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Författare: Ida Oskarsson och Maria Lauri 

Abstrakt 

 
Syftet med detta arbete är att, med hjälp av Friskis & Svettis rörelseprogram Röris, 
undersöka om det går att upptäcka eventuella skillnader i elevers koncentration före och 
efter fysisk aktivitet. 

Under två veckor har vi observerat tio elever i årskurs fem och sex där en vecka var utan 
fysisk aktivitet och den andra veckan var med fysisk aktivitet. Därefter har vi under 60 
minuter undervisning granskat elevernas koncentrationsnivå på skolarbetet. Resultatet 
visade att åtta av tio elever påverkades positivt efter fysisk aktivitet, en elev som inte 
påverkades alls och en elev som påverkades negativt. Utöver rörelseexperimentet och 
observationer har vi genomfört intervjuer med eleverna samt deras klasslärare. Intervjuerna 
visade att av de tio elever som deltog ansåg majoriteten att det blev lättare att koncentrera 
sig efter fysisk aktivitet. Även klassläraren märkte skillnader i elevernas koncentration efter 
fysisk aktivitet gentemot fysisk inaktivitet.  

I vår studie har vi använt oss av Röris, ett rörelseschema till musik, framställt av Friskis & 
Svettis. Detta rörelseschema är utformat så att det går att använda både utomhus och 
inomhus och kan även användas i klassrummet.  

 
 
 
 
 

Rörelse är nyckeln till inlärning. 

– Paul Dennison, Dr i pedagogik samt grundare till Braingym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: fysisk aktivitet, koncentration, hälsa, rörelse, inlärning, barn. 



Förord 
Ett stort tack till alla vänner och närstående som har uppmuntrat oss under vårt arbete. Tack 
till vår handledare Mats Ekedahl för dina synpunkter och kommentarer som lotsat oss till 
att utvecklas i rätt riktning.   

Sist men inte minst ett stort tack till den lärare och de elever som har deltagit i vår 
undersökning och givit oss den kunskap och erfarenhet vi fått under arbetets gång. Den 
kunskapen tar vi med oss på vår framtida resa som lärare. 

 

 

Ida Oskarsson, Maria Lauri 

Maj, 2007 
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Bakgrund 
Att rörelse och inlärning har med varandra att göra är något som de flesta pedagoger har 
förståelse om, men som vi skribenter har lagt märke till, inte används så flitigt ute i 
verksamheten. Vi tänker i vårt examensarbete belysa detta genom att göra en undersökning 
där vi jämför elevernas koncentrationsförmåga före och efter fysisk aktivitet. 

Både Friskis & Svettis och forskare inom ämnet hävdar att fysisk aktivitet är gynnsamt för 
elevers koncentration. Vi kommer i detta arbete undersöka om detta stämmer. 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo-94) 
kan man läsa att skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta 
kunskaper samt att skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet 
inom ramen för hela skoldagen (Lpo94). 

I Lpo94 och i kursplanen för Idrott och Hälsa står det om vikten med att ha fysisk aktivitet i 
skolan: 

Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse för hälsan. Barn och ungdomar 
behöver därför utveckla kunskaper om hur kroppen fungerar och hur vanor, regelbunden fysisk aktivitet och 
friluftsliv förhåller sig till fysiskt och psykiskt välbefinnande. Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla 
elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga samt ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för 
hälsan (www.skolverket.se). 

Den 27 februari 2003 kom det ett tillägg i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) i form av SKOLFS 2003:17 som trädde i kraft 
den 3 juni 2003: 

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan skall sträva efter att erbjuda alla 
elever fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de 
praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Även hälso- och livsstilsfrågor skall 
uppmärksammas.  

Skolan har ett ansvar att erbjuda alla elever fysisk aktivitet under hela skoldagen. Detta är 
viktigt att samtliga lärare på skolan, inte bara idrottsläraren, vet om. Med tillägget vill man 
visa att det är viktigt att fysisk aktivitet får större uppmärksamhet i skolan (Skolverket, 
SKOLFS 2003:17). 

Under tiden för vår verksamhetsförlagda utbildning har vi skribenter lagt märke till att det 
under skoltid saknas daglig fysisk aktivitet och att arbetet stundtals blir mycket 
stillasittande för eleverna. Med bakgrund i detta vill vi med hjälp av ett rörelseexperiment 
som verktyg undersöka vilka eventuella skillnader i elevernas koncentration som visar sig 
efter fysisk aktivitet. 

 

Rörelse aktiverar nervsystemet i hela kroppen och gör hela kroppen till ett inlärningsinstrument. 

(Hannaford, 2003 s. 13f) 
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I en klass med 20 elever har vi undersökt hur eleverna påverkas av fysisk aktivitet innan 
deras arbete startar. Undersökningen fokuserar på hur fysisk aktivitet påverkar 
koncentrationen hos eleverna. 

Rörelsens framtåg i historien 
På cirka hundra år har Sverige förvandlats från ett utpräglat jordbrukssamhälle till ett 
industrialiserat samhälle. Den industriella moderniseringen och krigsslutet resulterade på 
sikt i materiella förbättringar och sänkt arbetstid för stora delar av befolkningen (Engström 
& Redelius, 2002). Rörelsemönstret hos den enskilde individen förändrades i och med att 
dessa förändringar kom. 

Hemarbete ersattes med hjälp av tekniska apparater och flertalet jordbruk försvann. Från att 
på 1800-talet vara ett av Europas fattigaste folk förändrades svenskarna till att på slutet av 
1920-talet vara bland de mer välmående. Ett välfärdssamhälle byggdes upp och barnen, 
ungdomarna och fritiden infogas påtagligt i denna samhällsprocess. Skolsystemet byggs ut 
och uppfostrare engageras för att ge fritiden ett meningsfyllt innehåll. Bidrag till så kallad 
fritidsgruppsverksamhet, vilket senare blev våra dagars aktivitetsstöd, infördes (Engström 
& Redelius, 2002).   

Det första stora genombrottet för barnidrotten kom i USA i slutet av 1930-talet. Satsningar 
inleddes främst för att barnidrotten ansågs utveckla positiva egenskaper, såsom bättre 
fysisk förmåga, god karaktär, bra hälsa, samarbetsförmåga, laganda och bättre 
koncentration.  Idéer att organisera seriespel och speciella tävlingar för barn och ungdomar, 
och därmed skapa fritidsaktiviteter i form av rörelse, dröjde fram till 1960-talet innan 
motsvarande acceleration i utvecklingen inträffade i Sverige (Engström & Redelius, 2002).  
Rörelse på fritiden blev mer utbrett och flertalet barn började idrotta. Cuper och tävlingar 
organiserades av flertalet idrottsföreningar, och satsningar inom förskolor, fritidshem, 
fritidsgårdar och skolor blev en verklighet.  

Barnidrottens organisering sammanföll också med den stora utbyggnaden av ett 
samhälleligt socialisationssystem. Folkhemstanken var fortfarande levande och det 
rationella tänkandet starkt. Barnidrotten passade väl in i den nya samhällsstrukturen och har 
kommit att bli en del av barndomens nuvarande institutionalisering (Engström & Redelius, 
2002). 

Utvecklingen under 1990-talet har präglats av en allt större frihet för den enskilda skolan 
och den enskilda eleven. Förutom vanliga tävlingsidrotter, som t.ex. fotboll, basketboll och 
friidrott har en mängd andra motions- och idrottsformer vuxit fram, som t.ex. aerobics och 
innebandy (Engström & Redelius, 2002), samt även Röris (Friskis & Svettis, 2007).  
Möjligheten för barn och vuxna att ha en rörlig fritid var nu en självklarhet i samhället i 
jämförelse med hur det såg ut i början av 1900-talet. 

1994 infördes en ny läroplan (Lpo 94) där lek och rekreation bytte namn till den nuvarande 
benämningen, Idrott och hälsa (Skolverket). Därmed kom också hälsa att bli ett viktigt 
begrepp i samhället.  
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Under slutet av 90-talet och början av 2000-talet har rörelse förknippat med hälsa blivit ett 
känt begrepp i folkhemmet. Hälsofrämjande arbete bland barn och vuxna har på senare år 
blivit en viktig del i samhället och skolan ( Skolverket, 2002). 

 

Friskis & Svettis – Skolprojektet Röris  

Det övergripande syftet med detta arbete är att se vilka skillnader man kan se i elevernas 
koncentration i skolarbete när de har utövat fysisk aktivitet i motsats till fysisk inaktivitet. 
Som underlag till den empiriska studien har vi valt att använda oss av Friskis & Svettis 
rörelseprojekt Röris.  

Friskis & Svettis är en rikstäckande idrottsförening som startades år 1978 av Johan 
Holmsäter för att bygga en bro mellan sjukvård och friskvård. Under år 2006 hade de 
416 209 medlemmar. 

Friskis & Svettis började producera rörelseprogram för barn i skolan och förskolan. Det 
startade med att föreningen fick större ambitioner och efter flertalet larmrapporter om feta 
barn, sockerberoende, stillasittande, koncentrationssvårigheter och allmänt ohälsosamt 
leverne. Detta medförde att föreningen kände att de måste göra något. Fler fysiska 
aktiviteter behövde klämmas in i de ungas vardag.  

