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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med undersökningen är att se om, och i så fall hur, elevernas antal steg samt 

upplevda ansträngningsnivå under lektioner i idrott och hälsa påverkas av vilket tempo 

bakgrundsmusiken har.  

Metod: Studien utfördes på 83 gymnasieelever från två olika skolor (varav 35 elevers resultat 

slutligen kunnat användas). Eleverna genomförde två till synes identiska lektioner vardera, 

där huvudmomentet bestod av en stationsbana. Den ena lektionen genomfördes till musik med 

ett BPM1 högre än 140, medan den andra hade under 120 BPM. Två av klasserna började med 

musik i det lägre tempot och två med musik i det högre tempot. Under lektionstillfällena bar 

samtliga elever stegräknare, där stegantalet redovisades efter varje tillfälle. Utifrån 

Borgskalan fick eleverna dessutom skatta både hur ansträngande stationsbanan upplevts som 

helhet samt hur ansträngande den upplevts då det varit som mest påfrestande. Därefter 

jämfördes resultaten från de båda testtillfällena för att påvisa eventuella skillnader alternativt 

likheter. 

Resultat: Samtliga klasser i undersökningen tog fler steg vid det första undersökningstillfället 

än vid det andra, oavsett vilket musiktempo de började med. Skillnaden i antal steg mellan de 

olika lektionstillfällena var dock signifikant enbart för en av klasserna. Beträffande hur 

eleverna skattat sin egen ansträngningsnivå på Borgskalan under de båda testtillfällena 

upptäcktes ett klart samband mellan det antal steg eleverna tagit och deras upplevda 

ansträngning. Samtliga klassers medelvärden, för såväl helheten som vid maximal 

ansträngning, var högre vid det första testtillfället än vid det andra. Resultatet överensstämmer 

med att eleverna tog fler steg vid det första tillfället än det andra. 

Slutsats: Klassernas resultat spretar åt olika håll. Gemensamt för samtliga klasser är att 

eleverna har skattat ansträngningen under det första testtillfället som mer ansträngande än vid 

det andra, både beträffande helhet och vid maximal ansträngning. Detsamma gäller för hur 

många steg eleverna tog. Samtliga elever tog fler steg vid det första tillfället än det andra. Av 

vår studie att döma tycks det därför inte finnas någon korrelation varken mellan musikens 

tempo, hur många steg eleverna tar eller hur eleverna uppfattar ansträngningsnivån. Istället 

pekar undersökningens resultat på vikten av att variera undervisningen. Då eleverna i studien 

fick upprepa en redan tidigare utförd lektion tycktes motivationen och därmed även deras 

aktivitetsnivå (i antal steg mätt) sjunka. 

 
                                                 
1 BPM = beats per minute (taktslag per minut) 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Tidigare forskning visar att musik på olika vis påverkar människan positivt under träning 

(Aasa, Madison & Paulin, 2011, s. 46-49). Frågan är om det är musiken i sig som påverkar 

träningsresultat positivt, eller om det är musikens tempo som påverkar utövandet. Vi upplever 

det som att det är lätt att falla in i musikens tempo vid utförandet av olika övningar. Vid snabb 

löpning föredras ofta musik i ett högt tempo, medan ett lägre tempo kanske uppskattas under 

en promenad. Det egna rörelsemönstret anpassas gärna till musiken. Detta skulle i så fall 

innebära att ett högt antal beats per minute (BPM) uppmuntrar till snabbare rörelser, medan 

musik med ett lågt BPM stimulerar till långsammare rörelser. 

 

Våra erfarenheter från verksamhetsförlagda utbildningsperioder är att det sällan läggs någon 

större vikt vid val av bakgrundsmusik under lektionerna. Ibland utesluts den helt, ibland 

ansvarar de elever vilka av olika anledningar inte själva kan delta i idrotten för musiken och 

ibland spelas helt enkelt den cd-skiva som ligger överst i skivhögen. 

 

Med denna undersökning vill vi ta reda på om, och i så fall hur, tempot i den bakgrundsmusik 

vi väljer att spela på idrottslektionerna påverkar elevernas antal steg samt hur ansträngande de 

upplever aktiviteten. Kan vi som lärare i idrott och hälsa, med ett så enkelt didaktiskt 

hjälpmedel som musiktempo, få våra elever mer motiverade på lektionerna? Vi är även 

nyfikna på den upplevda ansträngningsgraden hos eleverna då de utför aktiviteter i lågt 

respektive högt musiktempo. 

 

En studie har gjorts på bakgrundsmusikens påverkan i sammanhang som exempelvis 

shopping, studier, arbete och träning. Där föreslås vidare forskning på bakgrundsmusikens 

påverkan på bland annat fysisk aktivitet, vilket gör det än mer motiverande att se över vårt 

valda område (Kämpfe, Renkewitz & Sedlmeier, 2010, s. 441). 

 

1.2 Bakgrund 

Idag används musik i stor utsträckning inom olika idrottsaktiviteter. Dans, vattengymnastik 

och aerobics är några av de aktiviteter som bygger direkt på musiken. I andra fall är musikens 

syfte att enbart agera bakgrundsljud, som exempelvis på gym. Bakgrundsmusik används även 
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flitigt i undervisningen av idrott och hälsa, oavsett aktivitet. Men säger kurs- och läroplaner 

något om hur musik bör användas? Hur ser det ut idag och hur har det sett ut tidigare? 

 

I Lgr62 fanns en tydlig medvetenhet om sambandet mellan rörelse och musik. Där beskrevs 

utförligt allt ifrån vilka egenskaper gymnastiksalens grammofon skulle ha, till vilka övningar 

som skulle genomföras till musik. Det uppmanades dock att använda musik med viss 

försiktighet med motiveringen att ”inte binda det naturliga rörelseutförandet”. Vad som menas 

med denna formulering ges emellertid ingen förklaring på. Musik berördes enbart för 

dansmomentet, i övriga skolidrottens moment (det vill säga i lek, bollspel, orientering, 

skidåkning, skridskoåkning och simning) nämndes inte musik överhuvudtaget. (Kungliga 

Skolöverstyrelsen, 1963, s. 348) 

 

Även i nästkommande läroplan, Lgr69, lyftes vikten av musik fram. Där betonades vikten av 

att tillvarata musikens stimulerande och rytmstödjande inverkan. Även här gavs exempel på 

övningar som kunde utföras. Elevernas spontana intresse att röra sig till musik skulle 

tillgodoses. Det konstaterades att flickor hade ett stort intresse för musik, konstnärlig dans och 

gymnastik medan musiken inte nämndes alls angående pojkarnas undervisning. 

