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Sammanfattning 
Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka ifall elevernas aktivitet och emotionella status påverkas 
av bakgrundsmusik under en lektion i idrott och hälsa. 
Frågeställningar: 

 Hur påverkas aktiviteten, mätt med pulsband och stegräknare, av bakgrundsmusik på 
en lektion i idrott och hälsa? 

 På vilka sätt ändrar bakgrundsmusiken elevernas känslor och uppfattningar till 
lektionen? 

Metod 

Vi har utfört en experimentell studie på tre olika klasser som går sista år på gymnasiet. Dessa 

delades sedan upp i två grupper, grupp A (började med lektionen utan musik) och grupp B 

(började med lektionen med musik). Vi utformade en lektion med mycket fri rörelse och 

genomförde samma lektion med alla tre klasser vid två olika tillfällen med skillnaden att vid 

ena tillfället använde vi oss av bakgrundsmusik och vid andra tillfället ingen musik alls. 

Under lektionerna mättes testdeltagarnas aktivitet, med stegräknare och pulsband/klocka, och 

efter lektionerna fick testdeltagarna fylla i en kort enkät angående deras känslor och 

uppfattning till lektionen. Dessa beskrivs som emotionella uppfattningar.     

 

Resultat 

Testdeltagarna hade en signifikant skillnad mellan lektionen med musik jämfört med den utan 

musik sett i det genomsnittliga antalet steg som togs under de båda tillfällena. Testdeltagarna 

tog 29 % fler steg under lektionen med musik. Även när gruppen delades upp i två s tycken 

testgrupper så framkom signifikanta resultat som visar att musiken ökar den genomsnittliga 

aktiviteten inom grupperna. Dock så var det ingen större skillnad i vilken puls testdeltagarna 

hade under testerna. Analysen av resultatet visade även att testdeltagarna upplevde en 

signifikant skillnad i hur rolig de tyckte att lektionen var och hur aktiva de kände sig under 

lektionen med musik.  

 

Slutsats 

Att musiken ökade testdeltagarnas aktivitet, mätt med stegräknare, har fastställts. Det var ett 

signifikant högre resultat på genomsnittsantalet i tagna steg under lektionen med musik 

gentemot under lektionen utan musik. Samma sak gällde för testdeltagarnas upplevda aktivitet 

under lektionerna och ifall de upplevde lektionen som rolig. Det vi också kunde se var att 

andra testtillfälle som klasserna genomförde tenderade till att ge ett lägre resultat på de 

områden som vi undersökte.
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1.Inledning 

1.1 Introduktion 

Musik och idrott, hur hänger det ihop? Visst har vi upplevt att elever ställer frågan om de får 

lyssna på musik under idrottslektionerna. Svaren från lärarna är dock inte uteslutande jakande. 

Ofta med motiveringen att det blir en massa oljud och att det inte gör någon direkt nytta med 

musik i bakgrunden, men faktum är att det kan göra skillnad. Ett fler tal studier, som 

presenteras nedan, visar att musik påverkar människans trötthetsnivå och dess emotionella 

upplevelser till det positiva. Fysisk aktivitet upplevs som både roligare och mindre jobbigt om 

man motionerar med en måttlig intensitet. Detta är studier som är gjorda under kontrollerade 

förhållanden i ett test laboratorium på löpband eller testcykel. Men kan dessa värden även 

överföras till en grupp elever vid en skola där ljudnivån och aktiviteten kan påverka musiken?  

 

I denna studie får ni ta del av resultatet av en undersökning av huruvida elever påverkas av 

musik under en idrottslektion, både psykiskt och fysiskt.  Att musik skulle fungera som en 

slags doping som skulle göra att musklerna kan prestera mer har vi inte hittat någon tidigare 

forskning som tyder på. Musiken påverkar inte musklerna på något sätt, men den kan däremot 

dölja faktorer som gör att man påminner sig själv om att vara trött, till exempel andning eller 

liknande. Om man har hörlurar i öronen med musik, som gör att man inte hör s in egen 

andning, påminns man inte i samma utsträckning om att man arbetar fysiskt. 1 Musiken tar då 

bort fokus från dessa sinnen. Men hur fungerar det om man lyssnar på musik i bakgrunden 

tillsammans med flera andra, som till exempel i en skolklass? Detta har vi valt att undersöka.  

 

1.2 Bakgrund 

Vår idé att skriva om påverkan av musik på elever i en skolidrottsklass kom från vår 

uppfattning om att musiken faktiskt fungerar som en skjuts när man utövar fysisk aktivitet. Vi 

har själva känt av att vi får en skjuts när vi är ute och springer om vi har musik i hörlurar eller 

liknande. Samma sak gäller under motionspass. Vi har båda även använt oss av musik som 

hjälpmedel när vi förbereder oss inför matcher med avsikt att bli taggade, samt att vi använt 

oss av musik som pedagogiskt hjälpmedel och i motivationssyfte under vår VFU period som 

                                                 
1 Costas Karageorghis, “Music in Sport and Exercise: Applicat ion”, The sport Journal of united states sport 

academy, 11 (2008:3) 
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idrottslärare. Vi har även kunnat observera att många idrottsledare använder sig av musik i 

olika sammanhang. Till exempel under träningspass på gym eller i föreningar. Även andra 

privatpersoner har berättat om att de använder musik för att kunna motivera sig själva till att 

prestera bättre eller under en längre period.   

 

Hur ser då läroplanen och kursplanen inom idrott och hälsa A på fenomenet musik?  

Enligt kursplanen för idrott och hälsa A ska eleverna ”ha utvecklat sin förmåga att kombinera 

rörelser till musik och vara förtrogen med några danser”2 efter avslutad kurs. Det går att 

tolka som att en idrottslärare endast behöver använda sig av musik när han/hon håller i en 

lektion som har med dans att göra. Eller kan man tolka den första delen och helt enkelt utföra 

enkla rörelser i en kombination till musik som inte har med direkt dans att göra. Ifrån 

läroplanen, LPF 94, har vi tagit ut följande citat ”kan hämta stimulans ur estetiskt skapande 

och kulturella upplevelser.”3 Vi anser att musiken tillhör en del av våra kulturella upplevelser 

och anser att idrotten är en bra plats att implementera detta på.  

 

 Hur ser då lärarnas faktiska användning av musik ut? 

Enligt Eva Bida och Petra Korpinen som skrivit sitt examensarbete vid Gymnastik- och 

idrottshögskolan inom detta ämne använder sig 77 % av deras 39 stycken undersökta 

idrottslärare inom stor Stockholm sig av musik i stor utsträckning i deras undervisning.  

Samtliga 39 använder sig av musik när de genomför olika danser, tränar styrka eller genomför 

konditionsövningar på lektionerna. När det gäller syftet bakom användningen av musik hade 

69 % av lärarna ett uttalat syfte och dessa olika syften var jämnt fördelade mellan 

pedagogiska syften som förbättra takt och rytmkänslan, organisatoriska syften som start och 

stopp signal samt motivatoriska syften som att bara få igång eleverna.4 

 

1.3 Forskningsläge 

Här nedan presenteras den forskning som vi hittade och tyckte var relevant för vårt 

undersökningsområde. 
                                                 
2 Utbildningsdepartementet (2000). Kursplan för idrott och hälsa A: Lpf 94. Stockholm : Utbildningsdep. 
3 Utbildningsdepartementet (1994). Läroplaner för de frivilliga skolformerna: Lpf 94. Stockholm : 
Utbildningsdep. 
4 Eva Bida & Petra Korp inen, Musikens roll i idrottsundervisningen. Examensarbete 15 hp vid lärarprogrammet 
2002-2006 på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm, 2006:13. Stockholm: Gymnastik- och 
idrottshögskolan. 
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Musikens påverkan på träning 

I en studie av Karageorghis med flera vid Brunel University år 2009 genomfördes ett 

submaximalt uthållighetstest på ett löpband. Försökspersonerna skulle jogga på ett löpband i 

75% av sin VO2 max tills de inte orkade jogga längre. Därefter mättes den sammanlagda 

tiden från att de kom upp i 75 % av sin VO2 max tills det att de gick av. Varannan minut 

under testets gång mättes den upplevda ansträngningen och den aktuella hjärtfrekvensen enligt 

en 11 gradig RPE skala respektive hjärtfrekvens monitor. Syftet med studien var att jämföra 

resultaten av testerna beroende på om de genomförde dessa medan deltagarna lyssnade på 

musik eller inte. Resultatet var att tiden från att deltagarna kom upp i 75 % av sin VO2 max 

tills att de klev av var signifikant längre om man fick lyssna på musik jämfört med om de inte 

lyssnade på musik.5 En annan studie gjord av Baldari med flera visar på liknande resultat. 

Denna studies resultat visar även att om träningen utförs till musik förlängs tiden innan 

utmattningsstadiet nås, resultatet gällde dock endast på redan aktiva individer, det vill säga 

personer som rör sig dagligen.6  

 

Angående pulsen har Ha och Wong gjort en studie, som vi inte hittat första källan på, tagit 

upp hur elevers puls påverkas av en idrottsundervisning utan musik kontra 

idrottsundervisning med musik. Forskarna mätte hjärtfrekvensen på 336 elever under tiden de 

genomförde båda lektionerna utan att få fram någon signifikant skillnad mellan de två olika 

undervisningstillfällena.7 En annan studie som sammanställts av Nicole Harmon som har 

testat 24 studenter som fick gå på ett löpband tre gånger där de lyssnade till antingen musik 

med högt tempo, lågt tempo och ingen musik alls. De mätte sedan hjärtfrekvensen och kom 

fram till att det skiljde ungefär två pulsslag mellan alla tre tillfällena 8. Detta beskrivs i studien 

som en relativt liten skillnad. 

 

Musikens subjektiva effekt på upplevd ansträngning 

                                                 
5 Costas Karageorghis, “Psychophysical and ergogenic effects of synchronous music during treadmill walking”, 
Journal of Sport & Exercise Psychology, 31(2009:1), s. 18-36 
6 Carlo Baldari, ”Effects of music during exercise in different training status”, Journal of sports medicine and 

physical fitness, 50 (2010:3), s.281-287 
7. Eva Bida & Petra Korp inen, Musikens roll i idrottsundervisningen. Examensarbete 15 hp vid lärarprogrammet 
2002-2006 på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm, 2006:13. Stockholm: Gymnastik- och 
idrottshögskolan. 
8 Nicole Harmon, “The beat goes on: the effect of music on exercise”, IDEA Fitness Journal, 4(2007:8) 
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Samma studie som ovan av Karageorghis med flera visade inga större skillnader på den 

upplevda ansträngningen beroende på om man lyssnade på musik eller inte. 9 Detta är dock 

motsatsen till vad tidigare studier har visat kring detta. I en studie av Nethery år 2002 lät man 

en grupp testpersoner genomföra ett antal cykeltest i 15 minuters intervaller. På ett av testerna 

skulle testdeltagarna cykla till musik och det andra testet skulle de cykla utan någon musik 

alls. Sedan mättes testdeltagarnas upplevda ansträngning under de båda testtillfällena. 

