationsförmåga 
ökar efter fysisk aktivitet. Diagram R3 och R4 visar att en stor del av de svarande 

pedagogerna uppfattar att elevernas koncentrationsförmåga ökar såväl efter 
organiserad som efter oorganiserad fysisk aktivitet, dvs. rast. Lärarna var enligt 

enkäten även överens om att koncentrationsförmågan hos eleverna är som bäst under 
förmiddagen (figur R5). Då enkätsvaren även visar att majoriteten (64 %) av den 

organiserade fysiska aktiviteten bedrivs på förmiddagen (figur R1), skulle dessa 

kunna kopplas samman. Svaren visar alltså på möjligheten att den fysiska aktiviteten 
och barnens koncentrationsförmåga kan stå i relation till varandra. Chomitz m.fl. 

(2009), Wittberg m.fl. (2010), Donelly m.fl. (2009), Vazou m.fl. (2012), Roberts 
m.fl. (2010) och Castelli m.fl. (2007) har alla gjort olika studier där det visas att den 

fysiska aktiviteten i skolan påverkar elevernas akademiska prestationer. För att uppnå 
de resultat som visas i testerna i dessa undersökningar, kan en god 

koncentrationsförmåga hos eleverna vara en bidragande orsak. Därför 
sammankopplas resultaten från denna studie med tidigare undersökningar om fysisk 

aktivitet i skolan kontra akademiska prestationer. Med andra ord påvisas således att 

den fysiska aktiviteten i skolan med stor sannolikhet påverkar 
koncentrationsförmågan på ett positivt sätt. 
 

5.2 Måste det vara organiserad fysisk aktivitet? 
 

 

Majoriteten av klasserna har organiserad fysisk aktivitet endast två gånger i veckan 

(figur R2), vilket visar att även rasten kan spela in på koncentrationsförmågan. Detta 
pekar på att det inte tvunget behöver vara just organiserad fysisk aktivitet som ökar 

koncentrationsförmågan, utan att den kan höjas av all slags fysisk aktivitet. Ericsson 
(2003) visar i sin undersökning att en god motorisk förmåga ofta även innebär en god 

koncentrationsförmåga. Under den fysiska aktiviteten utvecklas den motoriska 
förmågan, oavsett om aktiviteten är organiserad eller oorganiserad. Med andra ord 

kan dessa undersökningar visa att det är möjligt att den fysiska aktiviteten i skolan är 

en viktig del för att höja elevernas koncentrationsförmåga. Ett ganska vanligt 
påpekande i enkäterna är att även om elevernas koncentrationsförmåga är bättre efter 

rast och organiserad fysisk aktivitet, är detta efter att eleverna lugnat sig, vilket enligt 
lärare i undersökningen kan ta ett tag. Här behövs ett sätt att lugna ner eleverna 

direkt efter den fysiska aktiviteten, så att de är beredda att återuppta det teoretiska 
arbetet när de kommer tillbaka in i klassrummet. Ett uppslag om vad som skulle 

kunna fungera är då exempelvis avslappningsövningar i sluttampen av fysisk 
aktivitet. Setterlind (1983) visar i sin undersökning att 50% av de elever som 

medverkat tyckte att det blev lättare att arbeta i skolan efter avslappningsövningar i 

samband med lektioner i idrott och hälsa. Problematiken i och med detta uppslag blir 
dock att man antingen måste stjäla viktig lektionstid för att ”få ner” barnen med hjälp 

av avslappningsövningarna, eller att man får minska ner rasterna något för att hinna 
med detta. Tiden, eller bristen på tid, blir därför ett problem som man måste arbeta 



20 
 

 
sig runt för att på bästa sätt kunna ta tillvara på den fysiska aktivitet som sker under 
rasten. 