(Skolöverstyrelsen, 1969, s. 6-7) 

 

Nästa läroplan i ordningen är Lgr80. Där förekom ordet musik enbart under avsnittet 

gymnastik där det stod att rörelserna skulle ske med eller utan musik, utan att närmare 

motivera varför (Thorsén, 1980, s. 91). Avsaknaden av motivering är dock inte unikt just 

gällande musiken. Lgr80 är betydlig mer avskalad än tidigare läroplaner. Vad som skulle ingå 

i ämnet är uppradat i punktform och överlag omotiverat. Vid en första anblick är det därför 

lätt att inte lägga någon större vikt vid formuleringen om att rörelser skulle ske både utan och 

till musik, men med de tidigare läroplanernas motiveringar i bakhuvudet ges en bättre 

förståelse till varför musiken trots allt har nämnts.  

 

Lpo94 var än mer kortfattat formulerad. Lgr62:s 14 sidor om idrottsämnet har här ersatts av 

drygt två och de mer precisa anvisningarna ersatts med mer tolkningsbara begrepp. Ett av de 

åtta mål som skolan i sin undervisning i idrott och hälsa skulle sträva mot var exempelvis att 

eleven skulle ”utveckla sin rörelseförmåga och lust att röra sig samt stimuleras att i rytm och 

rörelse ge uttryck för fantasi, känslor och gemenskap (Utbildningsdepartementet, 1994, s. 30). 

Ordet rytm fick en allt större betydelse. Det skrevs om ”dans och rytmik” samt ”rörelseglädje 
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och rytm”. Efter fem skolår stod att ”eleven skall […] kunna utföra enkla danser och 

rörelseuppgifter till musik”. Efter det nionde skulle eleven ha avancerat till att ”kunna göra 

enkla rörelseprogram till musik” (Utbildningsdepartementet, 1994, s. 31-32). 

 

Så långt ses ett tydligt mönster av hur kursplanerna genom tiderna blivit allt mer kortfattade 

och mindre detaljerade. Musik och rytm har lyfts i samtliga läroplaner, men ett större 

tolkningsutrymme har getts för hur musik kan användas. 

 

I dagens läroplan, Lgr11, beskrivs innehållet för idrott och hälsa återigen mer utförligt. 

Gällande takt och musik finns idag många likheter med tidigare läroplaner. I samtliga 

årskurser ingår punkter om takt och rytm i dans, lek och rörelse till musik. I årskurs 7-9 stöter 

vi dessutom på ett nytt begrepp, nämligen ”rörelse- och träningsprogram till musik” 

(Skolverket, 2011, s. 28-29).  

 

I de äldsta läroplanerna för grundskolan anses alltså musik höra samman med dans, gymnastik 

och så kallade improvisationsrörelser. Även idag nämns det som en självklar del inom dansen, 

men med åren tycks förhållningssättet till musik successivt ha ändrats. Idag förknippas musik 

mer med det generella ordet ”rörelse” och dessutom med ”träningsprogram”, ett i 

läroplanssammanhang nytt begrepp.  

 

Genom att studera hur tidigare läroplaner förhållit sig till användandet av musik kan vi nu 

bättre förstå var vi befinner oss idag. Lgr11 lyfter musiken som en viktig del av 

undervisningen, men lämnar själva ansvaret för hur den ska användas till lärarna i idrott och 

hälsa. Olika lärare använder således musik på olika vis och det är idag inte ovanligt att musik 

spelas på exempelvis en bollspelslektion, vilket att döma av tidigare läroplaner inte var 

vanligt förekommande femtio år bakåt i tiden. I och med det stora tolkningsutrymmet samt 

det stora och lättillgängliga musikutbudet i dagens samhälle används musik flitigt och 

förmodligen ofta utan närmare eftertanke, något som helt går emot Lgr62 yttrande om att 

musik bör nyttjas med viss försiktighet.  

 

Mot denna bakgrund finner vi det nu intressant att angripa användandet av musik i 

undervisningen av idrott och hälsa ur ett av många tänkbara perspektiv.  
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1.3 Forskningsläge  

Aase, Madison och Paulin (2011, s. 46-49) har genomfört en studie med syftet att se om det 

finns någon musikalisk struktur som leder till effektivare fysisk träning. Deltagarna var 132 

personer mellan 18 och 40 år som delades in i fyra grupper. Undersökningen gick ut på att 

låta dessa grupper delta i 14 gympapass vardera. Grupp fyra tränade till kommersiellt 

tillgängliga låtar med sång, grupp tre till syntetiska versioner av samma låtar men utan sång, 

grupp två till musik som enbart bestod av rytminformation i form av trummor och slagverk 

och grupp ett till en mer avskalad rytm som främst markerade pulsen. Musiken skilde sig 

alltså åt för de olika grupperna, men grundpulsen och rörelserna under gympapasset var 

desamma. Det framkom att toner och klanger under träning bidrar med ytterligare några 

procents prestationshöjning, så länge det finns en puls att röra sig till. Musiken verkar ha en 

större betydelse vid självständigt arbete då ledaren inte syns lika tydligt. Dessutom påverkas 

träningens effektivitet av musikens struktur på så vis att musik med melodi och sång bidrar 

till högre ansträngning än vad mer avskalad musik, baserad på puls och rytm, gör. (ibid, 2011, 

s. 46-49) 

 

Även volym och tempo på bakgrundsmusik är faktorer som har visat sig påverka 

effektiviteten vid träning. Edworthy & Waring (2006, s. 1597-1610) har studerat hur volym 

och tempo på musiken påverkar tempot vid löpning på löpband. Deltagarna var 15 män och 

15 kvinnor mellan 18 och 63 år. De fick springa till jazzmusik ur kategorierna hög/snabb, 

hög/långsam, låg/snabb, låg/långsam samt till ingen musik alls. Löphastighet, hjärtfrekvens 

och upplevd ansträngning mättes. Resultatet av studien pekade på att löptempot höjs då 

träning utförs till musik, och är som högst vid hög och snabb musik. Det konstateras även att 

musikens tempo påverkar mer än vad volymen gör. Hög volym ger ett positivt träningsresultat 

för musik av högt tempo, men inte för musik av lägre tempo. (Edworthy & Waring, 2006, s. 