Resultatet var att den upplevda ansträngningen var signifikant lägre om man cyklade till 

musik jämfört med utan.10  

 

I en artikel som är publicerad i The Sport Journal år 2010 så beskriver Karageorghis att musik 

kan avleda sinnet från känslan av trötthet. Detta kallas då för Dissociation. På en 

medelintensiv nivå så kan kroppen förstärka positiva aspekter så som kraft och lycka, medan 

de mer negativa som spänning och ilska tonas ner. Däremot så stämmer detta inte på en mer 

intensiv arbetsnivå eftersom fysiologiska faktorer så som andning tar över uppmärksamheten 

från kroppen.11 

 

Samma studie beskriver även att dissociationen kan vara upp till 10 % minskad upplevd 

ansträngning vid ett test på ett löpband med måttlig intensitet om testdeltagaren samtidigt 

lyssnar på musik. Om intensiteten på testet hade ökats skulle inte hjärnan motta några 

förändringar i signalerna från muskler och vitala organ, men testpersonen upplever dock testet 

som mer positivt tack vare musiken. 12 

 

De tar även upp aspekten om att musik kan påverka den emotionella och fysiologiska 

upphetsningen. Detta gör att musik kan användas i tävlingsmoment för att ”tagga upp” 

tävlingsdeltagaren, förutsatt att denne använder musik på hög volym och ett bra tempo. Musik 

                                                 
9 Costas Karageorghis, “Psychophysical and ergogenic effects of synchronous music during treadmill walking”, 
Journal of Sport & Exercise Psychology, 31(2009:1), s. 18-36 
10Vincent Nethery, “Competition between internal and external sources of information during exercise: influence 
on RPE and the impact of the exercise load”,  Journal of sports medicine and physical fitness, 42 (2002:2), s. 
172-178 
11 Costas Karageorghis, “Music in Sport and Exercise: Applicat ion”, The sport Journal of united states sport 

academy, 11 (2008:3) 
12 Costas Karageorghis, “Music in Sport and Exercise: Applicat ion”, The sport Journal of united states sport 

academy, 11 (2008:3) 
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har även den motsatta förmågan, alltså att ”tagga ner” en person. För att tagga ner så krävs 

däremot musik på låg volym och i ett långsamt tempo. 13  

 

Musikens känslomässiga effekt 

I en studie gjord av Dave Elliot med flera på 18 stycken studenter från Storbritannien 

undersöktes träning med musik respektive träning utan musik och dess affektiva påverkan. 

Studenterna fick göra tre olika submaximala cykeltest som alla varade 12 minuter var, ett utan 

musik, ett till neutral musik och det sista med motiverande musik. Affekten mättes genom en 

11-gradig upplevelseskala, skalan går från -5 till +5, som togs var tredje minut. När testet var 

slut kombinerades alla delresultat till ett stort slutresultat, -20 till +20, för att få den totala 

upplevelsen. Resultatet var att personerna som cyklade till motiverande musik cyklade en 

längre sträcka, alltså hade högre arbetsintensitet under dessa 12 minuter, utan att vara direkt 

medvetna om att de faktiskt hade en högre intensitet. De upplevde även en mängd förhöjda 

positiva känslor när de cyklade till motiverande musik. Studien visar nästan på en fördubbling 

i affektiva känslor när de cyklade till motiverande musik gentemot ingen musik. 14 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka ifall elevernas aktivitet och emotionella status påverkas 

av bakgrundsmusik under en lektion i idrott och hälsa. 

Frågeställningar: 

 Hur påverkas aktiviteten, mätt med pulsband och stegräknare, av bakgrundsmusik på 
en lektion i idrott och hälsa? 

 På vilka sätt ändrar bakgrundsmusiken elevernas känslor och uppfattningar till 
lektionen? 

 

                                                 
13 Costas Karageorghis, “Music in Sport and Exercise: Applicat ion”, The sport Journal of united states sport 

academy, 11 (2008:3) 
14 David Elliott, “The effect of mot ivational music on sub-maximal exercise”, European Journal of Sport 
Science, 5 (2005:2), s. 97-106 

 



10 

 

1.5 Hypoteser 

Hypotes A var att eleverna skulle få fler antal steg efter lektionen med musik än efter 

lektionen utan musik15. Hypotes B var att faktorn musik inte skulle påverka pulsen hos 

testdeltagarna1617. Hypotes C att eleverna skulle uppfatta lektionen med musik som roligare 

och vara generellt mer positivare efter denna lektion gentemot lektionen utan musik. 1819 

 
 

2. Metod 

2.1 Datainsamlingsmetod 

Vi har valt att genomföra en experimentell studie där vi använder oss av puls mätt med 

pulsband, antal steg mätt med stegräknare samt testdeltagarnas känslor och uppfattning av 

testtillfällena mätt med en enkät som data. Anledningen till genomförandet av en 

experimentell studie är för att vi tror att validiteten på studien blir högre än om vi enbart 

skulle använda oss av enkäter eller observationer för att få reda på deras fysiska 

aktivitetsnivå. Hade vi valt någon av de andra metoderna hade datan och resultatet blivit 

subjektivt bedömt av oss eller testdeltagarna. Enkäterna användes för att få veta 

testpersonernas affektiva uppfattning kring testtillfällena. Att vi valde enkäter istället för 

intervjuer var ett bekvämlighetsurval eftersom tidsåtgången hade varit mycket större ifall vi 

hade intervjuat samtliga testdeltagare.  

 

2.2 Urval 

Studien genomfördes på en gymnasieskola i Stockholm med tre tredjeårsklasser. Valet av 

skolan var ett bekvämlighetsurval då en av författarna har varit i kontakt med skolan tidigare. 

Detta är även en stor skola med möjligheter att låna diverse utrustning, så som pulsklockor, 

                                                 
15 Costas Karageorghis, “Psychophysical and ergogenic effects of synchronous music during treadmill walking”, 
Journal of Sport & Exercise Psychology, 31(2009:1), s. 18-36 
16 Eva Bida & Petra Korp inen, Musikens roll i idrottsundervisningen. Examensarbete 15 hp vid lärarprogrammet 
2002-2006 på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm, 2006:13. Stockholm: Gymnastik- och 
idrottshögskolan. 
17 Nicole Harmon, “The beat goes on: the effect of music on exercise”, IDEA Fitness Journal, 4(2007:8) 
18 David Elliott, “The effect of mot ivational music on sub-maximal exercise”, European Journal of Sport 

Science, 5 (2005:2), s. 97-106 
19 Costas Karageorghis, “Music in Sport and Exercise: Applicat ion”, The sport Journal of united states sport 

academy, 11 (2008:3) 
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stegräknare, lokaler och gymnastikredskap, som behövs för att genomföra studien. När skolan 

kontaktades bad vi om att få låna två klasser vid två olika tillfällen, för att genomföra två 

identiska lektioner bortsett från att ena tillfället har bakgrundsmusik och det andra har inte 

någon musik alls. Anledningen till att vi ville genomföra denna studie på två klasser är att 

använda den ena klassen som en typ av kontrollgrupp då vi börjar med musik med ena klassen 

och börjar utan musik med den andra klassen. Vi blev senare erbjudna ytterligare en klass 

som integrerades i studien. Dessa tre klasser delades in i två stycken olika grupper som kallas 

för grupp A och grupp B. Grupp A bestod av 20 testpersoner. Grupp A började sin 

intervention med en lektion helt utan inslag av musik och avslutade interventionen en vecka 

senare med en lektion med musik. Dessa lektioner genomfördes på dagtid mellan klockan 

11.00-12.00. Grupp B bestod av 58 testpersoner som är fördelade i två stycken test grupper 

som utförde exakt likadana test. Den ena gruppen hade sin intervention mellan klockan 08.00-

09.00 och den andra mellan klockan 11.55-12.55. Grupp B inledde sin intervention med en 

lektion med bakgrundsmusik och avslutade den med en lektion utan musik. Musiken valdes 

från olika genrer för att alla elever skulle få möjligheten att tycka att någon låt var extra bra 

och bli mer peppade av låten. Vi försökte även att hitta låtar som de hört innan och eventuellt 

ha någon tidigare upplevelse till. Kravet som ställdes på låtarna var att alla skulle ha ett BPM 

som låg runt 120. Anledning till att vi valde detta tempot var att forskning visar att detta 

tempo passar bäst när man utför fysisk aktivitet med moderat intensitet. Karageorghis menar 

att detta tempo kan ses som motiverande.20 Instrumenten som användes för att samla in den 

fysiska datan med var pulsklockor och pulsband samt stegräknare. Detta valde vi för att vi 

tycker att det är ett bra mått att mäta aktivitet med utan att det kräver för mycket av personen 

som bär instrumenten eller av oss när det gäller att få tag på instrumenten. Enkäten valdes för 

att undersöka testdeltagarnas emotionella upplevelser kring testtillfällena.   

 

2.3 Procedur 

Efter utformandet av problemområdet påbörjades sökningen efter forskning kring detta. Vi 

tittade efter hur andra forskare har bemött problemet kring musik och träning samt hur det ser 

ut i skolan. Efter vi fått en stadig grund av forskning att stå på utformades hypoteserna att 

musiken skulle påverka hur mycket eleverna rörde på sig och att de hade en mer positiv 

känsla efter en lektion med musik.  
                                                 
20 Costas Karageorghis, “Relat ionship between exercise heart rate and music tempo preference”, Research 

quarterly for exercise and sport, 77 (2006:2), s. 240-250 
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Nästa steg var att utforma ett mindre utskick angående problemområdet och studiens upplägg. 

Detta utskick delades ut vid presentationen av oss och vår studie för den aktuella skolan. 

Presentationen ägde rum på en ämneskonferens i idrott där vi delade ut utskicken och frågade 

ifall någon lärare kunde tänka sig att låna ut någon av deras tredjeårsklass till oss vid två olika 

tillfällen. Vi fick ett positivt bemötande och fick direkt två olika tredjeårsklasser att 

genomföra studien på och det redan veckan därpå. Senare fick vi även erbjudande om en 

tredje klass som senare kom att integreras i studien.  

 

Den faktiska lektionsplaneringen påbörjades direkt. Tanken med lektionen var att använda 

lekar och övningar där eleverna själva fick välja sitt rörelsemönster fritt, alltså deras rörelse 

skulle se ut och hur mycket de skulle röra sig. Målet var att vi inte skulle bestämma 

kvantiteten eller kvaliteten i deras rörelse utan bara genomföra övningar som kan uppmuntra 

till rörelse. Anledningen till detta var att vi inte ville styra över testpersonernas rörelse. Hade 

vi gjort detta hade vi också indirekt bestämt över våra resultat eftersom en rörelse ger samma 

utslag på pulsmätaren och stegräknaren oavsett om bakgrundsmusik användes, eller ej. 