 

5.3 Fysisk aktivitet som avbrott under teoretiska 
lektioner 

 

 

Vazou, Gavrilou, Mamalaki, Papanasasioun och Sioumala (2012) visar i sin studie 
att fysisk aktivitet integrerad i de teoretiska lektionerna kan leda till en bättre 
akademisk självkänsla. Enligt en lärare i årskurs tre på en av skolorna som 
undersökts i denna studie om koncentrationsförmåga, tar de dagligen olika 
rörelsepauser med exempelvis gymnastik och dans, och ”sedan är vi redo för jobb 
igen” (lärare i årskurs 3). Dessa rörelsepauser gör alltså att denna lärare uppfattar att 
koncentrationsförmågan ökar, vilket även den undersökning som Vazou m.fl. (2012) 
gjort påvisar. Genom att göra på detta sätt, ta pauser från det teoretiska för rörelse, 
skulle koncentrationsförmågan kunna öka. Fördelarna med rörelsepauser under de 
teoretiska lektionerna borde med andra ord väga upp den förlorade lektionstiden som 
den fysiska aktiviteten tar, eftersom det kan ge möjlighet till en högre 
koncentrationsförmåga och bättre akademiska prestationer. 
 

5.4 Andra faktorer som påverkar 

 koncentrationsförmågan   
 

 
När vi frågade om andra faktorer som kan påverka elevernas koncentrationsförmåga 
fick vi svaren att exempelvis kompisrelation och hemsituationer kan vara sådana. Det 
här återspeglas även i Hundeides (2006) tankar om den sociokulturella utvecklingen, 
dvs. att det som händer runtomkring, och inuti, barnen spelar in när man talar om just 
koncentrationsförmågan och utvecklingen. 
 

5.5 Framtida forskning 
 

 
Något som kan utvecklas i denna undersökning är vilka andra faktorer som kan 
påverka elevernas koncentrationsförmåga. Många av svaren i enkätundersökningen 
pekade på att lunchen hade stor inverkan, exempelvis visade det sig att eleverna ofta 
är tröttare strax innan lunch. Detta skulle kunna studeras genom en undersökning om 
schemaplaceringen av lektionerna i idrott och hälsa kontra elevernas energiintag, 
både såväl lunch som frukt/mellanmål under skoldagen. 
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Bilaga 
 

Enkätundersökning 

 
 

- Lärare i årskurs 1-5 uppfattningar om elevers koncentrationsförmåga 

före och efter lektionerna i ämnet idrott och hälsa.  
 
Vilken årskurs undervisar du i? ________________ 

(om du undervisar i fler, välj den du 

undervisar mest i, och utgå från den i resten av enkäten) 

 

Vilken tid på dagen har dina elever idrott och hälsa  
eller annan organiserad fysisk aktivitet? ________________ 
 

 
Vid hur många tillfällen i veckan har dina elever 
undervisning i idrott och hälsa och/eller annan organiserad  
fysisk aktivitet? ________________ 
 

 

Hur upplever du dina elevers koncentrationsförmåga 

efter lektionerna i ämnet idrott och hälsa? ________________ 
 

 

Hur upplever du dina elevers koncentrationsförmåga 

efter rast? _________________ 
 

 

Vilken tid under skoldagen uppfattar du att 

elevernas koncentrationsförmåga är som bäst? ________________ 
 

 
Finns det något i övrigt du vill tillföra om dina elevers koncentrationsförmåga 
under dagen? 
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LÄRARE I ÅRSKURS 1-5 
 

TITTA HIT! 
 

VI BEHÖVER ER. 

 

 

Hej! 
 
Vi är två lärarstudenter som nu läser vår sista termin på Linnéuniversitetet i Kalmar. 
Vi har precis påbörjat vårt examensarbete där vi önskar ställa elevernas 
koncentrationsförmåga i relation till lektionerna i ämnet idrott och hälsa. Vi vore 
tacksamma om ni kunde ta några minuter av er tid för att svara på denna enkät, då 
den ska utgöra stommen i vårt examensarbete. 
 
Vi samlar in enkäterna torsdagen 29/11, lägg dem besvarade i svarskuvertet. 

Tack för er hjälp. 
 
Hälsningar 
 
Ingrid och Sebastian 