Röris startade år 2003 i Friskis & Svettis Stockholm, med stöd från Stockholms Stadshus 
och skolborgarrådet Eric Nilsson, för barn mellan sex och nio år. Det är utvecklat av Nina 
Forsberg, Friskis & Svettis-ledare och idrottslärare, Anna Östlund, Friskis & Svettis-ledare 
och dramapedagog samt Katharina Tufvesson, Friskis & Svettis-ledare. 

13 000 lärare, fritidspedagoger och annan personal har gått utbildningen till 
Rörelseinspiratör fram till våren 2006. Uppskattningsvis utövade 300 000 barn Röris 
regelbundet under höstterminen 2006 (http://www.friskissvettis.com/). 
 

Vad är Röris? 
Programmet är uppdelat i åtta delar med betoning på kondition, styrka, rörlighet, balans 
och avslappning. De olika delarna kan användas var för sig eller tillsammans. Hela 
programmet är 23 minuter. Röris kan genomföras både inomhus och utomhus och barnen 
behöver inte byta om till träningskläder. Programmet finns på musik-cd med instruktioner, 
affisch med illustrationer av rörelserna medföljer när man går kursen.  

Röris kan användas som ett redskap i undervisningen på många olika sätt. Synen på motion 
och rörelse handlar mer om lust än om måsten, Röris är också något helt annat, 
förhoppningsvis början på en livsstil. 

Barn får spring i benen och behöver få utlopp för sin energi, eller så behöver de piggas upp 
då barn kan bli trötta precis som vuxna. Friskis & Svettis hävdar att i båda fallen jobbar 
barnen bättre och mer koncentrerat efter ett Röris-pass. Röris ger oss vuxna en chans att ta 
lärdom av barnen och återupptäcka rörelsebehovet hos oss själva. 

I den magisteruppsats som Susanne Wolmesjö skrivit om Röris berättar flera av lärarna att 
det blir roligare att vara i klassrummet, både för elever och lärare med Röris. Känslan av 
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gemenskap och av att höra till, blir starkare. Flera noterar också hur koordinationsförmågan 
är kopplad till inlärningsförmågan (http://www.friskissvettis.com/). 
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Syfte och problem 
Uppsatsens syfte 

Syftet med detta arbete är att, med hjälp av Friskis & Svettis rörelseprogram Röris, 
undersöka om det går att upptäcka eventuella skillnader i elevers koncentration före och 
efter fysisk aktivitet. 

Frågeställningar 

Utifrån följande frågeställningar kommer vi att presentera vårt examensarbete.  

• Vilka skillnader i elevernas skolarbete kan upptäckas när de har utövat fysisk 
aktivitet i motsats till fysisk inaktivitet? 

• Vilka konsekvenser får skolarbetet genom fysisk inaktivitet? 

• Hur påverkas koncentrationen och klassrumsklimatet hos eleverna genom daglig 
fysisk aktivitet under skoltid? 
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Teoretiskt perspektiv- tidigare 
forskning 

Tidigare forskning 
Ingegerd Ericsson (2003), filosofie doktor i pedagogik vid Malmö högskola har forskat om 
motorikens betydelse för barns koncentrationsförmåga. I hennes studie, Motorik, 
koncentrationsförmåga och skolprestationer, följs 251 elever med motorikobservationer 
varje år till och med skolår tre. Två årskullar elever har en obligatorisk rörelselektion varje 
dag samt vid behov ytterligare en lektion motorisk träning per vecka. Utöver dessa har hon 
följt en jämförelsegrupp som har två lektioner ordinarie idrott och hälsa varje vecka. 

I hennes studie har det visat sig att efter ett och två år så har den förstnämnda gruppen en 
tydlig bättre motorisk förmåga än jämförelsegruppen. Eleverna i jämförelsegruppen som 
hade brister i den motoriska utvecklingen hade kvar dessa efter ett år. Ericsson menar med 
detta att motoriska brister inte går över av sig själv, samt att alla elever som behöver det 
skall få specialundervisning i motorisk träning. Under studien märkte Ericsson att 
koncentrationsförmågan hade förbättrats framför allt på elever som hade stora motoriska 
brister och som hade fått anpassad motorisk träning i mindre grupp utöver den fysiska 
aktiviteten. 

Neurofysiologen Carla Hannaford tar upp i Lär med hela kroppen- inlärning sker inte bara 
i huvudet, vikten av kroppens roll vid lärande. Hon menar att inlärning, tankar, kreativitet 
och intelligens är inte bara processer som försiggår i hjärnan utan i hela kroppen. 
Förnimmelser, rörelser, känslor och hjärnans inneboende funktioner finns grundlagda i 
kroppens funktioner. Hon menar vidare att kroppens alla sinnen och organ existerar i ett 
enda sammanhang och vi kan därför aldrig resonera som om de vore skilda ting.  

Barn i rörelse är en bok av Tora Grindberg och Greta Langlo Jagtøien, där skriver de om 
pedagogiska perspektiv på fysisk aktivitet i undervisningen. De ger lärare kunskap om vad 
motoriken och automatiseringen av rörelser betyder för barns utveckling. De menar att 
fysisk aktivitet är en källa till glädje och att må fysiskt bra påverkar koncentrationen på ett 
positivt sätt vilket resulterar i bättre inlärningsförmåga. Barn mår inte bra av att sitta stilla 
för länge och för att de ska orka med skolarbetet är det bra att avbryta lektionen och ha ett 
rörelsepass. De menar vidare att genom fysisk aktivitet förbättras uthålligheten och barnets 
förmåga att skärpa sin uppmärksamhet. Genom fysisk aktivitet så förbereder vi kroppen till 
att använda huvudet. De menar även att vi får lust och energi till att både läsa och vara 
fortsatt fysisk aktiva genom att röra på oss. 

Enligt Ericsson (2005), blir konsekvenserna av en dåligt utvecklad motorik för eleverna i 
skolan att de inte är så uthålliga när det gäller att sitta upprätt på lektionerna, de blir lätt 
trötta och orkar inte koncentrera sig på skolarbetet vilket kan resultera i att de tycker skolan 
är jobbig. Det jobbiga är inte skolan utan att kunna sitta still på en stol utan att ständigt 
behöva korrigera sin kroppsställning då de inte har den muskelspänning som krävs för att 
kunna sitta still. Svag muskelspänning kan medföra att ett barn kan få svårt att sitta still på 
en stol. De stora muskelgrupperna som skall bära upp kroppen, måste ha rätt 
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muskelspänning och genom rörelser så får musklerna högre muskelspänning. Allt detta får 
konsekvenser för eleven då det inte alltid kan fokuseras på det som undervisas. Ericsson 
(2005) menar vidare att rörelser i undervisningen ger nödvändiga avbrott i det stillasittande 
arbetet, inte bara ur en ergonomisk synvinkel, utan avbrottet kan även ha betydelse för 
koncentrationsförmågan. Hon menar att rörelsepauser i undervisningen är viktig för alla 
barn inte minst för barn med motorik- och koncentrationssvårigheter.   

Neuropsykologerna Adler & Holmgren (2000) menar att koncentrationsförmågan är en 
enskild faktor som ofta är avgörande för hur man kommer att lyckas hjälpa en elev med 
inlärning. De menar vidare att svårigheterna i koncentrationen brukar visa sig i att eleven är 
lätt distraherbar för stimuli som är irrelevanta till uppgiften. Eleven kan även få svårt för att 
styra och planera sina tankar och handlingar och istället fastna i vissa beteenden som blir 
hindrande för lärandet. Det kan även resultera i att elever upprepar en viss uppgift flera 
gånger eller öppet stör i klassrummet. De menar att arbete med att öka koncentrationen sker 
bäst genom struktur och förberedelse genom vissa punkter. En av dessa punkter är att 
uppmuntra till fysisk aktivitet då detta ger utlopp för energin hos en elev som är överaktiv, 
samt ökar uppmärksamheten.  

Dennison, speciallärare och Doktor i pedagogik har genom fördjupade studier i Kinesiologi 
forskat om motorikens betydelse för inlärningen. Han har utvecklat ett system som kallas 
Educational Kinesiology, vilket kan överstättas till inlärning genom rörelse. Dennison är 
särskilt intresserad av spädbarns rörelsemönster i relation till hjärnans funktioner och 
menar att krypandet är höjdpunkten som samordnar höger och vänster hjärnhalva med 
varandra samt etablerar den neurologiska funktionen.  

Dennison skriver om tre dimensioner av rörelse i kroppen och deras förhållande till 
hjärnan. Den första är den laterala dimensionen av kroppsrörelser som har med 
kommunikation mellan hjärnhalvorna att göra. Samordning mellan hjärnhalvorna sker när 
korslaterala eller diagonala rörelser genomförs. Han menar att genom rörelse aktiveras 
båda hjärnhalvorna vilket ger möjlighet till att lättare kunna sätta ihop sammanhang, dra 
slutsatser och sänka sin stressnivå. Den andra dimensionen har med centrering och 
organisation att göra. Det innefattar rörelser mellan kroppens övre och nedre halva vilket 
aktiverar mellanhjärnan. Den tredje rörelsedimensionen är fram och bak och har med 
förståelse och fokus att göra. Denna del innefattar hjärnstammen. Dennison menar att när 
dessa tre dimensioner arbetar tillsammans är hela systemet balanserat för att kunna 
kommunicera, organisera och förstå lättare. Om en dimension är i konflikt med en annan så 
försvåras inlärningsprocessen. 