Övningarna som användes kom efter förslag och inspiration från  klasskamrater.  

 

Lektionerna börjades med en kort presentation om vilka vi var och vad som skulle 

genomföras, utan att nämna exakt vad studien innebar. Sedan fick testdeltagarna varsin 

pulsklocka med tillhörande pulsband och en stegräknare. Sedan testades  instrumenten så att 

dessa fungerade innan aktiviteterna påbörjades. Svanskull var första aktiviteten på lektionen. 

Anledningen till att vi valde att börja med svanskull var att den inte krävde någon större 

mängd redskap. På så sätt kunde den andra aktiviteten, som krävde mer redskap, förberedas 

medan testdeltagarna genomförde svanskullen. Hade vi valt att göra tvärtom så hade det 

funnits en risk att vi skulle ha hamnat i tidsnöd i slutet av testet vilket skulle kunna ha 

påverkat resultatet. Svanskull är en kullek där alla som är med är jagade och jagande. 

Aktiviteten går ut på att samla så många idrottsband som möjligt. Aktiviteten börjar med att 

alla testdeltagare får varsitt band som fäst i byxlinningen så att bandet hänger ut som en 

svans, därav namnet svanskull. När kulleken börjar ska man jaga alla och försöka rycka 

bandet ur byxlinningen. Har man tagit ett band hängs detta band runt halsen som en trofé över 

att man lyckats att ta någons svans. Blir man däremot av med sitt band hämtar man direkt ett 

nytt hos läraren och fäster detta på samma sätt, har man redan ett band runt halsen används 

detta. Denna aktivitet genomfördes inom ett avgränsat område istället för hela salen på grund 
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av att testdeltagarna inte skulle stå i ett hörn och göra det mer eller mindre omöjligt att ta 

deras svans. Eftersom alla fungerar som kullare har alla möjligheten att röra sig precis hur 

mycket de känner för. I jämförelse med en traditionell kullek är det heller inte något straff 

ifall man blir kullad och ingen bestämd rörelse mer än att hämta ett nytt band. I och med att 

alla är kullare tvingas ingen att röra sig mer än vad de känner för. När testpersonerna hade 

genomfört den första aktiviteten så samlades den data som hade registrerats på deras 

instrument. Eleverna fick ett numer istället för sitt eget namn så att vi inte ska kunna ha några 

egna värderingar eller bedömningar utifrån vem personen var.  

 

Den andra aktiviteten som genomfördes under lektionen var följa John i hinderbana. En 

hinderbana med diverse redskap i salen, så som tjockmattor, småmattor, plintar, rockringar 

med mera, sattes upp. Anledningen till att vi satte upp den, och inte testdeltagarna, var att 

hinderbanan skulle var likadana med alla klasserna som testades. Eftersom vi inte hade något 

speciellt mål med hinderbanan mer än att testdeltagarna skulle få röra sig fritt gjordes den så 

intressant som möjligt med de redskap som fanns tillgängliga. De fick sen dela in sig fritt i 

grupper om två eller tre och bestämma en som började vara ”John”. Var tredje minut skiftades 

”John” till den som var näst på tur i gruppen. Även om eleverna inte får röra sig helt fritt är 

det inte vi som lärare som bestämmer deras rörelse utan det är en annan elev och alla elever 

får chansen att utföra de rörelser som de känner för. Båda övningarna genomfördes i 15 

minuter efter det antecknades deras resultat i form av genomsnittliga puls och antal steg. Det 

sista som testpersonerna fick göra på lektioner var ifyllningen av enkäten angående deras 

upplevelser av lektionen, i form av känslor samt upplevda ansträngningsgrad.  

 

Under lektionen var vi tillbakadragna och försökte inte att påverka testdeltagarna till mer 

rörelse. Alltså valde vi att inte försöka peppa dem om de stod still, detta eftersom vi ville att 

rörelsen skulle vara helt fri och bero på hur mycket de ville röra sig och inte hur mycket vi 

ville att de skulle röra sig. Eventuella närvarande idrottslärare instruerades att agera likadant 

för att inte påverka resultatet. Musiken som användes under lektionen mixades ihop till ett 

spår för att bli av med tystnaden när en låt slutade tills den andra började. Största anledningen 

till att vi gjorde detta var för att få bort illusionen av att aktiviteten var slut när musiken 

tystnar.  
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Ledarskapet delades upp mellan klasserna så att en och samma person skötte båda lektionerna 

med samma klass. Detta för att instruktionerna skulle bli så lika som möjligt från testtillfälle 

ett till testtillfälle två hos samtliga deltagarklasser.  

 

2.3 Avgränsningar 

Det finns en mängd olika faktorer som kan göra att resultaten skulle bli annorlunda om man 

genomfört studien på ett annat sätt än det vi valt. Vi har begränsat oss till att undersöka 

klasser på en bestämd skola. Vi har även begränsat oss till totalt 30 minuters aktivitet. Dessa 

30 minuter bestod av två olika specifika aktiviteter vilket var svanskull och hinderbana. Vi 

har begränsat oss till att använda stegräknare och pulsklocka. Val av musik kan även ha en 

påverkan. I detta fall har vi valt musiken själva och vi har valt att använda musik som ligger 

runt 120 BPM. 

 

Vi har valt att inte direkt undersöka hur testdeltagarnas resultat skiljer sig beroende på om de 

blir uttråkade av att genomföra en exakt likadan lektion två gånger i rad. Vi har med det i vår 

tankegång och vet att detta kan ha inverkan på resultatet. Detta problem tas upp under 

avsnittet diskussion. 

 

2.4 Validitet och reliabilitet 

Validiteten i denna studie är inte så hög eftersom det inte är troligt att vi skulle få exakt 

samma resultat om vi gjorde om studien. Eftersom testdeltagarnas prestation inte bara 

påverkas av musiken skulle resultatet kunna bli mycket annorlunda mellan de olika 

testtillfällena. Ännu en anledning till att validiteten är låg är att vi troligtvis skulle få ett helt 

annat resultat om vi hade gjort denna studie på en annan grupp testpersoner, i en annan miljö 

vid ett annat tillfälle. Däremot så är reliabiliteten hög i denna studie. De instrument vi har 

använt oss av är ämnade för att mäta puls och antal steg. Aktivitet är svårt att mäta exakt men 

att använda sig av de instrument som vi gjort gör att man får ett reliabelt resultat. Vi har alltså 

valt rätt instrument för att mäta det vi avsåg att mäta. Även att använda sig av en enkät för att 

mäta de subjektiva upplevelserna kring testerna ger ett högt reliabelt värde. Detta för att 

testdeltagarna inte kan påverka varandras svar och de är även anonyma och har ingen 

anledning att vara oärliga.  
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2.5 Bortfall 

Under testtillfällena skedde olika typer av bortfall. Vid några tillfällen fungerade inte något av 

de testinstrumenten testdeltagarna hade på sig. Vi kunde då inte ta med denna testperson i 

undersökningen vid just det tillfället. Det var även 8 stycken testdeltagare som inte dök upp 

på grund av sjukdom eller liknande. Det är en av anledningarna till att antalet testpersoner 

varierade så kraftigt mellan grupp A och grupp B. Det hände även att någon testperson var 

tvungen att avbryta testet på grund av skada eller liknande. Vi kunde då inte använda denna 

person i undersökningen.  

2.6 Statistisk mätmetod 

Den statistiska mätmetod som vi har använt oss av för att få fram våra resultat är ett parat T-

test. Anledningen till att vi valde detta var för att vi ville jämföra individernas resultat med sig 

själva för att kunna få fram någon eventuell statistisk signifikans. Vi kunde till exempel inte 

ha valt ett oparat t-test eftersom att vi då skulle jämföra hela gruppen. Vi hade då behövt testa 

många fler grupper för att kunna se några resultat.  

 

 

3. Resultat 

3.1 Fysisk aktivitet 

Figur 1 visar att det finns en skillnad i det genomsnittliga antalet steg som har tagits av 

testdeltagarna under de båda lektionerna.  Den visar att testdeltagarna har tagit fler steg under 

lektionen med musik än vad de gjorde under lektionen utan musik. Denna skillnad var 

signifikant (P<0,0001***).  Det genomsnittliga antalet steg som de tagit under lektionerna 

med musik är 2912. Under lektionen utan musik tog genomsnitt 2264. Skillnaden mellan 

dessa är 658. De har alltså tagit 29 % fler steg under lektionerna med musik jämfört med 

lektionerna utan musik. De båda aktiviteterna, svanskull och hinderbana,  under lektionen 

med musik har gett likartade resultat. Även under lektionen utan musik framkom likartade 

resultat mellan aktiviteterna.   

Figuren visar att den största skillnaden från lektionen med musik jämfört med lektionen utan 

musik är under aktiviteten svanskull. Denna skillnad är signifikant (P<0,002**). Det fanns 

även en signifikant (P<0,001***) skillnad under aktiviteten hinderbana mellan de olika 

lektionerna.  
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Under aktiviteten svanskull med musik tog testdeltagarna i genomsnitt 97 steg per minut. 

Under samma aktivitet utan musik tog testdeltagarna i genomsnitt 73 steg per minut. 

Skillnaden mellan dessa är 24 steg per minut. Under aktiviteten svanskull tog testdeltagarna 

alltså i genomsnitt 32 % fler steg per minut under lektionen med musik jämfört med den utan. 

Under aktiviteten hinderbana tog testdeltagarna i genomsnitt 25 % fler steg per minut under 

lektionen med musik jämfört med lektionen utan musik.  

 

Figur 1: Denna figur visar det genomsnittliga antalet steg som testdeltagarna tog under de båda lektionerna, 

med och utan musik, och under de båda aktiviteterna, svanskull och hinderbana. Den vänstra spalten visar 

genomsnittliga resultatet under lektionen med musik  och den högra spalten visar resultatet under lektionen utan 

musik.  

 

 Figur 2 visar hur de testdeltagare som genomförde båda testerna presterade under dessa sett i 

antal steg. Den visar det totala antalet steg under hela testtillfället, det vill säga svanskull plus 

hinderbana. De deltagare som av någon anledning inte deltog under båda testtillfällena är 

exkluderade i denna figur. Strecket som delar av bilden visar medelvärdet av det antal steg 

som testdeltagarna har tagit.  
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Testdeltagare som ligger långt ner på y-axeln och långt till höger på x-axeln är de som har den 

största kontrasten till fördel för lektionen med musik, medan de som ligger långt upp på y-

axeln och långt till vänster på x-axeln är de som har den största kontrasten till fördel för 

lektionen utan musik. De som ligger i närheten av korset där de två genomsnitt sträcken möts 

är de som inte påverkats av musiken.    