1597-1610) 

 

Samband mellan musik och prestation har också sökts av Dyer och McKune (2014, s. 484-

497). Deras undersökning genomfördes på tio vältränade, manliga cyklister med en 

medelålder på 35 år. Testpersonerna cyklade 20 km en gång i veckan under en 

fyraveckorsperiod. Under de fyra tillfällena spelades musik i följande tempon: snabbt, medel, 

långsamt samt ingen musik alls. Inga signifikanta skillnader visades i varken prestation, 

fysiologiska eller psykofysiologiska variabler. Såväl cyklisternas humör som avspänning 

sänktes dock markant vid snabb musik. (ibid, 2013, s. 484-497) 
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Ahmadi, Mohammadzadeh och Tartibiyan (2008, s. 67-74) har även de utfört en studie som 

behandlar musikens påverkan på den upplevda ansträngningen samt prestationen hos såväl 

tränade som otränade personer. De undersökte den maximala syreförbrukningen vid 

konditionsträning på löpband samt lät testpersonerna skatta sin egen ansträngning. Deltagarna 

var universitetsstudenter mellan 20 och 27 år, varav 18 var män och 6 kvinnor. Musiken som 

spelades hade en snabb rytm och visade sig ha en påverkan på den upplevda ansträngningen, 

där deltagarnas upplevda ansträngning var lägre med musik än utan. Dock var skillnaden 

mycket större bland de otränade än bland de tränade testpersonerna. När man sedan 

undersökte deltagarnas prestation, som angavs i tid till utmattning, framkom att prestationen 

förbättrades med musik än utan. Detta gällde för såväl tränade som otränade. (ibid, 2008, s. 

67-74) 

 

Samtliga ovannämnda fakta påvisar att musiken i sig påverkar träningsprestationen, men 

påverkas utfallen även av vad deltagarna själva föredrar för musik? Detta sökte Jones, 

Karageorghis och Low (2006, s. 240-250) svar på. Till sin hjälp hade de 128 personer, 67 

kvinnor och 61 män. Medelåldern på deltagarna var 20 år och samtliga studerade 

idrottsvetenskap på universitet. Deltagarna fick välja ut den musik de föredrog att arbeta till 

under träning på 40%, 60% samt 75% av sin maxpuls. De fick välja mellan tre låtar av 

populära artister, en låt för varje tempo. Musik med ett medel eller snabbt tempo under 

lågintensiv träning föredrogs av många, medan ett snabbt tempo föredrogs vid högintensiv 

träning. Dessutom fanns ett samband mellan träningsintensitet och musiktempo – träning 

utförd med självvald musik i ett högt tempo bidrar till en hög träningsintensitet. (ibid, 2006, s. 

240-250) 

 

I en studie av Karageorghis och Priest (2008, s. 347-366) identifieras träningsmusiks olika 

karaktärsdrag och effekter. Djupintervjuer genomfördes med 13 deltagare (sex kvinnor och 

sju män) med medelåldern 33 år. Det konstateras att musik under fysisk aktivitet eller vid 

undervisning inom idrott och hälsa är otroligt komplext och involverar en interaktion mellan 

musikaliska, personliga och kontextuella faktorer. Man fann signifikans av relationen mellan 

musik med utmärkande drag och responsen som framkommer av detta. Bland olika 

musikaliska faktorer är rytm den mest framträdande och bör ses som den viktigaste faktorn 

vid val av träningsmusik. Generella preferenser gällande musik ändras vid 

träningssammanhang, därmed hävdas att detta är något som bör beaktas vid undervisning i 
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idrott och hälsa. Vikten av att vara medveten om de olika faktorer som influerar 

musikpreferenser är stor, då hänsyn bör tas till bland annat ålder, personlighet, sociokulturell 

anknytning samt inställning till träning. Karageorghis och Priest anser att det pedagogiska 

målet bör vara att välja den musik som har störst chans att tilltala största möjliga antal elever. 

Dessutom bör musikvalet varieras utefter typ av aktivitet. (Karageorghis & Priest, 2008, s. 

347-366) 

 

En metaanalys utförd av (Curtseit & Koç, 2009, s. 44-47) sammanfattar effekterna av musik 

vid fysiska prestationer. Där framkommer att långsam och snabb musik har olika effekt på 

fysisk aktivitet. Dessutom utgör musikvalet den huvudsakliga faktorn för att tillgodose 

fördelarna av musik till aktivitet. Musik i en rytm som är synkroniserad med aktiviteten visar 

på en prestationshöjande effekt. Däremot är det svårare att förutse responsen på icke-

synkroniserad musik. Det har framkommit att snabb musik i ett högt tempo innebär 

stimulering till ett högt arbete, samtidigt som lugn och långsam musik medför en lugnande 

effekt. Användningen av musik under träning kan innebära långsiktiga fördelar som ett 

intresse för fysisk aktivitet samt en bättre kvalitet och kvantitet på träningen. (ibid, 2009, s. 

44-47) 

 

Tidigare forskning som presenterats har angripit musik i kombination med träning ur olika 

synvinklar. En undersökning som har gjorts utan relation till musik behandlar den fysiska 

aktivitetsgraden hos 279 mellanstadieelever under dagar med och utan idrottsundervisning. 

Där framkommer det att pojkar i genomsnitt tar 1428 steg per idrottslektion och flickor i 

genomsnitt tar 1176 steg. Idrottslektionerna som undersökningen behandlade var 35 minuter 

långa. (Alderman, Benham-Deal, Beighle, Erwin & Olson, 2012, s. 634-648). 

 

Vi avser att binda ihop dessa tidigare undersökningar och dessutom rikta ämnet mot den 

svenska gymnasieskolans undervisning i idrott och hälsa. 

 

1.4 Syfte och frågeställningar  

Syftet med vår undersökning är att se om, och i så fall hur, elevernas antal steg samt upplevd 

ansträningsnivå under lektioner i idrott och hälsa påverkas av vilket tempo bakgrundsmusiken 

har.  
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Våra frågeställningar är: 

 

- Är det någon skillnad på hur många steg elever tar under en lektion beroende på om 
bakgrundsmusiken är under 120 BPM eller över 140 BPM? 

- Upplever eleverna att deras ansträngningsnivå påverkas beroende på om 
bakgrundsmusiken är under 120 BPM respektive över 140 BPM? 

 

2 Metod 

2.1 Urval 

Denna studie utfördes på 83 gymnasieelever, varav 39 är elever på ett gymnasium i norra 

Stockholm och resterande 44 i den södra delen av staden. Hädanefter kommer dessa två 

skolor att kallas för ”Norra skolan” respektive ”Södra skolan”. Skolorna där undersökningen 

har ägt rum valdes genom ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att vi har vänt oss till redan 

etablerade kontakter. De klasser som skulle komma att delta valdes ut baserat på när det 

passade in i samtliga inblandades scheman.  

 

Fyra olika klasser deltog i undersökningen, två från Norra skolan och två från Södra skolan. 

Norra skolan representeras av klass A och B, medan klass C och D är från Södra skolan. 

Samtliga klassnamn är fiktiva. Eleverna går första eller andra året på gymnasiet och är alltså 

mellan 15 och 17 år gamla. Klass A och B har idrottsprofilering. Detta gäller även några av 

eleverna i klass D. 