Han har anpassat spädbarnets rörelsemönster så att de kan användas för att stimulera vår 
hjärna, oavsett ålder. Resultatet blev ett enkelt men effektivt system av rörelser som 
förbereder hjärnan och nervsystemet för optimal prestation och är grunden till Brain Gym. 
Genom dessa rörelser kan man ta bort låsningar och blockeringar som försvårar eller 
hindrar inlärningen. På Brain Gyms hemsida kan man läsa att pedagoger som använt sig av 
Brain Gym i klassrummet menar att eleverna har fått bättre koncentrationsförmåga, 
motorik och spatial medvetenhet. Eleverna har lättare att ta till sig information och lägga 
den på minnet för att senare ta fram kunskaperna igen (www.braingym.se/?id=bga).  
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Hjärnan - vår kommandocentral 
 
Utifrån Adler & Holmgren (2000) presenterar vi här en kort sammanfattning om hjärnans 
uppdelning och olika funktioner. Detta för att få en förförståelse om hur hjärnan fungerar 
då Wolmesjö (2002) menar att korslaterala rörelser aktiverar hjärnans olika delar. 

Hjärnan är kroppens kommandocentral och är indelade i två hjärnhalvor som specialiserar 
sig på olika delar. Kommunikationen styrs genom 100 miljoner nervtrådar som förbinder 
våra hjärnhalvor. Hjärnan består av fyra delar: hjärnstammen, lillhjärnan, mitthjärnan och 
storhjärnan.  

Hjärnstammen är säte för flertalet livsviktiga funktioner såsom andning, hjärtverksamhet 
och vakenhet. Den innehåller också strukturer för reflexer och grundläggande samordning 
av rörelser. 

Lillhjärnan är en utväxt från hjärnstammen och är centrum för balansen samt samordningen 
av våra muskelrörelser. 

Mitthjärnan är placerad ovanpå hjärnstammen och engageras när vi uttrycker känslor. Här 
finns även det limbiska systemen som utgör centrum för hjärnans känslor tillexempel 
rädsla. 

Storhjärnan består av de två hjärnhalvorna. Det är med denna del av hjärnan som vi tänker, 
känner, associerar och minns. Den högra hjärnhalvan styr vänster sida av kroppen medan 
den vänstra hjärnhalvan styr höger sida av kroppen. De två hjärnhalvorna är centrum för 
olika tänkande. Vänster hjärnhalva är centrum för det logiska tänkande medan höger del 
står för det skapande tänkandet. 

Adler & Holmgren (2000) menar att skolämnena skulle kunna placeras in på följande sätt. 
Vår språkliga förmåga såsom engelska och svenska är knuten till den vänstra hjärnhalva 
medan de estetiska ämnena såsom musik, gymnastik och bild använder mer av höger 
hjärnhalvas kapacitet. De menar även att matematik kan placeras i båda hjärnhalvorna då 
den tidiga matematiken är mer språklig och använder därför vänster hjärnhalvas kapacitet 
medan högre matematik får mer av ett bildmässigt innehåll. Därför används i högre 
matematik den högra hjärnhalvans kapacitet då förmågan att se visuella mönster blir 
viktigt. 

I hjärnan så ingår mer än 100 miljarder nervceller i ett komplicerat samspel. Nervcellerna 
sänder signaler, en impuls till mottagarceller vilket sker i hjärnan konstant. Att nervceller 
inte kunde nybildas var den allmänna uppfattningen fram till 1900-talet. Ett forskarlag i 
Göteborg upptäckte i slutet av 1990-talet att tillväxten av nya nervceller stimuleras av 
tillväxthormonet IGF-1 och GH, vilket är tillväxthormoner som stimuleras vid fysisk 
aktivitet.  

 

Hjärnan och korslaterala rörelser 

När vi rör vår högra kroppshalva så är den vänstra hjärnhalvan aktiv och när vi rör vår 
vänstra kroppshalva så är den högra hjärnhalvan aktiv. Rörelser som korsar mittlinjen av 
kroppen, det område där det vänstra och högra visuella fältet överlappas, kallas ofta för 
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korslaterala rörelser. En korslateral rörelse är att krypa, då vänster hand och höger ben är 
aktiva samtidigt och höger hand tillsammans med vänster ben. En annan rörelse är att rita 
en liggande åtta i luften med hopsatta händer samtidigt som man följer rörelsen med 
ögonen. Genom att använda korslaterala rörelser så aktiveras hela hjärnan och inlärningen 
blir optimal (Wolmesjö, 2002). Denna rörelse förekommer även i Rörisexperimentet som vi 
använt oss av i detta arbete. 

 

Centrala begrepp 
Det finns barn som har svårt att förstå, barn som är oroliga, splittrade och som har stora 
svårigheter att koncentrera sig. Man uppfattar dem ofta som bråkiga, ouppfostrade och 
ovilliga att lyssna på vad man ska göra. De här barnen ställer till stora bekymmer för sin 
omgivning. I dagens skola finns allt fler elever som har koncentrationssvårigheter på olika 
sätt (Kadesjö, 1992). I det här arbetet ligger fokus på att studera om fysisk aktivitet kan 
främja koncentrationen hos elever eller inte. Vi klargör här definitionen av koncentration 
som vi relaterat till i detta arbete. Utifrån Kadesjö (1992) definieras koncentration på 
följande sätt: 

Att vara koncentrerad är när ett barn är koncentrerat på en uppgift (situation, händelse) söker det med sina 
sinnen (syn, hörsel, känsel etc) så mycket information som möjligt om den. Med hjälp av den insamlade 
informationen värderar det alla viktiga aspekter på uppgiften. Barnets koncentrationsförmåga är god om det 
är den mest användbara informationen som samlats in på ett effektivt sätt. Allt viktigt finns med medan 
sådant som är onödigt eller störande har uteslutits (Kadesjö, 1992, s.6). 

 

Nationalencyklopedin (2007) definierar koncentration: ”Inriktande och kvarhållande av 
uppmärksamheten på en bestämd typ av information eller på en viss aktivitet vilket leder 
till vår definition av koncentrerad samt okoncentrerad”. 

 Med koncentrerade elever menar vi att eleven riktar sin uppmärksamhet på skolarbetet och 
den givna uppgiften utan att distraheras av irrelevant stimuli, därför har vi skapat detta 
observationsstöd för att visa vad vi tittat på under observationerna. 

Med koncentrerad elev menar vi: 

Uppmärksamheten riktas mot den givna uppgiften. 

Eleven sitter stilla på sin plats. 

Eleven distraheras inte av ovidkommande händelser runt omkring. 

 

Med okoncentrerad elev menar vi: 

Eleven pratar med klasskompisar om irrelevant innehåll. 

Eleven går omkring i klassrummet utan anledning. 

Eleven gör saker som inte tillhör den givna uppgiften. 

Eleven riktar sin uppmärksamhet bort från skolarbetet. 
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Det finns även många olika definitioner av fysisk aktivitet och vad det innebär. Här nedan 
kommer några av definitionerna att redogöras. Vi har i vår studie använt oss av Statens 
folkhälsoinstituts definition av fysisk aktivitet.  

Statens folkhälsoinstitut definierar fysisk aktivitet som ett överordnat begrepp och 
innefattar kroppsrörelser under såväl arbete som fritid och olika former av kroppsövningar, 
t.ex. idrott, lek, kroppsövning, gymnastik, motion och friluftsliv (Folkhälsoinstitutet, 1999). 

Fysisk aktivitet är ett begrepp som innehåller kroppsrörelser av olika slag. 
Folkhälsoinstitutet (1999) menar på att fysisk aktivitet inte enbart är att man ska idrotta 
utan att även t.ex. lek är fysisk aktivitet. Det behöver inte vara fotboll, terränglöpning och 
andra idrotter för att det ska bli en fysisk aktivitet. Det viktiga är att man rör på sig och har 
kul. 

Riksidrottsförbundet (2000) skriver i Barns rätt till fysisk aktivitet definitionen: Fysisk 
aktivitet kan vara många olika saker. Det kan naturligtvis vara idrott i traditionell mening, 
som bollspel, löpning eller gympa. Men det kan också vara t.ex. promenader eller cykling. 

Riksidrottsförbundet tillägger att man inte behöver vara en talang för att vara fysiskt aktiv, 
utan man kan utöva fysisk aktivitet på en så kallad hobbynivå. Det innebär att barn kan 
vara med i skolan och vara fysiskt aktiva utan att känna någon press på sig utan bara vara 
med för att de ska känna att det är roligt och att de förhoppningsvis blir gladare och mer 
koncentrerade i skolan. 
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Metod 
Vårt syfte är att undersöka om det går att upptäcka eventuella skillnader i elevers 
koncentration före och efter fysisk aktivitet. Vi ville ta reda på om vi såg någon skillnad i 
koncentrationen hos eleverna genom att göra en observation. Genom intervjuer med lärare 
och de tio elever som observerades ville vi även ta reda på om de själva tyckte att det blev 
någon skillnad före och efter fysisk aktivitet. Detta för att kunna svara på frågan i syftet. 

Vi har valt att använda oss av intervju med både pedagoger och elever samt observationer i 
olika klassrumssituationer. Undersökningen har gjorts i en åldersintegrerad klass med 20 
elever i årskurs fem och sex, tio av dessa elever valdes ut för att delta. I undersökningen har 
vi inte gjort någon skillnad mellan könen då klassen består av både flickor och pojkar. 
Klassläraren har medverkat på samtliga lektioner. 