 

Antal steg 

 
 

Figur 2: Denna figur visar elevernas prestation under de båda lektionerna, med och utan musik, sett i antal 

steg. Figuren visar endast de elever som deltog under båda lektionstillfällena. y-axel visar antalet steg under 

lektionen utan musik och x-axeln visar antalet steg under lektionen med musik.  

 

Figur 3 visar en översikt över testdeltagarnas puls under de två lektionerna. Pulsen under 

lektionen med musik var i genomsnitt 153,5 slag per minut. Även under lektionen utan musik 

så hade testdeltagarna en genomsnittlig puls på 153,5 slag per minut. Sett över hela lektionen 

så skiljer sig alltså pulsen inte åt mellan de olika lektionerna. I de skillnader som finns går det 
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inte att se något mönster eftersom att hinderbanan genererade i en högre genomsnittlig puls 

per minut än vad svanskullen gjorde med musik, men utan musik så var fallet tvärtom. 

Dessutom är dessa skillnader väldigt små. Detta har dock ingen signifikans. De flesta 

testdeltagare hade en puls som låg kring 80 slag per minut innan lektionen började.    

 
Figur 3: Denna figur visar den genomsnittliga pulsen hos testdeltagarna under de båda lektionerna, med och 

utan musik. Den visar även den genomsnittliga pulsen under de båda aktiviteterna, svanskull och hinderbana. 

Den vänstra spalten visar resultatet under lektionen med musik och den högra spalten visar resultatet under 

lektionen utan musik.  

 

3.2 Emotionella upplevelser 

Här presenteras de resultat som framkom av enkäten. Efter varje lektion fick testpersonerna 

fylla i en kortare enkät som undersökte deras emotionella upplevelser på den nyligen 

genomförda lektionen. Enkäten behandlade endast den lektion som de precis hade genomförts 

och fylldes i av samtliga testdeltagare i slutet av lektionen. Enkäten fylldes i individuellt och 

avskiljt från övriga testdeltagare. Frågorna var formulerade som påståenden och hade fyra 

svarsalternativ där testpersonerna kunde välja i vilken grad de instämde med påståendet. 

Påståendena som testdeltatagarna fick svara på var följande:  
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1 . Lektionen var rolig. (rolig) 

2. Jag kände att jag var aktiv under lektionen. (aktiv) 

3. Jag kände mig gladare efter lektionen. (glad) 

4. Jag har fler positiva känslor i kroppen än negativa. (positiv) 

 

Testpersonernas svar är graderade i en fallande skala från 4 ner till 1 där 4 betyder att de 

instämt helt till påståendet och 1 betyder att de inte instämt alls med påståendet.  

 

I figuren nedan presenteras samtliga testdeltagares enkätsvar efter såväl lektionen med som 

utan musik. Den visar att testdeltagarna i genomsnitt har instämt helt eller till viss del på de 

påståendena vi ställt, eftersom det genomsnittliga svarsvärdet var mellan 3,1 och 3,8 på 

samtliga staplar. Figuren visar ett mönster när det gäller genomsnittet av alla enkätsvar, där 

snittet är högre på samtliga påståenden efter lektionen med musik jämfört med efter lektionen 

utan musik. Den genomsnittliga skillnaden på alla fyra påståendena mellan lektio nen utan 

musik och lektionen med musik är 7 %. De svarade alltså 7 % högre efter lektionen med 

musik jämfört med lektionen utan musik. Den största skillnaden mellan lektionerna var i 

vilken grad testpersonerna höll med om påståendet ifall de upplevde lektionen som rolig. På 

det påståendet är genomsnittssvaret 13 % högre efter lektionen med musik gentemot lektionen 

utan musik. Denna skillnad var signifikant (P<0,001**). Även på påståendet ifall 

testdeltagarna kände sig aktiva under lektionen gav ett signifikant resultat, (P<0,001**). 

Skillnaden på genomsnittssvaret på påståendet huruvida de kände sig aktiva under lektionen 

var 6 % högre efter lektionen med musik jämfört med lektionen utan musik.   
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Figur 4: Denna figur visar det genomsnittliga svaret på enkätpåståendena, rolig, aktiv, glad och positiv, hos 

testdeltagarna. Den vänstra spalten visar resultatet efter lektionen med musik och den högra spalten visar 

resultatet efter lektionen utan musik. Svaren är graderade mellan 1-4 beroende på hur mycket de höll med om 

det aktuella påstående där 4 betyder att de instämde helt och 1 betyder att de inte instämde alls. 

 

 

I enkäten ingick även en fråga där testpersonerna fick uppskatta sin upplevda 

ansträngningsnivå under den nyligen genomförda lektionen enligt borgskalan. Borgskalan är 

en subjektiv bedömningsskala och går från 6-20 där siffran 6 representerar den lägsta 

ansträngningsgraden medan 20 representerar maximal ansträngning. 21 

 

Tabell 1 visar samtliga testdeltagares upplevda ansträngningsnivå under båda lektionerna. 

Den visar att minimum och maximum värde är identiska under båda lektionerna men att 

                                                 

21 Gunnar Borg, (2003) Upplevd ansträngning som hjälp att styra motionsintensiteten, 
http://www.svenskidrottsmedicin.se/fyss/artiklar/uppl.html [2010-10-26] 

 

http://www.svenskidrottsmedicin.se/fyss/artiklar/uppl.html
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genomsnittsvaret var 7 % högre under lektionen utan musik gentemot lektionen med musik. 

Testdeltagarna upplevde alltså lektionen utan musik som mer ansträngande än lektionen med 

musik. Dessa resultat var dock inte signifikanta.  

 

 
Upplevd ansträngning 

 Minimum Maximum Medelvärde Std. Avvikelse 

Lektion med musik 10 18 13,3 1,8 

Lektion utan musik 10 18 14,2 2,0 

Tabell 1: Tabellen visar testdeltagarnas minimum, maximum, medelvärde och standard avvikelse i upplevd 

ansträngning under båda lektionerna, med och utan musik.  

 

3.3 Skillnader och likheter mellan grupperna 

Under den här rubriken presenteras en jämförelse mellan grupp A och grupp B. Här ställs 

både de fysiska resultaten och de emotionella resultaten mot varandra för att kunna se hur de 

olika grupperna reagerade på att genomföra en likadan intervention med skillnaden att en 

grupp började utföra lektionen utan musik, grupp A, och den andra började utföra lektionen 

med musik, grupp B.  

 

3.3.1 Fysisk aktivitet mellan grupperna 

I och med att de olika grupperna inte genomförde interventionen med samma mönster, en 

grupp började med musik och en grupp började utan musik, finns det anledning att titta på 

skillnader och likheter grupperna emellan.  

 

Grupp A bestod av 20 testpersoner. Grupp A började sin intervention med en lektion helt utan 

inslag av musik och avslutade interventionen en vecka senare med en lektion med musik. 

Dessa lektioner genomfördes på dagtid mellan klockan 11.00-12.00.  

 

Grupp B bestod av 58 testpersoner som är fördelade i två stycken test grupper som utförde 

exakt likadana test. Den ena gruppen hade sin intervention mellan klockan 08.00-09.00 och 

den andra mellan klockan 11.55-12.55. Grupp B inledde sin intervention med en lektion med 

bakgrundsmusik och avslutade den med en lektion utan musik.  
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I figur 5 presenteras en jämförelse mellan de olika grupperna i genomsnittligt antal steg. I 

grupp A kan man se ett mönster i hur stegfrekvensen stegras både mellan de två aktiviteterna, 

svanskull och hinderbana, men även mellan de olika testtillfällena, med och utan musik. När 

testdeltagarna genomförde den första aktiviteten, svanskull, tog de färre steg än vad de gjorde 

när de genomförde aktiviteten hinderbana. Detta resultat framkom både under lektionen med 

musik och under lektionen utan musik. Dock var skillnaden mellan dessa två aktiviteter större 

under lektionen med musik jämfört med lektionen utan musik. Skillnaden mellan dessa 

aktiviteter under lektionen utan musik var signifikant (P<0,01*) medan skillnaden under 

lektionen med musik hade en tendens till signifikans (P<0,08(*)).  

 

I grupp B kan det utläsas att testdeltagarna tog fler steg under den lektion som utfördes med 

bakgrundsmusik jämfört med den lektion som utfördes utan bakgrundsmusik. Denna skillnad 

var signifikant (P<0,001). Dock kan man inte utläsa någon form av mönster mellan de olika 

aktiviteterna. Detta eftersom att aktiviteterna under lektionen utan musik endast hade ett 

genomsnitt på 15 steg som skiljde dem åt till hinderbanans fördel, medan aktiviteterna under 

lektionen med musik hade ett genomsnitt på 102 steg som skiljde dem åt till svanskullens 

fördel. 

 

En jämförelse mellan de olika grupperna visar att lektionen med musik genererar fler antal 

steg än lektionen utan musik. Denna skillnad var signifikant (P<0,0001***). De tre högsta 

staplarna är framtagna från en lektion med musik och de tre lägsta staplarna är framtagna från 

en lektion utan musik. Det kan även utläsas att den aktiviteten som genererade mest antal steg 

i genomsnitt var när grupp A utförde hinderbana med musik. De hade då ett genomsnitt på 

1566 steg per testdeltagare. Den aktivitet som gav näst mest antal steg var när grupp B 

genomförde aktiviteten svanskull med musik. De hade då ett genomsnitt på 1534 steg per 

testdeltagare. De aktiviteter som genererade minst antal steg var när grupp B genomförde 

aktiviteterna svanskull och hinderbana utan musik. De tog då i genomsnitt 1100 respektive 

1115 steg per person.  
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Figur 5 visar att grupp B hade större kontrast mellan lektionen med musik jämfö rt med den 

utan musik. Denna skillnad var signifikant (P<0,001**). De tog färre antal steg under 

lektionen utan musik jämfört med lektionen med musik. Grupp A hade en ojämn kurva där 

aktiviteten hinderbana genererade i fler steg än aktiviteten svanskull, oavsett om lektionen var 

med eller utan musik. 

 

Figur 5 visar även att grupp B hade en större signifikant skillnad mellan sina lektioner sett i 

genomsnittligt antal steg. I grupp B skiljde det i genomsnittsnitt 751 steg per person mellan de 

olika lektionerna. Detta betyder att de tog 33 % fler steg under lektionen med musik jämfört 

med lektionen utan musik. I grupp A var denna skillnad 392 steg per person. Detta betyder att 

de tog 16 % fler steg under lektionen med musik. Båda grupperna ökade alltså sitt 

genomsnittliga antal steg under lektionen med musik. Grupp B ökade dock 17 procentenheter 

mer än vad grupp A gjorde. Grupp A tog i genomsnitt 2631 steg per person och lektion. 