 

Ett stort bortfall skedde då 48 elever inte var närvarande på de båda testtillfällena och därför 

inte kan tas med i resultatet. Av de totalt 83 eleverna var endast 35 elever närvarande vid båda 

testtillfällena, vilket innebär att det enbart är deras data som går att använda som resultat. 

 

 

2.2 Musikval 

Dyer och McKune (2013, s. 484-497) delade in musiken i tre olika tempointervall. 

Musiktempo runt 100 BPM klassades som lågt tempo, musiktempo runt 120 BPM som 

medeltempo och musiktempo runt 140 BPM som högt tempo. Vi inspirerades av denna 

indelning och bestämde oss för att dra våra tempogränser i undersökningen vid just 120 

respektive 140 BPM. Genom att ha 20 temposlag mellan de båda gränserna skulle 
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skillnaderna mellan snabb och långsam musik bli tydligare. Vår egen uppfattning är dessutom 

att det är svårt att springa i takt till musik under 120 BPM, men behagligt i tempon över 140 

BPM. Även det bidrog till valet av gränsdragningarna. 

 

Träning utförd med självvald musik i ett högt tempo bidrar till en hög träningsintensitet 

(Jones, Karageorghis & Low, 2006, s. 240-250). Dessutom kan effekten av musiktempot 

variera beroende på vilken genre musiken tillhör (Kämpfe, Renkewitz & Sedlmeier, 2010, s. 

441). Då möjlighet inte fanns att sammanställa samtliga elevers favoritmusik togs istället 

beslutet att använda den aktuella topplistan på musiktjänsten Spotify. Där listas de hundra 

låtar som är populärast i Sverige för stunden, vilket innebär att många av eleverna sannolikt 

lyssnar på och uppskattar det som spelas. 

 

Topplistan lyssnades igenom låt för låt och med hjälp av mobilapplikationen ”BPM” 

beräknades låtarnas tempo. De låtar som hade ett BPM på 120 eller lägre sorterades till en 

spellista, medan de vars BPM låg på 140 eller högre sorterades till en annan (se bilaga 3). 

Dessa två listor återspeglade rangordningen på Spotifys topplista. 

 

2.3 Procedur  

De fyra klasserna som deltog i undersökningen genomförde två till synes identiska lektioner 

vardera. På Norra skolan hade eleverna en vecka mellan de båda lektionstillfällena medan de 

på Södra skolan hade fyra veckor emellan. Anledningen till att uppehållen var olika långa på 

de två skolorna var av logistiska skäl. Eftersom undersökningen genomfördes på två olika 

skolor och av två olika testledare var det av stor vikt att ha en utförlig lektionsplanering där 

såväl aktiviteter som vilken information och vilka instruktioner som skulle ges preciserades 

väl. (Se bilaga 2) 

 

Vid det första lektionstillfället informerades eleverna om att lektionen var en del av en 

undersökning på c-uppsatsnivå och att de skulle komma att genomföra två till synes likadana 

lektioner. De fick reda på att lektionerna bestod av en uppvärmningslek och därefter en 

stationsbana. Dessutom berättade vi att de under stationsbanan skulle få bära varsin 

stegräknare eftersom det antal steg de tog under stationsbanan var en del av undersökningen 

samt att de efter stationsbanans slut skulle ombes att svara på hur ansträngande stationsbanan 

varit både som helhet och då det varit som mest ansträngande. I samband med det 



9 

presenterade vi även hur Borgskalan ser ut och hur den används. Vi betonade att resultaten 

skulle komma att presenteras anonymt och att det var frivilligt att delta i undersökningen. 

Själva syftet med studien avslöjades aldrig. Att musiken som spelades under undersökningens 

gång var av olika tempo visste alltså eleverna inget om. 

 

Stegräknarna som användes i studien var av märket ”Keep walking Scandinavia LS2000” och 

lånades på laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap på Gymnastik- och idrottshögskolan. 

Efter uppvärmningen (vilken var densamma för samtliga klasser vid båda testtillfällena) gick 

vi igenom hur stegräknarna skulle bäras. Innan testtillfället hade samtliga stegräknare 

nollställts men för att säkerställa resultaten ytterligare fick eleverna dessutom nollställa sin 

egen räknare innan de fäste den i byxlinningen. Därefter ombads de att inte skaka 

stegräknarna utan låta dem vara ifred tills lektionens slut.  

 

Efter genomgången av stegräknarna demonstrerade vi den kommande stationsbanans tio 

stationer. De olika stationerna bestod av löpning på tjockmatta, hoppa hopprep, plankan, sick-

sacklöpning mellan koner, burpees, step-up på bänk, knäuppdrag i plankposition, sit-ups, ta 

sig över och under häckar samt jämfotahopp i korsmönster (se uppvärmning samt 

stationsbana i bilaga 2). Eleverna arbetade i 30 sekunder på vardera station och vilade sedan i 

30 sekunder inför nästa. Efter varje avslutat varv på stationsbanan gavs eleverna en vila på 3 

min innan nästa varv påbörjades. Tre varv genomfördes vilket betyder en total arbetstid på 15 

minuter.  

 

Avslutningsvis samlades elevernas testresultat in. De registrerade stegen på stegräknarna och 

elevernas självupplevda ansträngningsgrad från stationsbanan antecknades. Utifrån 

Borgskalan fick eleverna skatta både hur ansträngande stationsbanan varit som helhet samt 

hur ansträngande den varit då det varit som mest påfrestande. Anledningen till att vi valde att 

använda oss av Borgskalan är att den ofta används i liknande undersökningar. 

 

Musiken spelades i idrottshallarnas respektive musikanläggningar, vilkas högtalare var 

utspridda i salen. Den spelades på hög volym under arbetets gång, men sänktes väsentligt när 

byte av station skulle ske. Därefter räknade vi ner inför start av nästa station, för att därefter 

höja volymen när det återigen var dags för arbete. Eftersom vi inte hade någon möjlighet att 

mäta ljudvolymen kan vissa skillnader i ljudnivå ha uppstått mellan de olika testtillfällena. Vi 

som testledare försökte dock ha en överensstämmande bild av vilken ljudnivå som skulle 
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användas. Detta gjorde vi genom att lyssna på musiken i förväg för att enas om en ungefärlig 

lämplig ljudnivå.   

 

Klass A och C började med musik under 120 BPM, medan klass B och D började med musik 

över 140 BPM. Under lektion nummer två bytte de – de som hade haft ett långsammare 

tempo på första lektionen genomförde en lektion till snabbare tempo, och tvärtom. 

 

2.4 Databearbetningsmetoder  

Då all data från undersökningen samlats in sammanställdes den i kalkylprogrammet Excel. 