Under flertalet tidsintervaller har vi fört löpande protokoll, detta har skett under 60 minuter. 
Med tidsintervaller menar vi att under de 60 minuter som vi observerade eleverna hade vi 
fem jämt fördelade anteckningstillfällen. Tidsintervallerna har gjort det lättare för oss att 
kunna anteckna elevernas agerande på bästa sätt (Rubinstein Reich & Wesén, 1986).  

Vi har även genomfört ett experiment under två veckor där vi använt oss av 
Rörisprogrammet under halva tiden för att undersöka eventuella skillnader i 
klassrumsmiljön. En av oss skribenter har varit med och fått utbildning till Rörisinstruktör, 
vilket vi anser vara en fördel då detta har givit kunskap och förståelse för verktyget. Vår 
huvudsakliga frågeställning under arbetets gång har varit att se vilka skillnader i elevernas 
koncentration man kan upptäcka när de har utövat fysisk aktivitet i motsats till fysisk 
inaktivitet? 

Vi har med hjälp av metoderna som beskrivs ingående i kommande text, undersökt om 
klassrumsklimatet och koncentrationen påverkas av den fysiska aktiviteten och på vilket 
sätt. Vi har även undersökt vilka eventuella skillnader vi ser i skolarbetet då eleverna är 
fysiskt aktiva i jämförelse med fysiskt inaktiva. 

Observation 

Det vi ville komma fram till med denna studie är att undersöka eventuella skillnader i 
elevers koncentration före och efter fysisk aktivitet med hjälp av observationer. Dessa har 
vi gjort med utgångspunkt i vår egen samt Kadesjös definition av koncentrerad samt 
okoncentrerad. 
 
Observationer har använts för att studera elevernas koncentration i samband med fysisk 
aktivitet samt fysisk inaktivitet. Med observation menar man den vetenskapliga tekniken att 
samla information i ett bestämt syfte. Med observationsmetoden kan beteenden och 
skeenden studeras i ett naturligt sammanhang i samma stund som det inträffar (Bell, 2006). 
Observationer är ett bra alternativ i relation till studiens syfte då det kan vara svårt att mäta 
koncentration (Kadesjö, 1992). Observationerna utfördes utifrån Forskningsmetodikens 
grunder (Patel & Davidson, 2003) samt utifrån Observera mera! (Rubinstein Reich & 
Wesén, 1986).  
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När man använder sig av observation som metod finns det tre frågor man bör ta ställning 
till. Vad ska vi observera? Hur ska vi registrera observationerna? Hur ska vi som 
observatörer förhålla oss?   

Inför observationerna skapades ett observationsschema (se bilaga 1) som låg till grund för 
undersökningen. Under den löpande observationen användes förkortningsteknik 
(Rubinstein Reich & Wesén, 1986) för att beskriva det som observerades så tydligt som 
möjligt, samt att undvika onödiga ord. Okoncentrerad och koncentrerad användes som 
utgångspunkter i observationen (se definition av koncentration under rubriken centrala 
begrepp). 

Observationerna har ägt rum på elevernas ordinarie lektionstid vilket innebar att det blev 
både genomgång, individuellt arbete samt grupparbete under lektionerna. Från början var 
det tänkt att eleverna skulle få arbetsuppgifter som skulle lösas men intresset att se hur 
eleverna agerade i olika vardagssituationer blev vår utgångspunkt.  

Under observationen har fokus legat på tio elever. I undersökningen har vi båda skribenter 
observerat och fört löpande protokoll med regelbundna tidsintervaller. Det väsentliga med 
löpande protokoll är att så detaljerat som möjligt försöka beskriva vad som händer utan att 
göra tolkningar och värdera i efterhand (Rubinstein Reich & Wesén, 1986). För att få så 
detaljerad och sanningsenlig bild som möjligt har eleverna därför blivit observerade av två 
personer.  

Varje dag i två veckor observerades eleverna under 60 minuter. Detta genomfördes genom 
observation under tio minuter och därefter antecknades i cirka en minut, detta resulterade i 
tio stycken observationsbeskrivningar. Under observationen låg fokus på att se hur lång tid 
de tio eleverna var koncentrerade under 60 minuter. Denna observation gjordes både när 
eleverna haft Röris innan lektionen och när de inte hade haft Röris för att tydligt klargöra 
skillnaderna i koncentrationen.  

 

Intervju 

Under arbetets gång har det genomförts intervjuer med de tio elever som vi observerade 
samt en intervju med elevernas klasslärare. Vi valde att intervjua samma elever som deltog 
i experimentet då vi ville se om eleverna själva upplevde någon skillnad i koncentrationen 
före och efter fysisk aktivitet. Intervjuerna genomfördes i ett separat rum utanför elevernas 
klassrum där eleverna intervjuades enskilt och fick var och en avvika från deras ordinarie 
lektion. Frågorna tog cirka fem minuter för varje elev att svara på. Vi valde att intervjua 
läraren för att få ytterligare ett perspektiv på eventuella skillnader. Läraren träffar eleverna 
dagligen och kan därför se skillnader i elevernas koncentration på ett sätt vi inte kunnat 
göra under observationerna. 

Intervjuerna utfördes genom att en person ställde frågorna (se resultat) medan den andra 
antecknade autentiska svar utan att delta i själva intervjun. Att få respondenten att känna 
sig lugn och trygg i situationen är av stor vikt under intervjun. Uppriktighet, konkret 
information och professionellt uppträdande under själva intervjun utgör en god hjälp.  
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Intervjun av elevernas klasslärare ägde rum efter skoldagens slut då det är mindre risk att 
bli avbrutna vid denna tidpunkt än under skoldagen. Det är viktigt att intervjun äger rum i 
ostörd miljö (Bell, 2006).  

I arbetet har ostrukturerad/strukturerad intervju använts. Med det menas att intervjuaren 
ställer vissa frågor men lämnar också utrymme åt respondenten att prata kring frågorna och 
de tankar som växt. Fördelen med denna intervjumetod är att ramarna eller strukturen 
utformas i förväg, och därför blir analysen mycket lättare att utföra. Denna intervjumetod 
är viktig för all forskning och alla undersökningar som bygger på intervjuer, speciellt om 
man endast har en begränsad tid till sitt förfogande (Bell, 2006). 

 I vårt fall ansåg vi att denna metod passade bäst då vi inte hade så lång tid att intervjua 
samt lång tid till att skriva arbetet. Anledningen till att vi valde att ställa frågorna i den 
ordning som vi gjorde var att det är viktigt att inleda intervjun med en neutral fråga som 
kan fungera som en tratt till de övriga, mer specifika frågorna.  

Vid intervjuer kan man ställa följdfrågor och få en större inblick i hur respondenten tänker. 
Det är lättare att minska på eventuella missförstånd då man kan fråga vad den andre menar 
(Patel & Davidsson, 2003). 
 

Experiment 

Experiment är en beteckning på en undersökningsuppläggning där vi studerar några enstaka 
variabler och försöker få kontroll över annat som kan påverka dessa variabler. Vi har 
genomfört ett så kallat fältexperiment där vi i verkligheten låtit eleverna delta i ett 
rörelseexperiment. Många fältexperiment genomförs med hjälp av en testgrupp och en 
kontrollgrupp men vi valde att i vårt arbete genomföra experimentet men endast en grupp. 
Den gruppen deltog i två olika delar i experimentet, med Röris och utan Röris. 
Experimentet gör det möjligt att dra slutsatser om orsak och verkan inom denna elevgrupp 
(Bell, 2006). 

 

Experimentet genomfördes på följande vis: 

En vecka med rörelser under tio minuter på morgonen innan skolarbetet startar och en 
vecka utan rörelser. Samtliga 20 elever i klassen deltog i experimentet men endast tio 
observerades och intervjuades. 

Under 60 minuter efter rörelserna slutat har vi observerat eleverna utifrån hur de 
koncentrerar sig på arbetet. Hur vi definierar koncentration har vi sedan tidigare presenterat 
under centrala begrepp. 

Urval 
Vi valde att göra en slumpmässig fördelning av de individer som skulle ingå i experimentet 
(Patel & Davidsson, 2003). Den slumpmässiga fördelningen gjordes genom lottning. Tio 
elever från en främmande klass valdes ut för att delta i undersökningen. Innan experimentet 
genomfördes försäkrade vi oss om att det inte finns speciella egenskaper hos individerna 
som kan påverka resultatet. Det bästa sättet att kontrollera individfaktorer är att göra en 
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slumpmässig fördelning av de individer som ingår i experimentet. Det innebär att man med 
slumpens hjälp bestämmer vilka individer som ska ingå i undersökningen. Speciella 
individegenskaper kommer då slumpmässigt att finnas i undersökningsgruppen (Patel & 
Davidsson, 2003). Vi valde att fokusera på endast tio elever då vi ansåg att det skulle räcka 
för att göra vår undersökning komplett. 

Det finns olika sätt att samla information för att få frågeställningarna besvarade, utifrån 
dessa frågor bestämdes hur arbetet skulle läggas upp. För att samla information användes 
observation, intervju samt experiment som metod i arbetet. De olika teknikerna som valdes 
var de som var mest relevant till frågeställningarna i förhållande till den tid och de medel 
som funnits till förfogande (Patel & Davidsson, 2003).  