Medan grupp B tog i genomsnitt 2591 steg per person och lektion. Slår man ihop båda 

gruppernas resultat under testtillfälle ett och jämför dessa med testtillfälle två  kan vi se att 

grupperna tog i genomsnitt 409 steg mer under testtillfälle ett. Det betyder att de tog ca 8 % 

färre steg under testtillfälle två. Detta är signifikant (P<0,05*). 
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Figur 5: Figur 5 presenterar en jämförelse i antal steg mellan grupp A och grupp B, och mellan de olika 

aktiviteterna, svanskull och hinderbana. De svarta staplarna visar resultaten i svanskull och de gråa staplarna 

visar resultat i hinderbanan. Under staplarna så presenteras om resultatet är från lektionen med eller utan 

musik.  

 

Figur 6 visar vilken genomsnittlig puls som testdeltagarna hade under sin intervention. Grupp 

A hade en högre genomsnittlig puls under lektionen utan musik jämfört med lektionen med 

musik. Här kan man dock inte se något mönster på om någon aktivitet genererar högre 

genomsnittlig puls än någon annan eftersom svanskullen ger en högre genomsnittlig puls än 

vad hinderbanan gör under lektionen utan musik, och under lektionen med musik är resultatet 

tvärtom, hinderbanan ger högre genomsnittlig puls än svanskullen.  

 

Grupp B hade likartad puls under aktiviteten svanskull och aktiviteten hinderbana, det skiljer 

några decimaler. Detta gällde både under lektionen med musik och under lektionen utan 

musik. Figuren visar dock att det finns en skillnad i den genomsnittliga pulsen sett över en hel 

lektion.   
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Figuren nedan visar att grupp A hade större skillnad i sin genomsnittliga puls mellan de olika 

testtillfällena. Grupp A:s genomsnittliga puls varierade med 13,1 pulsslag mellan de olika 

lektionerna. Detta betyder att de hade en 10 % högre puls under lektionen utan musik. Grupp 

B:s genomsnittliga puls varierade med 6,3 pulsslag. Detta betyder att de hade en 4 % högre 

puls under lektionen med musik. 

 

Innan lektionen började hade alla testdeltagare en puls som låg kring 80 slag per minut. Den 

genomsnittliga pulsen hos grupp A under lektionen utan musik var 146,3 slag per minut och 

under lektionen med musik 133,2 slag per minut. De hade alltså en högre genomsnittlig puls 

under lektionen utan musik jämfört med lektionen med musik. Även grupp B låg kring 80 

pulsslag per minut innan de båda lektionstillfällena. Under lektionen utan musik hade 

deltagarna i grupp B en genomsnittlig puls på 155,3 slag per minut och under lektionen med 

musik var den genomsnittliga pulsen 161,6 slag per minut. Testdeltagarna i grupp B hade 

alltså en högre genomsnittlig puls under lektionen med musik jämfört med den utan.  

 

 
Figur 6: Denna figur presenterar en jämförelse i genomsnittlig puls hos testdeltagarna mellan grupp A och 

grupp B under de båda lektionerna, med eller utan musik, och under de båda akti viteterna, svanskull och 

hinderbana.  De svarta staplarna visar resultaten i svanskull och de gråa staplarna visar resultat i hinderbanan. 

Nedanför staplarna så presenteras om resultatet är från lektionen med eller utan musik.  
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3.3.2 Emotionella upplevelser mellan grupperna 

Figur 7 visar enkätsvaren från båda grupperna och från båda lektionerna. Den svarta stapeln 

visar resultatet på hur rolig deltagarna tyckte lektionen var. Den ljus gråa stapeln visar 

resultatet på påståendet ifall deltagarna upplevde sig som aktiva under lektionen. Den vita 

stapeln visar resultatet på om deltagarna upplevde sig som gladare efter lektionen och den 

mörk gråa stapeln visar svaret på om testdeltagarna upplevde sig som mer positiva efter 

lektionen.  

 

Resultatet visar att majoriteten i de båda testgrupperna har svarat att de instämt till viss del 

eller instämt helt på samtliga påståenden i enkäten. Ett mönster finns även i båda grupperna 

mellan de olika lektionerna där testdeltagarna svarar i genomsnitt högst på påståendet att 

lektionen var rolig efter tillfället med musik och högst på påståendet att de känner sig mer 

positiva efter lektionen utan musik. Grupp A och grupp B skiljer sig åt på vilken lektion de 

generellt upplevde som mest positiv. Där har grupp A har ett högre genomsnitt på samtliga 

frågor efter lektionen utan musik och grupp B har ett högre genomsnitt på samtliga frågor 

efter lektionen med musik. Efter lektionen utan musik gav grupp A ett 8 % högre 

genomsnittsvar per fråga än efter lektionen med musik. Medan grupp B har i sin tur gav 10 % 

högre genomsnittsvar per fråga efter lektionen med musik. Signifikant resultat (P<0,001**) 

framkom på påståendena om de kände sig aktiva under lektionen samt om de ansåg att 

lektionen var rolig. Jämförelsen mellan lektionerna med och utan musik ger ett signifikant 

resultat på båda dessa påståenden. Om man jämför grupperna med varandra ger påståendet 

om testdeltagarna kände sig aktiva ett signifikant (P<0,001**) resultat medan påståendet om 

de ansåg att lektionen var rolig då inte längre var signifikant. Jämförelsen, kring påståendet 

om testdeltagarna kände sig aktiva, mellan lektionerna med och utan musik genererade i 6 % 

respektive 13 % högre genomsnitt efter lektionen med musik. Jämförelsen mellan grupperna 

genererade ett genomsnittssvar som var 6 % högre i grupp A gentemot grupp B, detta var 

signifikant (P<0,001**). Testdeltagarna upplevde även det första testtillfället som bättre än 

det andra oavsett om man började med eller utan musik. De svarade 7,5 % högre under det 

första testtillfället jämfört med det andra. Detta motsvarade en genomsnittlig 

svarsnivåskillnad på 0,25 per påstående.    
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Figur 7: Figuren visar båda gruppernas, grupp A och grupp B, enkätsvar från båda lektionerna, med och utan 

musik. Här presenteras deras genomsnittliga svar om de höll med om påståendena i enkäten. Svaren är 

graderade mellan 1-4 beroende på hur mycket de höll med om det aktuella påstående där 4 betyder att de 

instämde helt och 1 betyder att de inte instämde alls. Uppe till höger presenteras vi lken stapel som symboliserar 

vilket påstående, rolig, aktiv, glad, positiv, och under staplarna så presenteras om resultatet är från lektionen 

med eller utan musik.   

 

 

Tabell 2  visar jämförelsen i upplevd ansträngning, mätt med borgskalan, mellan grupperna 

och lektionerna. Medelvärdena från alla mätningar ligger mellan 13-15 på borgskalan och 

motsvarar något ansträngande. Tabellen visar att det finns ett mönster i den upplevda 

ansträngningen. Båda grupperna upplevde att lektionen utan musik var mer ansträngande än 

lektionen med musik. Den största skillnaden här låg hos grupp B där medelvärdet hade en 

skillnad på 1,2 mellan de olika lektionerna 
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Upplevd ansträngning 

 Minimum Maximum Medelvärde Std. Avvikelse 

Grupp A Med musik 10 18 13,6 1,4 

Grupp B Med musik 11 18 13,2 2,0 

Grupp A Utan musik 12 17 13,8 2,2 

Grupp B Utan musik 10 18 14,3 2,0 

Tabell 2: Tabellen visar gruppernas, grupp A och grupp B, minimum, maximum, medelvärde och standard 

avvikelse i upplevd ansträngning under båda lektionerna, med och utan musik.  

 

4. Diskussion  

Innan vi började med interventionen kunde vi konstatera att det fanns många olika aspekter 

som kunde påverka studien. Vi har gjort allt vi kunnat för att minimera dessa problem. Men 

många saker går inte att få bort helt. Dessa kommer senare att beröras under diskussionen.  

4.1 Syfte och frågeställningar 

 Syfte och frågeställningar:  
Syftet med vår studie är att undersöka ifall elevernas aktivitet och emotionella status påverkas 

av bakgrundsmusik under en lektion i idrott och hälsa. 

 Hur påverkas aktiviteten, mätt med pulsband och stegräknare, av bakgrundsmusik på 
en lektion i idrott och hälsa? 

 På vilka sätt ändrar bakgrundsmusiken elevernas känslor och uppfattningar till 
lektionen? 

 

4.2 Diskussion viktiga resultat 

Vi börjar med att titta på resultatet utifrån de hypoteser som ingick i studien. Hypoteserna var 

att bakgrundsmusiken skulle påverka eleverna till det positiva. Vi trodde alltså att de skulle 

röra sig mer under lektionen med musik jämfört med den utan, hypotes A. Även att de skulle 

uppleva lektionen med musik som roligare, hypotes C. Hur mycket mer de rörde sig kan vi se 

på antalet steg de tog. Testdeltagarna tog betydligt fler steg under lektionen med musik. Det 

var även signifikant. Dock var det inga större skillnader i vilken puls testdeltagarna hade. 

Även detta var en hypotes, hypotes B, eftersom att tidigare forskning som presenterats har 
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visat på att musiken inte påverkade pulsen i någon större utsträckning under fysisk aktivitet 22.  

Detta har även presenterats i delen resultat som icke signifikant, men det hade vi inte heller 

väntat oss. I och med att pulsen inte kan variera i lika stor grad som antalet steg kan så är det 

mindre troligt att pulsen skulle ha en signifikant skillnad. Att eleverna skulle tycka att 

lektionen var roligare byggde vi även på tidigare forskning som visade att fysisk aktivitet 

upplevs som roligare om man samtidigt lyssnar på musik23. Men den forskning som visade på 

detta hade genomfört sin intervention på ett annorlunda sätt än vi gjorde. De genomförde sin 

intervention på en testcykel med motiverande musik i hörlurar. Så var även fallet i denna 

studie där även bakgrundsmusik under en idrottslektion kunde påverka hur testdeltagarna 

upplevde lektionen. Just detta påstående var även signifikant vilket gör det mer tillförlitligt. 

Dock kunde vi även se att lektionernas likhet påverkade både den fysiska aktiviteten och de 

emotionella upplevelserna åt motsatt riktning. Men musiken hade onekligen större positiv 

inverkan än vad likheten på lektionerna hade negativ inverkan. Det går även urskilja att 

testpersonerna upplevde den lektionen utan musik som mer ansträngande än den lektionen 

med musik. Även detta har vi presenterat under tidigare forskning24.    