Först fördes samtliga elevers resultat från stegräknare och Borgskalan in klassvis. Därefter 

sorterades resultaten enbart från de elever som deltagit vid båda undersökningstillfällena ut. 

Elevernas antal steg från lektionen med musiktempo under 120 BPM jämfördes med antalet 

steg då musiktempot var över 140 BPM. För att avgöra huruvida eventuella skillnader var 

signifikanta eller ej (signifikansnivå p<0,05) användes t-test. Dessutom bestämdes 

spridningsmåttet genom att beräkna standardavvikelse. 

Hur eleverna i de olika klasserna skattat ansträngningsnivån på stationsbanan (som helhet och 

vid maximal ansträngning) vid de olika testtillfällena jämfördes också. Även här användes t-

test för att avgöra huruvida eventuella skillnader var signifikanta eller ej (signifikansnivå 

p<0,05) samt standardavvikelse för att avgöra spridningsmåttet. 

 

2.4 Validitet 

En ännu större undersökning hade varit att föredra, men utifrån de förutsättningar som fanns 

var detta omfång ett bra och genomförbart alternativ. Undersökningsmetod samt det material 

som använts för insamling av data anser vi vara relevant för sammanhanget. Både Borgskalan 

och stegräknare är väl beprövade metoder. Ett alternativ hade varit att ersätta Borgskalan och 

stegräknare med pulsband eftersom pulsen säger något om både ansträngningsnivå samt hur 

aktiv man är. Denna metod tyckte vi dock inte passade vårt syfte. Eftersom olika individer har 

olika max- och vilopulser hade det varit svårt att utifrån pulsen avgöra hur aktiva eleverna 

varit utan att först utföra vilo- och maxtester på samtliga 83 elever (något vi inte hade 

möjlighet till). Stegräknare ansåg vi lämpligare. Att utgå från pulsen i avseende att mäta 

ansträngningsnivå ville vi inte heller göra eftersom det snarare skulle säga något om faktiskt 

ansträngning än om upplevd ansträngning vilket ju var vad vi ville undersöka.     
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Undersökningen baseras på två frågeställningar: är det någon skillnad på elevernas stegantal 

om bakgrundsmusiken är under 120 BPM eller över 140 BPM, och uppfattar eleverna att 

deras ansträngningsnivå påverkas av musik under 120 BPM respektive över 140 BPM? Den 

första frågeställningen besvaras genom att med stegräknarna registrera elevernas antal steg 

under de båda lektionstillfällena. Den andra besvaras genom elevernas självskattade 

ansträngningsnivå under arbetet med stationsbanan. De insamlade resultaten besvarar alltså 

det som har avsetts mätas. Resultaten registrerades noggrant och överfördes till databasen. 

  

Eftersom eleverna ombads att skatta sin upplevda ansträngningsnivå lämnades ett stort ansvar 

till dem. Borgskalan presenterades såväl innan som efter lektionen, men med tanke på att tre 

elever skattade sin ansträngningsnivå till 6 eller 7 på Borgskalan (vilket motsvarar ”ingen 

ansträngning alls” respektive ”extremt lätt”) trots att de både var andfådda och svettiga, borde 

kanske en ännu tydligare genomgång gjorts. 

 

2.5 Reliabilitet 

Genomförandet planerades på så sätt att aktiviteten skulle kunna upprepas vid ett flertal 

tillfällen, vilket innebär att studien kan upprepas i framtiden. Då studien inte heller kräver 

mycket och avancerat material underlättar det för upprepade test. Som ledare för studien valde 

vi att hålla oss i bakgrunden, sköta musiken och inte ta så mycket plats under själva 

utförandet. Detta för att inte påverka slutresultatet genom att motivera eleverna med hejarop 

etcetera. Bortsett från att eleverna visste att antal steg och upplevd ansträngning skulle mätas 

visste de inte vad studien gick ut på, då även det skulle kunna komma att påverka dem. 

  

Kvaliteten på utrustningen var generellt sett hög, dock registrerade en av stegräknarna för få 

antal steg. Eftersom stegräknarna utgör grunden för studien är de en viktig del, och därför 

borde samtliga ha testats innan studien ägde rum. Dessutom var det en elev som tappade sin 

stegräknare i toaletten under vätskepausen, vilket medför en osäkerhet gällande det antal steg 

som visades på stegräknarens display.  

 

Inför lektionerna nollställde vi alla stegräknare. När lektionen sedan var igång och 

stegräknarna delades ut till eleverna nollställdes de återigen, men denna gång av eleverna. 

Anledningen till att de nollställdes av eleverna var för att det eventuellt skulle kunna 
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registreras steg under förflyttningen mellan lärarrummet och lektionssalen. Utifall att vi inte 

själva hade nollställt dem innan hade det funnit en risk att någon elev skulle strunta i att 

nollställa sin, för att på så sätt kunna redovisa ett högre antal steg än vad denne egentligen 

tagit. Genom att nollställa dem innan lektionen skulle det i så fall handla om högst ett fåtal 

steg. 

 

Eftersom vi inte hade möjlighet att mäta ljudnivån på musiken som spelades kan vi inte 

garantera att varje lektionstillfälle genomfördes till samma ljudvolym. Både tempo och volym 

påverkar effektiviteten vid träning, dock påverkar tempot mer än vad volymen gör. (Edworthy 

& Waring, 2006, s. 1606) Med detta i åtanke genomfördes undersökningen med en volym 

som av oss ansågs vara relativt hög. 

  

Något som kan ha påverkat resultatet är att hälften av eleverna fick ett längre uppehåll mellan 

testtillfällena än övriga. Då klass A och B gjorde sina tester med endast en veckas mellanrum, 

fick klass C och D vänta i fyra veckor mellan det första och det andra testet. 

  

Handledningen inför undersökningen fungerade bra och vissa korrigeringar genomfördes 

inför testet efter diskussion med handledaren. Dessa korrigeringar var angående 

stationsbanan, där vår handledare ansåg att vissa benövningar borde bytas ut mot bålstyrka för 

att avlasta benmusklerna.  

 

2.6 Etiska överväganden 

Hänsyn har tagits till de fyra grundläggande allmänna huvudkrav, antagna av Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådet, som finns inom forskning. Dessa krav kallas 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet och finns till 

för deltagarna i en undersöknings trygghet. (Humanistisk – samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet, 2002)  

 

Samtliga elever informerades om att det var frivilligt att delta i undersökningen och att de när 

som helst fick avbryta sin medverkan. Frågor välkomnades och besvarades genom hela 

undersökningen. Vi var dessutom noga med att poängtera att de skulle komma att vara 

anonyma. Eftersom samtliga deltagare var 15 år eller äldre samt att vi inte anser att studien är 
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av etiskt känslig karaktär ansåg vi det inte nödvändigt att inhämta samtycke även från 

elevernas vårdnadshavare.    