Vi beslutade oss för att välja bort enkät som metod då vi ansåg att det skulle bli en 
svårighet att formulera frågorna korrekt. Om eleverna som ska svara på enkäten blir 
förvirrade eller tvekar över ett svar, kan det hända att de hoppar över frågan (Bell, 2006).  

Eftersom vi i vår undersökning vill få fram mer utvecklande svar på frågorna till eleverna 
ansåg vi att intervju passade bättre i undersökningssyfte. I en intervju kan följdfrågor 
förekomma, vilket gynnade vår undersökning. I detta arbete ligger fokus på tio elever och 
hur de påverkas av Röris, i detta sammanhang är det viktigt att vi betonar individens roll 
och visar ett genuint intresse (Patel & Davidsson, 2003) då individens svar är av stor vikt i 
undersökningen. Valet att formulera frågor i förväg till intervjun som genomfördes var 
enkelt då enkät inte ger några möjligheter till kompletteringar och följdfrågor. Däremot gör 
intervju det (Patel & Davidsson, 2003 ) och detta ansåg vi vara mer relevant i detta arbete. 

Vi valde att endast göra en intervju med elevernas klasslärare då vi anser att hon är den 
pedagog som står eleverna närmast och ser dem dagligen i deras arbete och kan därför 
lägga märke till skillnader som vi inte uppmärksammar.    

Uppläggning och genomförande 
För att noga följa de råd och regler som gäller för utformningen av examensarbeten har vi 
använt oss av Uppsatshandboken av Siv Strömqvist. För att söka information till arbetet har 
vi använt oss av internetsidorna Libris, Google schoolar, samt bibliotek och egen litteratur. 
Centrala sökord vi använt oss av har varit koncentration, rörelse, fysisk aktivitet, hälsa, 
barn. 

Innan experimentet startade tog vi kontakt med en pedagog med förfrågan om att få 
genomföra studien tillsammans med henne och hennes elever. Efter att vi fått klartecken att 
göra vår studie i klassen skickades ett informationsbrev (se bilaga 2) ut till elevernas 
målsmän för att de skulle vara medvetna om syftet med studien.  

Eleverna observerades under en vecka utan fysisk aktivitet och under denna vecka 
användes inget speciellt material. Efter veckan med fysisk inaktivitet fortsatte vi 
experimentet då eleverna fick röra på sig varje dag innan observationerna. 

Materialet som användes under experimentets gång var Röris, ett rörelseschema till musik 
som framställts av Friskis & Svettis. (Se rubriken Friskis & Svettis - Skolprojektet Röris)  
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Tio elever observerades och samma elever intervjuades. Utöver dessa elever har deras 
klasslärare intervjuats om sin åsikt kring fysisk aktivitet under skoldagens gång.  

Innan intervjuerna så diskuterade vi skribenter med varandra vad det var vi ville få reda på 
samt frågornas relevans till undersökningen. Intervjuerna genomfördes med varje individ 
enskilt då det finns en risk att de påverkar varandras svar om de är fler som blir intervjuade 
samtidigt och intervjuerna ägde rum i ett eget rum för att minimera risken att bli avbrutna.  

Bortfall 

Under tiden då vi genomförde vår studie har vi inte haft några bortfall. 

Felkällor 

Under arbetet har det uppmärksammat en del felkällor som kan ha påverkat resultatet, 
därför redovisas dessa eventuella felkällor nedan. 

Under observationerna lades det märke till att elevernas koncentration och uppmärksamhet 
började brista i och med att klockan närmande sig rast. Detta kan därför ha påverkat 
resultatet även om det endast är med några minuter.  

Det är vår mening att resultaten ska tolkas utifrån en objektiv bild, vi har strävat mot att 
vara neutrala, kritiska samt att granska nya perspektiv och hitta nya tolkningar. I 
intervjusituationerna finns det en risk att respondenten svarar på ett sätt som den 
intervjuade önskar höra. Genom att vara tydlig, ställa enkla och lättförståliga frågor och 
lyssna aktivt (Patel & Davidson, 2003), anser vi att vi som intervjuare ej påverkat svaren i 
någon avgörande betydelse för resultatet.  

Under observationen var vi närvarande i rummet vilket kan ha påverkat elevernas agerande, 
dock var vi främmande för eleverna och genomförde inga konversationer samt höll en låg 
nivå och satt stilla under observationstiden. Detta för att i så ringa grad som möjligt inte 
störa eller påverka elevernas arbete och därmed resultatet för studien.   

Elevernas mentala och sociala omvärld och hemsituation etcetera kan påverka resultatet, 
dock har det inte kommit till vår vetskap. Detta kan göra att eleverna agerar på ett speciellt 
sätt. Med detta menar vi att alla elever reagerar olika på Röris, dock har detta inte tydligt 
framkommit i vår studie. 

 

Materialbearbetning 
 
Under denna rubrik kommer en översiktlig beskrivning hur vi gått till väga när vi beskrivit, 
analyserat och diskuterat våra undersökningsdata.  

Under beskrivningen av data finns intervjufrågorna till klassläraren och hennes svar. Här 
kommer svaren efter varje fråga. Intervjufrågorna till eleverna är skrivna med frågorna och 
svaren separat. Under själva intervjuerna var båda skribenter närvarande, dock var det bara 
en som intervjuade medan den andre antecknade svaren. De svar som gavs på frågorna 
antecknades ned med hjälp av förkortningar då inga ljudupptagningar togs. Sedan 
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transkriberades de förkortade svaren till fullständiga meningar. Svaren är skrivna i samma 
ordning som diagrammet för att det skall bli lättare att jämföra observationen gentemot 
intervjusvaren.  

Observationerna antecknades ned med hjälp av ett observationsschema där förkortningar 
användes för att elevernas agerande lättare kunde antecknas (se bilaga 1). Dessa 
anteckningar delades sedan in i två kategorier där ena kategorin var utan fysisk aktivitet 
och den andra kategorin var med fysisk aktivitet. Efteråt räknades de minuter som eleverna 
var koncentrerade ihop för att sedan räkna ut medelvärdet av minuter som eleverna var 
koncentrerade utan fysisk aktivitet respektive med fysisk aktivitet. Därefter gjordes ett 
diagram där skillnaderna på minutantalet visades konkret.  

Analysen har utarbetats med jämförelse från teoretiskt perspektiv och tidigare forskning. 
Det resultat som visat sig i studien har jämförts med andra forskningar om liknande 
fenomen.  

Den slutgiltiga analysen genomfördes efter jämförelser mellan intervju och observation för 
att se vilka skillnader i det vi observerade och såsom eleverna själva kände efter fysisk 
aktivitet. 

I diskussionsavsnittet har vi skribenter diskuterat orsak och verkan till det resultat som 
framgått i studien. Även här har jämförelser gjorts med tidigare forskning samt med det 
påstående som Friskis & Svettis hävdar. 

 

 

Tillförlitlighetsfrågor 
Reliabilitet  

 
Resultatet bygger på observationer och intervjuer efter genomfört experiment. För att få så 
mycket information som möjligt om det aktuella problemområdet så valdes observation 
med löpande protokoll vilket innebär endast korta pauser för tid att anteckna. Det kan vara 
svårt att registrera allt som händer i klassrummet men genom att vara två som observerar så 
ökar tillförlitlighetsfrågorna genom att jämföra båda resultaten (Patel & Davidson, 2003).  

Intervjuerna genomfördes med utgångspunkt även här från Patel & Davidson (2003). Det är 
viktigt att tänka på hur man ställer frågan, speciellt när man intervjuar barn. En annan 
aspekt som är viktig att tänka på vid intervju är att inleda med en neutral fråga. Eleverna 
hade tidigare blivit informerade om syftet med studien vilket kan ha inneburit att de 
svarade som de trodde att vi ville höra. Vi tror dock att de svarade sannighetsenligt då de 
inte fått reda på frågorna innan de blev intervjuade. 
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Validitet 

 

Att mäta koncentration är svårt och därför anser vi att observation var den bästa metoden 
för vår studie (Kadesjö, 1992). I en klass där fysisk aktivitet hör till ovanligheterna så kan 
eleverna bli uppspelta och få svårt att återgå till arbetet. Då eleverna i vår undersökning 
tidigare stött på Röris hade vi inga problem att genomföra experimentet.  

Resultatet för studien är gällande just för den elevgrupp som deltagit i experimentet och vi 
kan därför inte säga om eller hur det påverkar en annan elevgrupp. Däremot kan vi, efter att 
ha läst annan forskning om samma fenomen, anta att generellt sett så blir resultatet 
densamma.  

 

Etiska aspekter 
När experiment skall genomföras brukar det bli aktuellt att tänka på etiska frågeställningar 
(Bell, 2006). I och med att vi i vår undersökning inte använt oss av videofilm eller tagit 
ljudupptagningar så krävdes det inte någon tillåtelse från föräldrarna. Dock är det viktigt att 
informanterna samt deras målmän blir medvetna om syftet och genomförandet av studien. 
Ett informationsbrev skickades ut till föräldrarna där förfrågan om elevernas deltagande 
ställdes samt alternativet att föräldrarna kunde ta kontakt om de inte ville att deras barn 
skulle delta i undersökningen (se bilaga 2). 
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Figur 1. Diagram 

 

Diagrammet ovan visar medelvärdet på de elever som deltog i observationerna. Resultatet 
från varje observationstillfälle har adderats ihop för att sedan räkna ut medelvärdet. 
Staplarna visar hur många minuter eleven var koncentrerad innan uppmärksamheten 
missriktades från uppgiften. Med missriktad uppmärksamhet menar vi att eleven blev 
okoncentrerad vilket vi har definierat under rubriken centrala begrepp. 