 

4.3 Diskussion Fysisk aktivitet 

Om vi tittar närmare på hur många steg som testpersonerna tog under lektionen går det att 

utläsa att de har tagit fler steg under lektionen med musik. Under analysen i resultatdelen kan 

vi se att de har tagit hela 29 % fler steg under lektionen med musik. Dessa resultat hade 

väldigt hög signifikansnivå (P<0,0001***) vilket gör det hela mer tillförlitligt. Många saker 

kan dock ha påverkat att testdeltagarna hade så pass stor skillnad i sina resultat. Under de 

flesta tillfällen som testerna utfördes var dem den enda klassen i gymnastiksalen där testerna 

utfördes. Men under vissa pass kunde en annan klass, som skulle ha idrott efter vår 

intervention, sitta på läktaren och titta på testet. Detta kan ha påverkat vissa testdeltagare. Vi 

kan omöjligt avgöra hur det påverkade, men det bör nämnas att det kan ha påverkat. Under de 

flesta testtillfällena närvarade inte heller testdeltagarnas ordinarie idrottslärare. Men under två 

                                                 
22 Nicole Harmon, “The beat goes on: the effect of music on exercise”, IDEA Fitness Journal, 4(2007:8) 
23 David Elliott, “The effect of mot ivational music on sub-maximal exercise”, European Journal of Sport 

Science, 5 (2005:2), s. 97-106 
18 Vincent Nethery, “Competition between internal and external sources of information during exercise: 
influence on RPE and the impact of the exercise load”,  Journal of sports medicine and physical fitness, 42 
(2002:2), s. 172-178 
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av de sex testtillfällena var den ordinarie idrottsläraren närvarande. De var totalt bortkopplade 

från interventionen och blev av oss ombedda att inte peppa eller liknande under tiden. Men 

det finns självklart en möjlighet att deras närvaro kan ha påverkat eleverna. Eftersom att vi 

själva valde vilken musik som skulle användas kan detta ha påverkat resultatet. Vi vet inte om 

det hade sett annorlunda ut om eleverna själva hade fått välja musiken. De flesta av 

testdeltagarna var vana att använda sig av pulsklockor och stegräknare, men inte alla. De som 

för första gången fick testa på dessa mätinstrument kan ha påverkats till högre aktivitet och 

därmed påverkat resultatet.  

 

Vi hade även en del egna observationer under testtillfällena om vad som kan ha påverkat 

resultatet. Under aktiviteten svanskull det urskiljas en tendens till att elever hittade sätt att 

omedvetet påverka aktivitetsnivån under leken. De ställde sig med ryggen längs spelplanens 

kanter och avvaktade. Ju fler som gjorde detta desto fler tog efter. Eleverna lärde sig leken 

från testtillfälle ett till testtillfälle två och tendensen till att stå vid kanten och avvakta ökade 

betydligt från testtillfälle ett till testtillfälle två oavsett om de hade bakgrundsmusik eller inte.  

Detta upptäcktes relativt tidigt men vi ville inte lägga till någon regel kring detta eftersom att 

testtillfällena då inte hade haft samma förutsättningar. Att de skulle ”lära sig” lektionen var en 

misstänkt confounder när studien inledes.  

 

En annan observation som gjordes var att den musikutrustning som fanns tillgänglig inte 

riktigt höll det mått vi hade hoppats på. Den ordinarie musikutrustningen hade nyligen gått 

sönder,  problemet löstes genom att använda en ”Boom-Blaster” istället. Samma musikspelare 

användes under alla lektioner med musik, men även vid spelarens maximala volym anser vi 

att musiken borde ha varit högre för att ge maximal effekt av musiken. Men eftersom att 

samma musikspelare användes på samtliga lektioner påverkar det inte resultatet mellan 

grupperna dock kan det påverkat resultatet i stort. Vi har även gjort observationer under 

aktiviteten hinderbana. En observation som gjordes som kan tänkas ha påverkat resultatet är 

att det blev köbildning kring vissa hinder. Instruktionen till hinderbanan löd att de fick 

använda sig av hindren på vilket sätt de ville och i vilken ordning de ville. Men vissa hinder 

tycktes mer populära än andra och där bildades således kö. Detta gällde framförallt de hinder 

som bestod av en satsbräda och tjockmatta. En tydlig skillnad kunde dock urskiljas mellan 

lektionerna i detta avseende. Det bildades mer kö under lektionen utan musik, oavsett om det 

var testtillfälle ett eller testtillfälle två. En teori kan vara att musiken uppmanade till ständig 

rörelse, medans tystnaden inte uppmanade till någon rörelse alls vilket i sin tur ledde till att 
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det blev mer ”okej” att köa till hindren. En annan observation som framkom under 

hinderbanan var att det faktum som beskrevs under metod delen kring just ”följa John” 

stämde. Där är testdeltagarna utelämnade till en annan testdeltagares rörelsemönster. Detta 

gör att man inte kan röra sig fritt hela tiden utan måste följa någon annan, men alla elever får 

samtidigt precis lika mycket tid att vara ”John” och följare under samtliga lektioner. Det kan 

dock ha påverkat resultatet.   

 

En av frågeställningarna lyder ”hur aktiviteten, mätt med pulsband och stegräknare, påverkas 

av bakgrundsmusik”. Aktiviteten räknas i detta fall som antal steg och pulsnivå. Pulsnivån har 

inte gett några större skillnader. Testdeltagarna hade i stort sett samma puls under de båda 

lektionerna. Analysen av pulsen visade att den var jämnare än vad som beskrevs i 

hypoteserna. Där beskrevs att om stegfrekvensen ökade under en viss duration, skulle även 

pulsen öka. Men så var alltså inte fallet i denna studie. Det som kan utläsas av detta är att 

under lektionen utan musik måste deltagarna ha stått relativt stilla och därmed sänka pulsen 

väldigt lågt, men sedan gjort en rörelse som fick pulsen att stiga långt över de 153 slag per 

minut som analyserats fram som genomsnittlig puls per person. Under lektionen med musik 

verkar det som att testdeltagarna hade ett mer konsekvent rörelsemönster där de tog fler steg 

och hade en jämnare arbetspuls. Arbetspulsen bör inte ha haft lika stor kontrast mellan 

minimum och maximum som under lektionen utan musik. Eftersom att endast den 

genomsnittliga pulsen per testdeltagare mättes finns det inte tillgång till några pulskurvor som 

skulle kunna visa toppar och dalar hos pulsen under testtillfället. Så ovanstående påståenden 

är tyvärr endast gissningar. Att pulsen hamnade på just 153 slag per minut kan ses som 

positivt. Testpersonerna är 18-19 år gamla och har således en maxpuls på ca 200 slag per 

minut. 153 slag per minut är således en arbetspuls som vi anser tyder på att testdeltagarna har 

tagit testerna seriöst. Hade testdeltagarna haft en puls på ca 100 slag per minut i genomsnitt så 

hade det varit svårt att räkna denna studie som korrekt utförd eftersom att studier visar att 

musiken påverkar som mest under medelhög arbetsintensitet och det var denna typ av 

arbetsintensitet som studien var ämnad att undersöka.  

Stegen som testdeltagarna tagit under interventionen är det som kan urskiljas största 

skillnaden i. Att testdeltagarna har tagit så pass många fler steg under lektionen med musik 

gör att det går att analysera och bryta ner för att se mer exakt hur aktiviteten påverkas. Detta 

görs enklast genom att titta på hur de olika grupperna har presterat under de båda 

testtillfällena och under de båda aktiviteterna. Detta görs under rubriken ”skillnader och 

likheter mellan grupperna”. 
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Testdeltagarna hade som resultatet visar samma puls under de båda testtillfällena. Dock så 

hade de en skillnad i sin upplevda ansträngning enligt borgskalan. De upplevde att lektionen 

utan musik var mer ansträngande än lektionen med musik. Detta trots att de hade en lika hög 

arbetspuls under de båda lektionerna.  

 

4.4 Diskussion emotionella upplevelser 

En observation från oss som var återkommande under båda testtillfällen med grupp B utan 

musik. Detta var att testdeltagarna hade påståenden och frågor om musik. Det kunde vara 

frågor som ”kan vi få ha musik under lektionen?” och ”Har ni inte med er någon musik 

idag?”. Eller påståenden som ”Det är roligare med musik ”, ”Det är kul att dansa till musiken 

och inte bara springa runt” och ”Musiken gör det skönare att träna”. Flertalet olika 

testdeltagare från de olika grupperna ställde frågor eller påståenden som var identiska eller 

likartade till dessa. Detta var frågor och påståenden som testdeltagarna yttrade utan minsta 

inverkan från vår sida. Detta tyder på att testdeltagarna ansåg att musiken hade en emotionell 

inverkan. Av dessa citat att döma ansåg dessa testdeltagare att musikens inverkan var positiv 

för deras fysiska och psykiska tillstånd. Men självklart är detta endast en observation på ett 

mindre antal enskilda personer, och detta var inte studiens syfte.  

 

I de studier som presenterats under rubriken tidigare forskning kan det urskiljasatt de 

emotionella resultat som analyserats fram har varit att musiken påverkar testdeltagarnas 

känslor och upplevelser till det positiva. De har upplevt testerna som roligare och mindre 

ansträngande. Dessa tester är oftast utförda på en träningscykel och har en exakt duration, 

frekvens och intensitet. Detta var förhållanden som är svåra att standardisera i en 

gymnastiksal så vi har valt att begränsa oss enligt anvisningar under rubriken avgränsninga r. 

Men trots detta kan man i denna studie urskilja liknande resultat. Alla de påståenden som 

ställdes den enkät som testdeltagarna besvarade efter lektionerna fick ett högre genomsnittligt 

resultat efter lektionen med musik jämfört med den utan. Framförallt tyckte de i större 

utsträckning att lektionen med musik var roligare. Detta påstående fick hela 13 % högre 

genomsnitt efter lektionen med musik jämfört med den utan. Samma gällde om eleverna 

kände sig aktiva under lektionen. Dock var skillnaden här aningen lägre, men båda dessa 

påståenden var signifikanta. Eleverna ansåg även att de kände sig mer positiva och gladare 

efter lektionen med musik jämfört med den utan. Eftersom de två testtillfällena som utfördes 

såg exakt likadana ut kan musiken vara en faktor till dessa resultat. Men självklart kan till 
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exempel daglig sinnesstämning ha påverkat resultatet. Sett över hela gruppen sammanslagen 

hade vi inte många bortfall. Men de bortfall av testdeltagare som ändå förekom kan ha 

påverkat resultatet. Om någon har med sin bästa kompis under lektionen med musik men 

under lektionen utan musik kunde kompisen inte delta av någon anledning kan denne person 

ha upplevt lektionen utan musik på ett annorlunda sätt. Valet av musik kan ha påverkat 

testdeltagarnas sätt att svara på enkäten. Om de inte tyckte om musiken kan den ha haft 

motsatt effekt på just den testdeltagaren. Även om vi försökte klargöra att de skulle svara 

ärligt och att enkäten endast avsåg just den nyligen genomförda lektionen, kan det vara att 

testdeltagarna valde att fylla i de resultat som de gissade att vi som testledare ville ha. De 

skulle i så fall alltså ha fyllt i högre resultat än vad de egentligen själva ansåg för att göra oss 

som testledare ”nöjda”. Detta trots att de inte kände till någonting om studiens syfte. Enkätens 

påståenden kan även ha påverkat resultatet. Det finns alltid risk för missförstånd och 

feltolkning när man fyller i en enkät individuellt. Upplevelserna kan även ha påverkats av att 

de just fått utföra två exakt likadana lektioner två gånger i rad. Detta behandlas närmare under 

rubriken diskussion emotionella skillnader och likheter mellan grupperna. 