 

Eleverna informerades om hur undersökningen skulle gå till. De fick reda på att de skulle 

genomföra två till synes likadana lektioner bestående av en uppvärmning följt av en 

stationsbana. Dessutom fick de reda på vilken typ av resultat som skulle samlas in med hjälp 

av stegräknare och Borgskala och att all data enbart skulle komma att behandlas av de båda 

testledarna.  

 

Att syftet var att jämföra resultaten utifrån vilket musiktempo de tränade till avslöjade vi först 

efter det andra testtillfället eftersom vi var rädda att det annars skulle påverka resultatet. 

Eleverna hade dock informerats om att en parameter skulle skilja de båda lektionstillfällena åt 

och att de skulle få reda på denna efter att undersökningen slutförts. 

 

 

3. Resultat 

3.1 Antal steg 

3.1.1 Klass A på Norra skolan     

Från klass A kunde vi använda oss av tio elevers mätdata. Under lektionstillfället med 

musiktempo under 120 BPM tog eleverna signifikant fler steg än under tillfället med 

musiktempo över 140 BPM. Till det lägre musiktempot var medelantalet steg 2207±312 

medan det till det högre musiktempot var 1734±375.  

 

Klassens inledande lektion var till musik i tempo 120 BPM eller snabbare, vilket betyder att 

de tog fler steg under sin första lektion än under sin första.  
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Figur 1 – Antal registrerade steg för eleverna i klass A under de båda testtillfällena. 

 

3.1.2 Klass B på Norra skolan     

I denna klass var det nio elever som deltog vid de båda lektionstillfällena. Dessa elevers 

mätdata visar, till skillnad från resultaten från Klass A, ingen signifikant skillnad mellan de 

båda lektionstillfällena. Vid det snabbare musiktempot var medelantalet steg 2312±376 

jämfört med 2096±335 vid det lägre. Klassen inledde undersökningen med musik över 140 

BPM. 

 

 

Figur 2 – Antal registrerade steg för eleverna i klass B under de båda testtillfällena. 
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3.1.3 Klass C på Södra skolan 

Sex elever deltog vid de båda undersökningstillfällena. Ett av deras sex resultat har vi dock 

valt att utesluta med anledning att det avviker mycket från övriga resultat. Eleven i fråga fick 

1556 steg registrerade vid det ena av lektionstillfällena, men enbart 647 steg vid det andra. Vi 

misstänkte att den stora skillnaden inte berodde på en ojämn arbetsinsats av eleven, utan 

snarare på en otillförlitlig stegräknare. I efterhand testade vi den aktuella stegräknaren och 

upptäckte att så var fallet. 

 

Medelantalet steg för klass C var 2379±552 vid det första lektionstillfället med musiktempo 

under 120 BPM och 2319±289 vid det andra tillfället med musiktempo över 140 BPM. 

Skillnaden är inte signifikant. 

 

  

Figur 3 – Antal registrerade steg för eleverna i klass C under de båda testtillfällena. 

 

3.1.4 Klass D på Södra skolan 

Även i klass D valde vi att bortse från ett av de insamlade resultaten. De uppmätta stegen för 

eleven i fråga var vid ena tillfället 3300 och vid det andra till 973. Även denna stegräknare 

testade vi i efterhand och kunde då konstatera att också denna stegräknare registrerade för få 

steg. Då den berörda elevens resultat avlägsnats återstår nio resultat från klass D. 

 

Klassen inledde undersökningen till musik med tempo över 140 BPM. Vid detta tillfälle tog 

eleverna i snitt 2440±330 steg under stationsbanan. Vid det andra undersökningstillfället var 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1 2 3 4 5

A
n

ta
l s

te
g 

Elevnummer 

<120 BPM >140 BPM



16 

medelantalet steg för eleverna 2350±319. Skillnaden i antal steg mellan de olika 

undersökningstillfällena är inte signifikant. 

 

 

Figur 4 – Antal registrerade steg för eleverna i klass D under de båda testtillfällena. 
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Figur 5 – Klassernas ansträngningsnivå i helhet under de båda testtillfällena (angivna i 

medelvärden). Felstaplarna markerar standardavvikelsen. 

 

 

 

 

Figur 6 – Klassernas maximala ansträngningsnivå under de båda testtillfällena (angivna i 

medelvärden). Felstaplarna markerar standardavvikelsen. 
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En signifikant skillnad förekommer däremot mellan de båda lektionstillfällena då 

maxansträngning studeras. Lektionen med långsammare musik värderades då i medel till 17 

på Borgskalan medan lektionen med snabbare musiktempo värderades till 15.   

 

3.2.2 Klass B på Norra skolan     

I motsats till klass A så påvisas för klass B en signifikant skillnad mellan upplevd 

ansträngning för stationsbanan som helhet, men inte för maximal ansträngningsnivå.  

 

Lektionen med musiktempo under 120 BPM upplevdes i medel som 13,3 på Borgskalan 

medan lektionen med musiktempo över 140 BPM i medel upplevdes som 15,6.  

 

Vid maximal ansträngning var medelvärdet på borgskalan på 15,8 vid det långsammare 

tempot och 17,3 vid det snabbare tempot. Detta innebär alltså ingen signifikant skillnad.   

 

3.2.3 Klass C på Södra skolan 

För denna klass var skillnaden mellan de båda lektionstillfällena signifikant både i avseendet 

helhet samt maximal ansträngning. Under lektionen med musik under 120 BPM upplevdes 

helheten i medel som 13,5 på Borgskalan och den maximala ansträngningsnivån upplevdes 

som 15,2. Arbetet till musik över 140 BPM upplevdes på Borgskalan i medeltal som 12,5 i 

helhet och 13,3 vid maximal ansträngning. 

 

3.2.4 Klass D på Södra skolan     

Bland värdena som klass D uppgett finns inga signifikanta skillnader mellan 

lektionstillfällena, varken gällande den maximala ansträngningen eller helheten. 

 

Lektionen med musik under 120 BPM upplevdes av eleverna i snitt som 13,2 på Borgskalan 

och som maximalt som 15,1. 

 

Lektionen med musiktempo över 140 BPM upplevdes i medeltal som 13,7 som helhet och 

15,6 vid maximal ansträngning. 

 



19 

4. Diskussion 

4.1 Elevernas antal steg 

Samtliga klasser i undersökningen tog fler steg vid det första undersökningstillfället än vid det 

andra, oavsett vilket musiktempo de började med. Skillnaden i antal steg mellan de olika 

testtillfällena var dock signifikant enbart för klass A. Ingen egentlig korrelation mellan antal 

steg och musiktempo kan således påvisas i vår undersökning. 