Diagrammet visar att efter fysisk aktivitet har majoriteten av eleverna koncentrerade sig 
längre tid arbetet än efter fysisk inaktivitet.  

Av de tio elever som deltog i undersökningen visade det sig att det var åtta elever som 
koncentrerade sig längre tid efter fysisk aktivitet, en elev som inte påverkas och en elev 
som påverkades negativt av fysisk aktivitet. Diagrammet visar att elev nummer sex går 
emot majoriteten vilket också går emot den tidigare forskningen om samma fenomen. 

 

Resultat - Intervjufrågor till klasslärare 

Fråga 1. Om koncentrationen missriktas från uppgiften till något annat, hur gör du då för att 
åter fånga elevernas uppmärksamhet, koncentration och intresse? 
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Lärarens svar: Om jag märker att hela gruppen brister i koncentrationen så brukar jag bryta 
aktiviteten och gör något annat i några minuter. Till exempel, sjunger en sång om ämnet, 
går ut och ta luft eller gör några rörelser så att eleverna vaknar till. Om en enskild elev 
tappar koncentrationen så brukar jag ge en tillsägelse först annars brukar jag låta eleven gå 
ut och ta luft och ta en liten paus från arbetet. 

 

Fråga 2. Vad anser du vara en bra lösning på koncentrationssvårigheter? 

Lärarens svar: Arbetssättet är viktigt när det gäller elever med koncentrationssvårigheter. I 
den elevgrupp jag har fungerar det bäst att ha en bra struktur på arbetet och att i början av 
varje lektion gå igenom vad som kommer att hända under lektionen. Det är även bra att ha 
en strukturerad egen planering till varje enskild elev som de kan beta av tills de kommer i 
mål. 

 

Fråga 3. Hur arbetar du när det gäller praktiskt – teoretiskt arbete? Varför fördelar du 
undervisningen på detta vis? 

Lärarens svar: Jag tänker mycket på att ha en varierad undervisning, både under hela dagen 
och under varje lektion. Om eleverna har arbetat teoretiskt en lektion så är det bra att arbeta 
praktiskt under nästa. Jag tänker också på att eleverna skall få lyssna, tänka och arbeta 
själva. 

 

Fråga 4. Vad anser du att rörelseaktiviteter har för betydelse i den dagliga undervisningen? 

Lärarens svar: Det är väldigt bra på morgonen då det resulterar i att eleverna vaknar och 
kommer igång med arbetet snabbare. Tankeverksamheten sätts igång innan lektionen börjar 
genom att ha rörelseaktiviteter på morgonen. Om man har rörelser mitt i en lektion så tar 
det längre tid 

 

Fråga 5. Använder du dig av medveten motorisk träning i din undervisning? 

Lärarens svar: Inte så mycket nu i den här åldern, däremot arbetade jag mycket med 
motorisk träning när de var mindre. Då arbetade jag mycket med korsrörelser och hade ett 
rörelseschema där eleverna fick åla, krypa etcetera. Nu går vissa elever, som har svårt med 
motoriken när de skriver (oläslig, dålig handstil), till specialpedagog för att träna på just 
detta. Där får eleverna träna på cirkelrörelser med hand och handled för att förbättra 
motoriken. 

 

Fråga 6. Vilka eventuella skillnader har du märkt i elevernas koncentration och 
arbetsförmåga efter Röris? 

Lärarens svar: Som jag tidigare nämnt så vaknar eleverna genom Röris på morgonen samt 
att tankeverksamheten kommit igång redan innan lektionen börjar. Vidare har jag märkt att 
korridorsituationen blivit bättre, ljudnivån blir inte lika hög som innan. 
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Fråga 7. Kommer du att fortsätta använda fysisk aktivitet/rörelser som ett verktyg i din 
undervisning? 

Lärarens svar: Jag kommer definitivt att använda mig av rörelser som ett verktyg i 
fortsättningen.  

 

Resultat - Intervjufrågor till elever 

Frågorna som användes: 

1. Vad brukar du göra på fritiden? Någon sportaktivitet? 

2. Varför tror du det blir stökigt och hög ljudnivå i klassrummet ibland? 

3. Hur känner du dig vid de tillfällen då det blir svårt att arbeta i klassrummet? Vad brukar 
du göra då? 

4. Tycker du att det blev lättare att koncentrera sig på skolarbetet efter Röris? Varför tror 
du i så fall att det blev så? 

5. Hur tycker du att det var att jobba efter Röris om du jämför med arbete utan Röris? 

 

Elev 1 

Svar fråga 1. Jag spelar fotboll och är med kompisar. 

Svar fråga 2. Vet inte riktigt. Alla är sugna på att prata och blir tysta när läraren säger till. 

Svar fråga 3. Jag blir stressad och irriterad. Brukar säga åt dom som låter att dom ska vara 
tysta så jag kan få tänka. 

Svar fråga 4. Nej, känner ingen skillnad. När jag är uppe i varv så får jag svårare att 
koncentrera mig på att jobba. 

Svar fråga 5. Ingen skillnad. Kanske lite. Att slippa lektionen en stund är skönt. 

 

Elev 2 

Svar fråga 1. Jag är ute, spelar data. Spelar golf på sommaren. 

Svar fråga 2. Man blir rastlös och kommer på något roligt man vill säga. 

Svar fråga 3. Jag struntar idet ibland och lyssnar ibland. 

Svar fråga 4. Lika som vanligt tycker jag, 

Svar fråga 5. Det blir lite lugnare men ganska lika som det brukar vara. 

 

 Elev 3 

Svar fråga 1. Vara med kompisar, vara ute, spela data och titta på TV. Sportar inte, håller 
på med hästar. 

Svar fråga 2. Vissa blir uppspelta 
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Svar fråga 3. Jag försöker koncentrera mig. 

Svar fråga 4. Vet inte, har inte tänkt på det men det känns som att det blir lite lättare när 
man rört på sig. 

Svar fråga 5. Det blev mycket lugnare. 

 

Elev 4 

Svar fråga 1. Jag sportar mest fotboll och hockey. 

Svar fråga 2. Alla börjar prata och skrika. 

Svar fråga 3. Jag tycker det är jobbigt. Svårt att jobba. Brukar inte göra något särskilt. 

Svar fråga 4. Lite.  

Svar fråga 5. Det blir lugnare i klassrummet. Lättare att jobba då 

 

Elev 5 

Svar fråga 1. Varannan dag har jag träning, annars gör jag läxor. Spelar också data och 
slappar. 

Svar fråga 2. Vet inte… Jag måste tänka lite… Många vill ha uppmärksamhet och skriker. 

Svar fråga 3. Det är skönt att gå upp och röra på sig för det brukar krypa i benen. 

Svar fråga 4. Det är skönt att röra på sig och det känns som att det blir lättare att tänka. 

Svar fråga 5. Jag tycker det är bra med Röris för det blir lugnare i klassrummet och lättare 
att tänka. 

 

Elev 6 

Svar fråga 1. Jag spelar fotboll, hockey och golf. 

Svar fråga 2. Vet inte. Alla pratar 

Svar fråga 3. Det blir jobbigt att jobba. Jag får svårt att tänka på matten. 

Svar fråga 4. Nja, inte mer än vanligt. 

Svar fråga 5. Jag märker ingen direkt skillnad. Jag blir uppspelt av att ha Röris. 

 

Elev 7 

Svar fråga 1. Jag kör gocart och är med kompisar. Sportar inte. 

Svar fråga 2. Man är trött. 

Svar fråga 3. Inte så farligt när jag gör det men jobbigt när andra gör det. Jag brukar säga 
till läraren. 



 22

Svar fråga 4. Ja, lite grann tycker jag. Man får syre när man rör sig och får bättre 
koncentration. 

Svar fråga 5. Det blir lugnare i klassrummet. 

 

Elev 8 

Svar fråga 1. Jag spelar hockey, bandy och data. 

Svar fråga 2. Det beror på vilken fröken vi har. 

Svar fråga 3. Det är jobbigt att tänka men jag brukar prata i alla fall. 

Svar fråga 4. Jag tycker det blir lättare att jobba efter Röris, får mera gjort då. 

Svar fråga 5. Det blev lite roligare och så var det lättare att jobba. 

Elev 9 

Svar fråga 1. Jag är med kompisar, spelar fotboll. 

Svar fråga 2. Det vet jag inte, många är trötta. 

Svar fråga 3. Jag får ont i huvudet. Det blir svårt att tänka på vad man ska göra. 

Svar fråga 4. Lite. Skönt att få röra på sig lite. 

Svar fråga 5. Lättare att jobba när vi haft Röris. 

 

Elev 10 

Svar fråga 1. Jag ritar. 

Svar fråga 2. Kanske tycker något är tråkigt. Många vill göra något annat och det kanske är 
därför. 

Svar fråga 3. Beror på. Ibland bryr jag mig inte men om jag bryr mig så är det bara lite. 

Svar fråga 4. Nej, det tror jag inte har inte tänkt på det. 