 

Testdeltagarna fick även uppskatta sin upplevda ansträngningsnivå enligt Borgskalan som 

tidigare beskrivits. Detta utfördes i samband med enkäten och avsåg endast den nyligen 

genomförda lektionen. Under rubriken tidigare forskning presenteras andra studier som visat 

att musiken påverkat sinnet för att känna av trötthet. Musiken tar alltså en del av det fokus 

som används för att känna efter om vi är fysiskt utmattade. Forskningen menar att vi glömmer 

bort att känna efter att vi är trötta i större utsträckning när musik finns i bakgrunden jämfört 

med när musik inte finns i bakgrunden. Dessa tester är som tidigare beskrivits gjorda med 

bland annat löpband och testcykel, men även här fanns tendenser till likheter med denna 

studie. Testdeltagarna i denna studie upplevde att lektionen utan musik var mer ansträngande 

än lektionen med musik. Detta stämmer överrens med vad den tidigare forskningen har fått 

fram. Dock var dessa resultat inte signifikanta och kan därför inte bekräfta att musik i 

skolidrotten fungerar på samma sätt som under ett cykeltest. Skillnaderna var dessutom 

relativt små och hade hög standard avvikelse. Även här kan enkäten feltolkas om man inte är 

helt insatt med hur borgskalan fungerar. Det kan även vara svårt att uppskatta sin upplevda 

ansträngning under ett 30 minuter långt pass som är uppdelat i två delar. Detta kan ha 

påverkat resultatet.    
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Om man tittar översiktligt på de emotionella resultaten så kan det urskiljas att det 

genomsnittliga svaret är att de instämmer med påståendet. De håller alltså med enkätens 

påståenden i större utsträckning än vad de inte håller med. Detta innebär att de tyckte testerna 

var roliga, de kände sig aktiva, positiva och glada.  

 

4.5 Diskussion fysiska skillnader och likheter mellan grupperna 

Innan vi började med interventionen hade vi en relativt stor confounder. Skulle eleverna lära 

sig eller tröttna på lektionen från testtillfälle ett till testtillfälle två? Därför valde vi att 

använda oss av två olika testgrupper. En grupp fick inleda sin intervention med en lektion 

utan musik och avsluta med en lektion med musik. Denna grupp kallas för grupp A. Den 

andra gruppen fick inleda sin intervention med en lektion med musik och avsluta med en 

lektion utan musik. Denna grupp kallas för grupp B. På så sätt kan vi titta på skillnader och 

likheter mellan grupperna.  

 

Det som tydligt framkommer här är att tanken kring att testpersonerna skulle reagera på att 

utföra en exakt likadan lektion på nytt, stämde. Åtminstone på grupp B. Grupp A hade ett 

genomsnittligt högre antal steg under testtillfälle två då de hade musik, men skillnaderna 

däremellan var mycket mindre än hos grupp B. Vi tittar närmare på antalet steg. Grupp A 

hade 16 % fler steg under lektionen med musik men grupp B hade hela 33 % mer steg under 

lektionen med musik. Det skiljer därmed som vi beskrivit i resultatet 17 procentenheter 

mellan gruppernas förändringar. Hos båda grupperna tillsammans togs det dock i genomsnitt 

409 steg färre under testtillfälle två jämfört med testtillfälle ett. Det är alltså 8 % skillnad. Om 

vi sätter detta i sammanhang med analysen av de totala stegen hos båda grupperna där vi 

kunde se att de tog 29 % fler steg under lektionen med musik ser vi att det är 21 

procentenheter mellan dessa. De tog alltså 29 % fler steg under lektionen med musik jämfört 

med lektionen utan musik, men endast 8 % färre steg under lektion två jämfört med lektion 

ett. Detta visar att musiken påverkar mer än vad ”uttråkningsfaktorn” gör. Vår hypotes stämde 

och confoundern bekräftades.  

 

Grupp A hade en relativt stor skillnad på antalet genomsnittliga steg mellan aktiviteterna. De 

tog i genomsnitt fler steg under aktiviteten hinderbana jämfört med aktiviteten svanskull. 

Detta gällde under båda deras testtillfällen. Under lektionen utan musik var detta resultat 

signifikant (P<0,006) och under lektionen med musik fanns det en tendens till signifikans.  
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Detta kan bero på att den här klassen verkade ha anammat taktiken att stå intill planens kanter 

under aktiviteten svanskull. Vi kunde observera att de var mer taktiskt inriktade än grupp B. 

Grupp A var dessutom några testpersoner färre än grupp B vilket kan ha påverkat resultatet. 

De hade alltså större ytor under sina testtillfällen än vad grupp B hade. Detta verkade bidra till 

ett mer avvaktande och taktiskt spel under aktiviteten svanskull. Under hinderbanan kunde vi 

observera att antalet deltagare verkade ha motsatt effekt. Det, i förhållande till grupp B, låga 

antalet deltagare i grupp A bidrog till att färre personer fick dela på hindren. Alltså var 

hindren oftare lediga och det bildades sällan köer. Detta kan ha påverkat resultatet för grupp 

A under aktiviteten hinderbana.  

 

Grupp B hade en relativt jämn puls under båda sina lektioner. Dock hade de aningen högre 

puls under lektionen med musik. De hade även som, vi tidigare beskrivit, betydligt fler steg 

under lektionen med musik. Det är då logiskt att de har en aningen högre puls. De har alltså 

helt enkelt en högre aktivitetsnivå under lektionen med musik. Man kan utifrån de 

förutsättningar och avgränsningar vi gjort i vår studie konstatera att bakgrundsmusiken 

påverkar grupp B:s aktivitet till en högre nivå mätt i antal genomsnittliga steg och en 

genomsnittlig puls. 

 

Hos grupp A hade resultatet en tendens att pulsen och antalet steg rörde sig i olika riktningar. 

De hade en högre genomsnittlig puls under lektionen utan musik, men ett lägre antal steg. 

Den låga pulsen under aktiviteten svanskull kan ha blivit påverkad av elevernas ”taktiska” val 

att stå längs spelplanens kanter. Att stå still under en längre kan ha gjort att pulsen går ner 

väldigt lågt, Långt ifrån alla elever stod helt still men de som gjorde det under en längre tid 

kan ha dragit ner genomsnittet för gruppen. Grupp A hade även större bortfall än vad grupp B 

hade. Detta kan ha påverkat resultatet. Att grupp A hade en högre genomsnittlig puls under 

aktiviteten svanskull under lektionen utan musik tyder på att vår observation om att 

testdeltagarna ”lärde” sig leken kan stämma. De var stor skillnad i genomsnittlig puls under 

aktiviteten svanskull mellan de olika lektionerna.    

     

4.6 Diskussion emotionella skillnader och likheter mellan grupperna 

Här presenteras de emotionella skillnader det finns mellan de två grupperna. Här kan det 

konstateras att båda grupperna i genomsnitt gav den första lektionen ett högre emotionellt 

resultat. Skillnaden var 7,5 % mellan de båda lektionerna. Detta tyder på att effekten av att ha 
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två stycken exakt likadana lektioner i rad påverkade deltagarnas emotionella upplevelser. 

Grupp A, som hade musik under sitt andra tillfälle, hade dock en mindre skillnad mellan 

lektionerna jämfört med grupp B. Detta tyder på att musiken kan ha haft en liten inverkan. I 

jämförelsen mellan grupperna framkom ett signifikant resultat på om testdeltagarna kände sig 

aktiva under lektionen. Tyvärr är det svårt att dra några slutsatser kring detta förutom att just 

detta påstående var det som testdeltagarna gav den högsta instämningsgraden.  

 

Vi har även gjort observationer kring de spontana yttranden som vi kunde uppfatta från 

testdeltagarna. Det var många fler i grupp B än i grupp A som beskrev för varandra att det är 

roligare med musik. Detta kan bero på att grupp B fick börja ha en lektion med musik, något 

som sedan plockades bort till deras nästa lektion och de kan därför uppmärksamma en negativ 

skillnad. För grupp A var förloppet omvänt. De började med en lektion utan musik, när de 

sedan hade en lektion med musik fick de eventuellt en positiv reaktion. De hade då ingen 

anledning att ställa frågor om detta.    

 

När det gäller den upplevda ansträngningen enligt Borgskalan kan det urskiljas att både grupp 

A och grupp B upplevde lektionen med musik som mindre ansträngande än lektionen utan 

musik. Dock var skillnaden relativt stor mellan de olika grupperna. Grupp B ansåg att det var 

relativt stor skillnad i upplevd ansträngning mellan de olika lektionerna medan grupp A i stort 

sett anser att de båda var lika ansträngande. Det finns en risk att ordningen på lektionerna har 

påverkat dessa resultat. Grupp B som hade sin andra lektion utan musik ansåg a tt den i 

genomsnitt var mest ansträngande. Musiken kan eventuellt ha påverkat detta genom att ta bort 

en del av grupp B:s fokus på den upplevda ansträngningen under den första lektionen, för att 

sedan, tillsammans med faktorn att det är tråkigt att ha två likadana lektioner, inte kunna ta 

bort något alls under den andra lektionen. Detta påminner om vad tidigare forskning kring 

ämnet säger. Grupp A hade ingen musik som kunde ta bort någon fokus från den första 

lektionen. Dock hade de det under den andra lektionen, där musikens eventuella funktion att 

ta bort fokus från att känna ansträngning, kan ha neutraliserat det faktum att det är tråkigt att 

ha en likadan lektion två gånger i rad. Detta kan ha påverkat varför grupp B har så pass 

mycket större kontrast mellan sina lektioner, jämfört med grupp A, när det gäller upplevd 

ansträngning.    

 

Dessa resultat bör man dock inte lägga någon större vikt vid eftersom att de inte var 

signifikanta. Det finns alltså ingen anledning att ändra på vanor och tillvägagångssätt för 
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idrottslärare som använder eller inte använder musik i sin undervisning. Det finns dock som 

beskrivits ovan tecken och tendenser till att musiken påverkar eller kan påverka människor i 

en skolklass.  