 

Enligt Edworthy och Waring (2006, s. 1597-1610) ger snabb musik ett positivt 

träningsresultat. I vår studie framkom dock bara ett signifikant resultat, vilket pekar på att 

musik i ett lågt tempo leder till ett högre antal steg hos eleverna. Detta överensstämmer alltså 

inte med Edworthys och Warings resultat. Anmärkningsvärt är att studiernas omfattningar är 

likvärdiga. I vår studie medverkar 35 personer, medan det deltog 30 personer i 

undersökningen utförd av Edworthy och Waring. En skillnad mellan vår studie och 

Edworthys och Warings, vilken är viktig att ta hänsyn till då de jämförs med varandra, är 

dock vilka tempointervall som använts. Vi valde att dra gränsen för långsam musik vid 120 

BPM och för snabb vid 140 BPM, medan de valde att dra gränserna vid 70 och 200 BPM. 

Detta tror vi kan vara av avgörande betydelse för våra olika resultat, då det i den tidigare 

forskningen har varit en större skillnad mellan de olika tempona, vilket därmed kan ha lett till 

tydligare skillnader i resultatet. Musiken som använts i de båda studierna skiljer sig inte bara 

åt i musiktempo utan även i musikstil. Det är svårt att avgöra om musiktempo eller 

musikgenre bidragit mest till resultaten. Ytterligare en parameter att ta hänsyn till är 

deltagarnas ålder. Deltagarna i vår studie var mellan 15 och 17 år och i deras mellan 18 och 

63 år. Även detta kan vara en bidragande orsak till de olika resultaten som framkommit 

eftersom såväl musiksmak som motivationsfaktorer förändras med åren.  

 

I motsats till Edworthy och Waring pekar Dyer och McKunes studie på att musik i ett högt 

tempo inte påverkar idrottsutövarnas prestation under träning (2013, s. 484-497). Detta 

resultat stämmer bättre överens med vårt. Det finns dock en väsentlig skillnad mellan 

testgrupperna. Testpersonerna i Dyer och McKunes studie var samtliga elitcyklister och 

testerna utfördes på träningscyklar. Vi tror att idrottsutövare på hög nivå är mindre beroende 

av omgivande faktorer, som musik exempelvis, än vad motionärer samt helt otränade personer 

är eftersom elitutövarna måste kunna hålla en jämn hög nivå i tävlingssammanhang oavsett 

yttre påverkan. Deltagarna i vår undersökning var på olika idrottsliga nivåer. Vissa elever 
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tränade visserligen på hög nivå i olika idrotter, men merparten tränade antingen på 

motionsnivå eller inte alls. I detta avseende hade vi inte förväntat oss att få liknande resultat 

som Dyer och McKune, då vi trodde att våra elever skulle komma att påverkas av yttre 

faktorer.   

 

Samtliga klasser i vår undersökning hade ett högre medelvärde på antal steg under det första 

testtillfället än under det andra, oavsett musiktempo. Anledningen till det kan vi enbart 

spekulera kring. En anledning skulle kunna vara att eleverna var mer motiverade till att 

prestera bra vid det första tillfället eftersom det var det första mötet med oss som testledare 

och att de därför ville visa upp sig från sin bästa sida. En annan anledning skulle kunna vara 

att de vid det andra tillfället var mindre motiverade eftersom de redan genomfört en likadan 

lektion tidigare. Kanske kändes stationsbanan mindre intressant och utmanande vid det andra 

tillfället. Eftersom eleverna dessutom var beredda på vad de skulle göra kan ytterligare en 

tänkbar orsak vara att de vid det andra tillfället höll igen för att spara på krafterna.  

 

Även om alla klasser tog färre steg vid det andra testtillfället var det enbart klass A:s resultat 

som var signifikant. Vi har reflekterat över vad det kan bero på men inte kommit på något 

som skilde deras förhållande från övriga klassers. Instruktionerna var desamma och 

lektionsinnehållet likaså. Kanske berodde det på uttråkning till följd av den korta 

uppehållsperioden sedan det inledande testtillfället. Klass A och B hade enbart en vecka 

mellan de båda testtillfällena jämfört med klass C och D vilka hade fyra veckor. Skillnaden 

för klass B var dock inte alls densamma som för klass A. Kanske berodde det i så fall på att 

en positivare stämning i klass B än i klass A. Vi som testledare upplevde att eleverna 

påverkades mycket av varandra. I de klasser där merparten tog ut sig ordentligt var det som 

att samtliga inspirerades av detta, samtidigt som det under lektioner där majoriteten var 

omotiverade var som att alla föll in i en låg motivationsnivå istället. 

 

Enligt Alderman et al. (2012, s. 634-648) tar pojkar i genomsnitt 1428 steg per idrottslektion 

samtidigt som flickor i genomsnitt tar 1176 steg. Då eleverna i vår studie tog mellan 1734 och 

2440 steg i genomsnitt under en tidsperiod på 30 minuter av lektionen tycks det stegantalet 

vara rimligt i förhållande till de yngre barnens antal steg, då den undersökningen gjordes på 

en skola vars idrottslektioner endast varade i 35 minuter totalt. Dock bör åldersskillnaden 

mellan testpersonerna finnas i åtanke vid jämförelse av antal steg. 
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4.2 Elevernas upplevda ansträngningsnivå 

Beträffande hur eleverna skattat sin egen ansträngningsnivå på Borgskalan under de båda 

testtillfällena upptäcktes ett klart samband mellan antal steg som eleverna tagit och deras 

upplevda ansträngning. Samtliga klassers medelvärden, för såväl helheten som vid maximal 

ansträngning, var högre vid det första testtillfället än vid det andra. Resultatet överensstämmer 

med att eleverna tog fler steg vid det första tillfället än det andra. 

Klass A hade signifikant högre uppskattade värden på Borgskalan vid musik under 120 BPM 

än över 140 BPM. Klass B hade istället signifikant högre värden på helheten vid det högre 

musiktempot än det lägre. Klass C hade signifikant högre värden beträffande såväl helheten 

som maximal ansträngning vid den långsammare musiken. För klass D saknas signifikanta 

värden. Klassernas resultat spretar alltså åt olika håll. Vad som i en klass upplevts som mer 

ansträngande upplevdes i en annan som mindre ansträngande. Kanske föredrar klasserna olika 

sorters musik eller musiktempon, kanske motiverade de varandra olika mycket beroende på 

klass och dagsform eller kanske berodde det på något helt annat. Denna teori stödjs av 

Karageorghis och Priest (2008, s. 347-366), som betonar det komplexa i vad enskilda 

individer föredrar för musik till träning. I motsats till de övriga studierna vi har använt oss av 

är denna kopplad till bland annat undervisning inom idrott och hälsa. 