Svar fråga 5. Lite lättare kanske. 

 

Sammanfattning 

Intervju med klassläraren 

Intervjun med elevernas klasslärare gav oss information om hur hon agerade när 
koncentrationen missriktades från arbetsuppgifterna. Av intervjun framgår det att om 
koncentrationen missriktades så kunde aktiviteten avbrytas för att låta eleverna röra på sig, 
gå ut och ta frisk luft eller sjunga en sång. Om det var en enskild elev som tappade 
koncentrationen så kunde denna elev ta en liten rast från arbetet för att hämta nya krafter. 
Klassläraren menar att det är viktigt att variera lektionsupplägget från teoretiskt arbete till 
praktiskt. Hon menar vidare att det är bra att ha fysisk aktivitet på morgonen då det 
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resulterar i att elevernas tankeverksamhet sätts igång och arbetet och koncentrationen 
startar snabbare än det gör utan fysisk aktivitet.  

Då den elevgrupp hon nu är klasslärare åt går i årskurs fem och sex så arbetar hon inte med 
medveten motorisk träning i undervisningen. Däremot får de elever som är sena i den 
motoriska utvecklingen gå till specialläraren för extra träning.  

 

Intervjuer med eleverna 

Vi ville kontrollera vårt experiment med elevernas uppfattning, och därför genomfördes 
intervju med eleverna. 
 
Intervjun med eleverna gav oss information om hur eleverna tycker sig se och känna 
skillnader i skolarbetet när de har utövat fysisk aktivitet i motsats till fysisk inaktivitet. 
Utifrån resultatet kan man se att under de tillfällen det blir svårt att arbeta i klassrummet 
tycker sju av tio elever att det är jobbigt och att de försöker koncentrera sig. Vid frågan om 
eleverna tycker att det blev lättare att koncentrera sig på skolarbetet efter Röris svarar sex 
av tio elever att de tycker att det blev lättare att koncentrera sig. Åtta elever av tio tyckte att 
det blev lugnare i klassrummet och lättare att jobba efter man gjort Röris. En elev ansåg sig 
bli påverkad negativt av Röris.    
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Diskussion 
I detta kapitel kommer de resultat som framkommit i vår undersökning att jämföras med  
aktuell litteratur samt tidigare forskning om samma fenomen.  

Diskussionen kommer att utgå från syftet och frågeställningar som vi haft under arbetets 
gång:  

• Vilka skillnader i elevernas skolarbete kan upptäckas när de har utövat fysisk 
aktivitet i motsats till fysisk inaktivitet? 

• Vilka konsekvenser får skolarbetet genom fysisk inaktivitet? 

• Hur påverkas koncentrationen och klassrumsklimatet hos eleverna genom daglig 
fysisk aktivitet under skoltid? 

 

Resultatet visar att majoriteten av de tio elever som deltog i undersökningen påverkades 
positivt av Röris. En elev hade lättare att koncentrera sig utan fysisk aktivitet vilket 
motsäger den tidigare forskningen om samma fenomen.  

Både Grindberg & Jagtøien (2000) och Riksidrottsförbundet (1994) menar att när man 
främjar den fysiska aktiviteten ökar även barnens koncentrationsförmåga och med det ökar 
även inlärningsförmågan. Hannaford (2003) skriver att rörelse aktiverar nervsystemet i hela 
kroppen och gör hela kroppen till ett inlärningsinstrument. Vilket är ett långt steg ifrån att 
inlärning bara sker i hjärnan. Resultatet i denna studie visar tydliga skillnader hos eleverna 
när de varit fysiskt aktiva mot när de varit fysiskt inaktiva. För många elever är rörelse 
porten till inlärning som Hannaford (2003) skriver i sin bok.   

Som resultatet i studien visar kan barnen koncentrera sig en längre tid om man utövar 
fysisk aktivitet i klassrummet. För att få en gladare klass med elever som orkar sitta och 
lyssna på läraren och lära sig är det bra att ha inslag av den fysiska aktiviteten i 
klassrummet, i detta fall Röris. Eftersom barn lär sig på olika sätt är det viktigt att man tar 
hänsyn till barnens skillnader (Grindberg & Jagtøien , 2000). Om ett barn lär sig bra av att 
sitta still är det inte alla andra som lär sig på det sättet. För att man ska få ett klimat i 
klassrummet där alla känner att de kan vara delaktiga och få känna att de lär sig något är 
det viktigt för läraren att se till att alla barnen får möjlighet att lära sig på det sättet som 
passar dem bäst (Grindberg & Jagtøien , 2000). 

Idag rör sig barnen mindre än förr enligt Ericsson (2005). Därför är det viktigt att eleverna 
får daglig fysisk aktivitet under skoltid, dels för att eleverna ska kunna koncentrera sig och 
ur hälsosynpunkt. Ericsson (2005) nämner friskis och svettis rörelseprogram, Röris, som 
man kan använda sig av i klassrummet, vilket är ett bra sätt för barnen att få träna rörelse 
och koordination. Det är inte svårt att genomföra då det finns inspelningsband som 
instruerar vad barnen ska göra. 

Wolmesjö (2003) menar att när fysisk aktivitet med korslaterala rörelser används som ett 
verktyg i undervisningen så aktiveras båda hjärnhalvor och eleverna får det lättare att ägna 
sin uppmärksamhet åt skolarbetet.  
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Ericsson (2003) har i sin doktorsavhandling om rörelser, motorik och koncentration 
genomfört en studie där hon belyser dessa variablers påverkan på varandra. Resultatet från 
hennes studie kan jämföras med resultatet från denna undersökning då det visat sig att 
rörelser påverkar koncentrationen på ett positivt sätt. Eleverna får det lättare att koncentrera 
sig när de utövat fysisk aktivitet gentemot fysisk inaktivitet.  

I denna studie är det en elev av sammanlagt tio som motsäger sig resultatet från Ericssons 
doktorsavhandling och fick sämre koncentration i samband med fysisk aktivitet. Det som 
framkommit från den tidigare forskningen stämmer till stor del överens med de resultat 
som framkommit i vår undersökning. 

I denna studie har det framkommit att skillnaderna i elevernas skolarbete är tydligt 
beroende på om de varit fysiskt aktiva eller inte. Utifrån de intervjuer som gjorts anser 
majoriteten av eleverna att deras skolarbete blev bättre när de hade rört på sig. En av 
eleverna som deltog i undersökningen säger att; Det är skönt att röra på sig och det känns 
som att det blir lättare att tänka. En annan elev säger att; Jag tycker att det blir lättare att 
jobba efter Röris, får mera gjort då.  

Vid frågan om eleverna tycker att det blev lättare att koncentrera sig på skolarbetet efter 
Röris svarar sex av tio elever att de tycker att det blev lättare att koncentrera sig. Värt att 
poängtera är att några elever inte upplever någon skillnad i skolarbetet när de rört på sig. 
Även då eleverna själva inte säger sig känna någon skillnad så har vi sett att informanterna 
visat förbättringar i koncentrationen när de utövat Röris. Detta är viktigt att belysa i vår 
studie då syftet med undersökningen är att undersöka huruvida fysisk aktivitet påverkar 
koncentrationen.     

Diagrammet av resultatet av observationen visar att efter fysisk aktivitet har majoriteten av 
eleverna lättare att koncentrera sig på arbetet än efter fysisk inaktivitet. Av de tio elever 
som deltog i undersökningen är det åtta elever som har lättare att koncentrera sig efter 
fysisk aktivitet, en elev som det inte påverkar alls och en elev som har lättare att 
koncentrera sig på arbetet utan fysisk aktivitet.  

En viktig aspekt att ta upp är att i vår undersökning var det en av de tio elever som deltog i 
experimentet som motsäger all den forskning om samma fenomen som vi har tagit del av. 
Denna elev påverkades negativt av Röris och eleven upplever själv att bli uppspelt efter 
den fysiska aktiviteten som används i studien. Denna elev fick svårare att koncentrera sig 
efter Röris, vilket vi tror kan bero på flera olika faktorer.  

Denna rörelseform kanske inte passade för eleven. Då eleven kände sig uppspelt efter Röris 
kunde det eventuellt varit bättre med avslappningsövningar eller lugna rörelser för att 
eleven lättare skulle kunna koncentrera sig. Det finns andra faktorer såsom händelser i 
elevernas dagssituation som kan påverka eleverna. I detta fall har det inte kommit till vår 
vetskap att något sådant skulle vara aktuellt.  

När barnen utövar fysisk aktivitet lär de sig, enligt Grindberg & Jagtøien, (2000), även att 
förstå och lyssna på instruktioner genom att lyssna och se. I sin bok skriver de att barnen 
måste få använda sin fysiska aktivitet på ett kreativt sätt under skoldagen. De mår inte bra 
av att sitta stilla för länge. Enligt Grindberg och Jagtøien (2000) är det är bättre att avbryta 
och ha en fysisk aktivitet med barnen så de sedan orkar fortsätta med sina uppgifter. Även 
att inleda dagen med rörelser främjar koncentrationen. Efter intervju med klassläraren 
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framgick det att hon ansåg att starta dagen med Röris var ett bra verktyg för att få elevernas 
tankeverksamhet att starta. 