 

4.7 Metod diskussion 

Metoden som användes var en experimentell studie där vi ville mäta testdeltagarnas resultat 

med hjälp av pulsmätare, stegräknare och enkät. Alla testdeltagare genomförde två lektioner 

som var uppbyggda på samma sätt med skillnaden att vid ena tillfället hade de 

bakgrundsmusik och vid den andra ingen musik. Våra hypoteser var att lektionen med musik 

skulle generera ”bättre” resultat, alltså mer aktivitet och att de skulle uppleva lektionen som 

roligare. Genom att göra en experimentell studie och samla in resultat i form av steg som mått 

på aktivitet och enkätsvar som mått på deras emotionella upplevelser har vi fått ett så exakt 

mått som möjligt, om man tar hänsyn till tids- och omfattningsperspektivet. Accelerometrar 

eller portabla douglas säckar kunde ha använts för att få ett mer exakt resultat på den fysiska 

aktiviteten. Eftersom vi inte hade resurser eller tid att få fram dessa dyra och, i många fall, 

otillgängliga instrument tycker vi att de bästa instrument för att få fram ett så reliabelt resultat 

som möjligt har använts. När det gäller testdeltagarnas emotionella upplevelser så kunde 

deltagarna ha intervjuats för att samla in resultaten men eftersom vi skulle hålla sex lektioner 

med totalt 78 deltagare fanns inte tiden att intervjua samtliga deltagare. Hade vi däremot valt 

att intervjua några stycken per klass hade man kunnat gå mer på djupet och ställa följdfrågor 

istället för att endast ha fasta frågor och fasta svarsalternativ. Då hade vi däremot få utgå ifrån 

att de andra deltagarna hade upplevt lektionen som de personer som blivit intervjuade vilket 

skulle kunna ha sänkt reliabiliteten. När det gäller metoden i stort anser vi att det inte hade 

kunnat få fram något resultat med högre validitet eller reliabilitet, med tanke på den tidsram 

som fanns att arbeta med.    

 

 

4.8 Fortsatt forskning 

Att vi har fått så pass tydliga resultat kring framförallt hur den genomsnittliga stegfrekvensen 

och vissa emotionella upplevelser påverkas av bakgrundsmusik gör att det är värt att fundera 

kring hur, var och när musiken kan användas inom idrott och hälsa. Detta resultat kan 
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användas för att motivera sig själv eller andra till att använda musik inom skolidrotten. Det är 

svårt att säga om musiken hade haft samma inverkan under andra typer av moment eller andra 

tidsintervaller. Men är man ute efter högre stegfrekvens och bättre emotionella upplevelser 

under idrotten kommer musiken troligtvis inte att försämra möjligheterna till detta oavsett 

vilken typ av fysisk aktivitet man har för avsikt att utöva. De aktiviteter som har ingått i vår 

studie är specifikt framtagna för att ge möjlighet till så mycket fri rörelse hos testdeltagarna 

som möjligt. Om man skulle använda sig av någon annan typ av aktivitet som har fler 

regelmässiga begränsningar är det möjligt att musiken inte kan påverka på samma sätt. 

För att kunna få en bättre bild av hur musiken faktiskt påverkar aktivitet och emotionella 

upplevelser bör man göra en både större och mer omfattande undersökning. Förslag till detta 

är att använda sig av pulsklockor som sparar pulsregistreringar för att kunna studera hur 

pulsen förändras under passets gång, studera fler lektioner, studera fler/andra 

moment/aktiviteter, testa fler personer, studera andra miljöer, genomföra liknande studier där 

testdeltagarna själva fått välja musik.       

 

4.9 Slutsats     

Som slutsats kring hela denna studie kan det urskiljas att musiken har en inverkan på både den 

fysiska aktiviteten och de emotionella upplevelserna. Den fysiska aktiviteten mätt i 

genomsnittligt antal steg ger de största signifikanta variationerna. Detta gällde för samtliga 

testdeltagare. Musiken har dock ingen större inverkan på pulsen. Däremot så har lektionernas 

likhet det. Testdeltagarna tappar lite i puls från sin första lektion till sin andra. De emotionella 

resultaten visar att lektionen med musik upplevs som mer positiv, rolig, aktiverande och 

mindre ansträngande med signifikans på hälften av dessa. Detta leder till att vi kan konstatera 

att musiken klart och tydligt har en inverkan på både fysisk aktivitet och emotionella 

upplevelser på så sätt att den ökar aktiviteten och höjer de emotionella upplevelserna till det 

positivare. Dock måste vi även konstatera att lektionernas likhet påverkar både den fysiska 

aktiviteten och de emotionella upplevelserna till det negativa. Men inte alls i lika stor 

utsträckning som musiken påverkar positivt.      
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  
Syftet med vår studie är att undersöka ifall aktiviteten och elevernas emotionella status 

påverkas av bakgrundsmusik under en idrott och hälsa lektion. 

Frågeställningar: 
 Hur påverkas aktiviteten, mätt med pulsband och stegräknare, av bakgrundsmusik på 

en idrott och hälsa lektion? 
 På vilka sätt ändrar bakgrundsmusiken elevernas känslor och uppfattningar till 

lektionen? 
 
 
Vilka sökord har du använt? 
Musik, träning, idrott och hälsa, idrottslektion/undervisning, borgskala, påverkan. inverkan   
Music, exercise, physical education, heart rate, activity, training, effect, tempo, Karageorghis    

 

 
Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog 
PubMED 
Google Scholar 

Google 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
GIH:s bibliotekskatalog, musik + idrottsundervisning,      4 träffar,               1 relevant 

PubMED, music + exercise + heart rate + tempo,          7 träffar,               1 relevant                               
PubMED, Karageorghis + music,                                             10 träffar,                3 relevanta 
PubMED, effect + music + exercise + training,                       24 träffar,                3 relevanta 
Google, borgskala,                                                                    15,400 träffar,        1 använd 
Google, effect of music on exercise,                                         18,800,000 träffar, 2 använda 
Google, kursplan idrott och hälsa gymnasiet,                         7850 träffar,             1 använd 
Google, Lpf 94,                                                                        614,000 träffar,       1 använd 

 
Kommentarer 
Många av de artiklar vi hittade hade vi problem med att få fram hela artiklarna. Vi har hittat 
mycket bra information och använt oss mycket av andra forskningars litteraturlista. Som ni 
ser så står inte alla våra källor inte med på sökningen det beror på att några källor har vi 

hittat i tidigare arbete och sökt direkt på den forskningen eller letat vidare på fler studier som 
denna forskare gjort. Vi försökte få ut så mycket som möjligt av de källorna vi använda och 

nöjde oss oftast inte med att hitta en källa för varje sak utan ville hitta en studie som vi kunde 
använda flera gånger. PubMED är den databas vi använt oss mest av och det är där vi hittat 
absractet till studierna och sedan använt oss av Google Scholar för att hitta hela artikeln 

eller studien. Vi är i stort sett nöjda med den information och de studier som fanns. Det fins 
självklart många fler studier som var inom samma område som gjorde vår studie och hade vi 



 

haft mer tid hade vi säkert kunnat utvärdera fler forskningar att ha med i vår studie.    

 

  



 

Bilaga 2 

 

 Enkät  

Klass________________________________________ 

1 . Lektionen var rolig. 

Instämmer helt        Instämmer till vis del       Instämmer inte       Instämmer inte alls  

 

2. Jag kände att jag var aktiv under lektionen.  

Instämmer helt       Instämmer till viss del       Instämmer inte       Instämmer inte alls  

 

3. Jag kände mig gladare efter lektionen.  

Instämmer helt       Instämmer till viss del       Instämmer inte       Instämmer inte alls  

 

4. Jag har fler positiva känslor i kroppen än negativa. 

Instämmer helt       Instämmer till viss del       Instämmer inte       Instämmer inte alls  

 

 5. Ringa in hur ansträngande du upplevde att lektionen var?   

 6 Extremt lätt  
 7 Extremt lätt 45% av max  
 8 Extremt lätt  
 9 Mycket lätt 55% av max  
 10 Mycket lätt  
 11 Lätt 65% av max  
 12 Lätt  
 13 Ganska ansträngande  
 14 Ganska ansträngande 75% av max  
 15 Ansträngande  
 16 Ansträngande 85% av max  
 17 Mycket ansträngande  
 18 Mycket ansträngande 92% av max  
 19 Extremt ansträngande  
 20 Maximalt ansträngande 95-100% av max 

  



 

Bilaga 3 

Påverkar musik aktivitet? 

Vi skriver just nu C-uppsats i på GIH. Vår tanke är att undersöka om musik kan påverka 

aktiviteten under en idrottslektion. Syftet är att se vilken skillnad musiken gör både fysiskt och 

psykiskt. Alltså om eleverna rör sig mer och om de upplever skillnader rent emotionellt 

mellan 2 lektioner, där endast en innehåller bakgrundsmusik. 

Studier har visat att musik inte kan användas som någon form av dopning. Musklerna blir inte 

starkare och de blir inte heller mer uthålliga. De som påstått detta har vid flera tillfällen fått 

sina studier falsifierade. Men musiken kan dock påverka i vilket skede av träningen man 

känner trötthet. Musiken tar då över de sinnen som normalt signalerar till kroppen att den är 

trött, vilket gör att man kan träna längre utan att känna sig trött. Studier visar att skillnaden 

kan vara så hög som 10 % förlängning av träningen med musik jämfört med utan.  

Men det finns inga studier som har undersökt hur musiken kan påverka aktiviteten unde r en 

idrottslektion.  

Blir elever mer aktiva med musik under lektionen jämfört med utan?  

Känner sig eleverna piggare efter lektionen med musik jämfört med utan?  

Upplever eleverna Lektionen som mindre ansträngande med musik jämfört med utan?  

Hur stora är de eventuella skillnaderna mellan en lektion med musik jämfört med utan?  

 

Vi kommer att genomföra en fysiologisk mätning på studenter som är 18 år gamla. De 

kommer att genomföra 2 identiska lektioner som innehåller mycket fri rörelse. Under dessa 

lektioner så  kommer de att ha pulsband med tillhörande pulsklocka samt stegräknare. Efter 

de båda lektionerna så kommer de att få fylla i en mindre enkät på hur de upplevde lektionen.  

Det vi behöver är alltså minst 1 klass som vi kan testa under 2 olika lektionstillfällen 

inomhus. Finns det möjlighet till fler klasser så använder vi gärna dessa som en form ab 

kontrollgrupp. Alla elever ställer upp frivilligt och vi kommer att gå igenom vilken typ av 

mätinstrument de kommer att ha på sig. Däremot så kommer vi utelämna syfte och liknande 

för att få ett så korrekt resultat som möjligt.  

VI är medvetna om problemet att denna idrottsperiod innehåller mycket ute gymnastik och att 

det finns få lektionstimmar per klass. Därför vill vi mer än gärna anpassa den lektionen vi ska 

ha efter den period som ni just då är inne i med klassen. T.ex. orientering eller liknande. Detta 

är förståss utanför de aktiviteter som vi har tänkt undersöka.  

Kan du tänka dig att låna ut en eller flera klasser till oss under 2 lektions tillfällen per klass 

för att genomföra dessa tester.  



 

Hör av dig till Gustav Persson: tel 073 529 84 57 mail gustavp86@hotmail.com eller 

Martin Andersson: tel 070 761 61 90 eller mail martinandersson.88@hotmail.com 
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