Genom fysisk inaktivitet blir undervisningen vanligtvis väldig stillasittande. Eleverna blir 
trötta och får svårt att koncentrera sig på skolarbetet när de inte får röra sig. En konsekvens 
till stillasittande kan vara brister i koncentrationen, eleverna får huvudvärk och inlärningen 
blir drabbad (Grindberg och Jagtøien, 2000).  

Under observationerna lades det märke till att när koncentrationen brister är det lätt att 
ljudnivån ökar då eleverna börjar prata med varandra. En elev som deltog i undersökningen 
berättade att han brukade få huvudvärk och att det blev svårt att tänka på vad man ska göra 
vilket är en negativ konsekvens för fysisk inaktivitet. 

Riksidrottsförbundet (2004) skriver att om barn inte får röra på sin kropp är det bara 
hjärnan som får arbeta och det är lätt att barnet blir stressat. Enligt dem kan man, för att 
man ska få det lugnare i klassrummet, genomföra fysisk aktivitet som motverkar stressen 
som gör att barnen blir okoncentrerade. Eftersom barnen är av naturen rastlösa och nyfikna 
är det viktigt, enligt Hamberg (2004), att man stimulerar dem och deras rastlöshet. 

Vår undersökning visar att åtta elever av tio tyckte att det blev lugnare i klassrummet och 
lättare att jobba efter att man gjort Röris. Även elevernas lärare nämner i intervjun att 
eleverna vaknar genom Röris på morgonen samt att tankeverksamheten kommer igång 
redan innan lektionen börjar. Elevernas lärare har även märkt att korridorsituationen blivit 
bättre, ljudnivån blir inte lika hög som innan.  

Grindberg och Jagtøien (2000) menar att det kan vara svårt att komma på vad man som 
lärare kan göra inomhus för att stimulera barnen då det är mindre utrymmen man kan vara 
på. De skriver att det kanske inte är lätt att komma på vad man kan göra i ett trångt 
klassrum eller i korridoren utan att man stör de andra klasserna som finns i närheten. Att ha 
glada och pigga barn underlättar i genomförandet av en lektion, barnen lär sig mera när de 
har bättre koncentration. Röris är som tidigare nämnt enkelt att genomföra i klassrummet 
och kan för majoriteten av eleverna vara ett bra verktyg i undervisningen, vilket har 
framgått i denna studie. 

I läroplanerna står det om fysisk aktivitet och om betydelsen att som lärare våga bryta en 
lektion för att ha en kortare stund med fysisk aktivitet. Det står i styrdokumenten att 
eleverna ska få ha fysisk aktivitet varje dag.  

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet kan 
man läsa att; Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever fysisk aktivitet inom ramen för 
hela skoldagen. I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och 
estetiska aspekterna uppmärksammas. Även hälso- och livsstilsfrågor skall 
uppmärksammas. (Skolverket, SKOLFS 2003:17) Detta är viktigt att belysa då vi anser att 
detta främjar många elevers skolarbete och hjälper dem att lättare koncentrera sig, vilket 
även har visat sig i vår undersökning. 

Det vi även lagt märke till och kommit fram till är att det blir svårare att utöva all form av 
fysisk aktivitet i klassrummet då oftast utrymmet är begränsat eller man har många elever. 
Man får som lärare försöka använda sin fantasi och Röris som är anpassat för olika miljöer 
kan bli ett bra verktyg i undervisningen.  



 27

Tidigare forskning samt vår undersökning visar att om man låter eleverna sitta stilla för 
länge kommer de inte orka lära sig och deras koncentration minskar. Då är det bättre att 
man avbryter, har en fysisk aktivitet och sedan låter barnen fortsätta arbeta pigga och glada 
eller startar morgonen med lite rörelser för att få eleverna att komma igång och bli 
koncentrerade. Även majoriteten av de elever som deltog i vår undersökning ansåg att det 
blev lättare att koncentrera sig samt lugnare i klassrummet efter fysisk aktivitet. 

En elev upplevde det motsatta av vad tidigare forskning säger. Om denna studie 
genomförts i en större skala så kan tänkas att det varit fler elever som även påverkats 
negativt.  

Skäl till att det blir så att endast en person påverkas negativt av Röris är för oss ett 
mysterium, utifrån våra ramar har vi ingen förklaring till varför eleven reagerade på detta 
sätt. Majoriteten av eleverna påverkas på det sätt som tidigare forskning och Friskis & 
Svettis hävdar om att fysisk aktivitet främjar koncentrationen. Med detta i tankarna har vi 
svårt att inte fundera på varför en elev påverkades negativt. Om en av tio påverkas negativt 
av Röris, hur blir det då om experimentet genomförs med 1000 elever? 

 

Slutsatser 
 
Efter avslutad undersökning kan vi dra slutsatsen att fysisk aktivitet är för majoriteten av 
eleverna, ett bra verktyg att använda i undervisningen. Åtta av tio elever kunde koncentrera 
sig längre tid efter utförd fysisk aktivitet medan en elev visade motsatsen.  

Betydelse 
 
Det resultat vi fått fram i vår studie stämmer till stor del överens med det tidigare 
forskningsresultat som gjorts inom samma fenomen. Att använda fysisk aktivitet som ett 
verktyg i undervisningen kan påverka elevers koncentration på ett positivt sätt. Eleverna 
kan få det lättare att sitta still och ägna sig åt skolarbetet efter ett rörelsepass.  

Resultatet visade att av de tio elever som deltog i undersökningen så var det en elev som 
påverkades negativt av den fysiska aktiviteten, vilket kan leda till att andra i framtiden 
kommer att forska om orsaker till detta.  

Med vetskapen om att en elev av tio påverkades negativt av Röris kan det vara av betydelse 
att ha detta i åtanke när man som lärare planerar sin undervisning. Fysisk aktivitet kan vara 
så mycket mer än snabba rörelser, ibland behöver eleverna varva ner och då kan det vara av 
betydelse att ha lugna och avslappnande rörelser. 

En annan betydelse vår studie har fått är att den klasslärare som vi intervjuade kommer att 
fortsätta att använda Röris som ett verktyg för att få igång elevernas tankeverksamhet. 
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Reflektion över forskningsprocessen 

Under processen av arbetet har många nya tankar väckts. Det har varit en givande och 
intressant tid som har varit mycket lärorik. Vi skribenter hade gärna velat fördjupa oss mer 
inom detta område samt haft fler undersökningsdeltagare, då vi anser att det är ett väldigt 
intressant fenomen.  

Frågan vi ställer oss är vad som skulle ha skett om vi valt andra tillvägagångssätt såsom 
metodval eller fler informanter? Skulle resultatet ha blivit annorlunda?  

Reflektioner som kommit till ytan efter genomfört arbeta är att intervjuer med fler 
pedagoger kunde ha ägt rum, längre intervjutid med eleverna. Rörelseexperimentet kunde 
ha gjorts i flera klasser för att sedan jämföra resultatet 

Nya frågor/vidare forskning 
Genom vår undersökning har vi fått en ökad förståelse för hur viktigt det är med fysisk 
aktivitet för att främja koncentration och inlärning hos elever i skolan och vi skulle mycket 
väl kunna tänka oss att studera vidare inom detta område. 

Något som skulle vara intressant att studera vidare om är, hur koncentrationen förändras av 
kost, sömn och sociala förhållanden hos eleverna. 

Det skulle också vara intressant att studera vidare om motorikens betydelse och huruvida 
specifik hjärngympa och avslappningsövningar skulle förändra koncentrationen.    

 

Frågor och problem som är vi anser är av intresse att studera vidare om: 

• Hur påverkar dagsplaneringen elevernas koncentration? 

• Hur påverkar kost- och sömnvanor elevernas koncentration och inlärning? 

• Behöver det betyda att elever som är fysiskt aktiva på fritiden har bättre 
koncentration i skolan? 

• Hur påverkas elevers koncentration och skolprestationer av sociala förhållanden? 

• Hur kan man främja elevers koncentration om de påverkas negativt av fysisk 
aktivitet? 
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Bilagor 

Bilaga 1 Observationsschema 

 
 
 
 
 
Elev Observation 1 Observation 2 Observation 3 Observation 4 Observation 5

Elev 1      

Elev 2      

Elev 3      

Elev 4      

Elev 5      

Elev 6      

Elev 7      

Elev 8      

Elev 9      

Elev 10      

 
 
 
 

Datum:_________________ Tid:__________________ Plats:________________ 
Klassrumssituation:________________________________ 

AK= Arbetar och är koncentrerad, OK= Okoncentrerad 
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Bilaga 2 Informationsbrev till föräldrar 

 

Till målsman för elev i årskurs 5 och 6.  

Vi är två lärarstuderande som nu skall skriva vårt examensarbete. Vi kommer att undersöka 
hur daglig fysisk aktivitet påverkar elevernas koncentration. Undersökningen kommer att 
ske genom att eleverna får delta i fysiska aktiviteter och därefter kommer vi att observera 
dem när de har lektion. Vi kommer även att observera eleverna när de inte har haft fysisk 
aktivitet.  

Utöver observationerna kommer vi att intervjua eleverna om hur de själva känner utan, 
respektive med fysisk aktivitet.  

Ni är välkomna att kontakta oss om ni har några frågor eller synpunkter eller om ni inte vill 
att era barn skall delta i undersökningen. 

 

Tack på förhand 

Ida Oskarsson ida.oskarsson@student.lhs.se 

Maria Lauri  maria.lauri@student.lhs.se 

 