 

Resultatet visar således att två av klasserna ansåg att lektionen med musik i 140 BPM var mer 

ansträngande än den utförd till 120 BPM, medan de övriga två klasserna tyckte tvärtom. 

Ahmadi, Mohammadzadeh och Tartibiyan (2008, s. 67-74) har visat att den upplevda 

ansträngningsnivån sänks under träning om träningen utförs till snabb musik. Vårt resultat 

överensstämmer alltså enbart till viss del med den studien. För att jämföra våra resultat med 

deras hade det varit av intresse att veta vilket BPM de använt sig av. Vad vi däremot vet är att 

det i Ahmadis, Mohammadzadehs och Tartibiyans studie deltog 24 personer mellan 20 och 27 

år, varav dryga hälften var tränade och resten otränade. Åldersgruppen liknar vår och 

dessutom är båda studierna utförda på såväl tränade som otränade personer. Med det i åtanke 

borde resultaten ha liknat varandra mer. I den tidigare studien påvisades att musik påverkar 

den upplevda ansträngningen positivt, i synnerhet bland de otränade. I studien har inte 

deltagarna delats upp på samma sätt, och därmed kan inga slutsatser dras gällande hur tränade 

respektive otränade elever påverkas. Förmodligen bidrar därför valda mätmetoder också till 

de skilda resultaten. Deltagarna i Ahmadi, Mohammadzadeh och Tartibiyans studie sprang på 

löpband medan våra deltagare utförde olika sorters övningar i en stationsbana. Tänkbart 
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skulle därför vara att bakgrundsmusiken bidrar mer till en lägre upplevd ansträngningsnivå 

under löpning än under en mer varierad träning.  

 

Det har framkommit att musik i en rytm som är synkroniserad med aktiviteten bidrar till en 

förhöjd prestation (Curtseit & Koç, 2009, s. 44-47). Ahmadi, Mohammadzadeh och 

Tartibiyans studie (2008, s. 67-74) genomfördes på löpband, medan vår genomfördes med 

hjälp av en stationsbana. Vid löpning på löpband är rörelsen relativt monoton varför den 

kanske kan uppfattas som lättare att utföra i takt till musik. I arbetet med stationsbanan var det 

olika sorters rörelser som skulle utföras, vilket kanske bidrog till att det var svårt att arbeta 

synkroniserat till bakgrundsmusiken. Detta skulle kunna vara en förklaring till varför vi inte 

fått samma resultat som Ahmadi, Mohammadzadeh och Tartibiyan. 

 

4.3 Studiens resultat i förhållande till kursplanen 

Sambandet mellan rörelse och musik var något som påtalades redan under 60-talets 

idrottsundervisning, dock med tillägget att musik skulle användas med viss försiktighet för att 

inte binda elevernas naturliga rörelseutförande (Kungliga skolöverstyrelsen, 1963, s. 348). 

Skulle det kunna vara så att vissa i vår studie fann musiken gynnade rörelserna, medan vissa 

fann den hämmande? Lgr62 är ett gammalt styrdokument, samtidigt som den försiktiga 

inställningen till användandet av musik kanske fortfarande är något vi bör reflektera kring.  

Vi har även tidigare konstaterat att kursplanerna för idrottsämnet förändrats genom åren. 

Utförliga anvisningar har ersatts av mer tolkningsbara begrepp, vilket även gäller för hur 

musik har presenterats. I Lgr11 står om dans, lek och rörelse till musik. Under det centrala 

innehållet för högstadiet har även ”rörelse- och träningsprogram till musik” lyfts in. 

(Skolverket, 2011, s. 28-29) Stationsbanan som har genomförts i vår studie är ett exempel på 

hur detta centrala innehåll kan tillämpas. 

Vad är då meningen med att utföra denna typ av rörelser till musik? Baserat på vår studies 

resultat borde det knappast vara för att öka elevernas aktivitet (i antal steg mätt) genom 

musikens tempo. Eftersom det idag läggs allt mindre vikt vid elevernas mätbara resultat i 

idrottsundervisning hade kanske en sådan anledning dessutom varit märklig. Istället har hälsa 

fått ett större fokus. Att träna till musik förhöjer mångas upplevelse av träningen, vilket 

definitivt kan kopplas till hälsobegreppet.  
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Förmodligen är anledningarna till att träning ibland bör utföras till musik många. Vi får heller 

inte glömma bort att skolklasser består av många olika individer vilka alla föredrar olika 

sorters träning och musik. Vad som motiverar en elev kan dra ner drivkraften hos en annan. 

(Karageorghis & Priest, 2008, s. 347-366) För att tillgodose så många elevers och sinnens 

behov som möjligt bör i så fall undervisningen bedrivas varierat, något som även vår studie 

pekar på.  

 

4.4 Kritisk värdering av metoden 

Undersökningen har visat på få enhetliga och signifikanta skillnader beträffande såväl antal 

steg som upplevd ansträngning mellan lektionerna med olika musiktempon. Denna skillnad 

kan bero antingen på att bakgrundsmusikens tempo inte påverkat dessa faktorer, alternativt att 

undersökningen skulle behövt genomföras annorlunda för att kunna påvisa större skillnader. I 

och med att stegräknarna enbart bars under arbetet med stationsbanorna mättes antal steg bara 

under en 30-minutersperiod. Hade stegräknarna burits under en längre period är det möjligt att 

större skillnader kunnat noteras. Kanske skulle det ha varit att föredra att eleverna burit 

stegräknare även under uppvärmningen och haft olika musiktempon även under den. Detta för 

att såväl öka undersökningstiden som att kunna ta med aspekten angående hur musiken 

påverkar rörelser som inte är lika förutbestämda som vid en stationsbana. 

Det är också värt att reflektera kring valet av övningar under stationsbanan. Vissa stationer 

var konstruerade så att inga, alternativt väldigt få steg, kunde registrerats. Avsikten var att ge 

eleverna lite återhämtning för benen på vissa stationer, eftersom vi trodde att enbart olika 

sorters spring- och hoppövningar skulle trötta ut eleverna för mycket och därmed ge ett 

opålitligare resultat. I efterhand kan vi konstatera att fler övningar inkluderande löpning eller 

hopp förmodligen skulle ha fungerat bra eftersom vi upplevde att vilan på 30 sekunder mellan 

de olika stationerna var onödigt lång med tanke på hur banan nu var upplagd. Med fler 

övningar där steg kunnat registreras hade vi eventuellt kunnat urskilja fler och tydligare 

skillnader i resultatet. Ett alternativ hade kunnat vara att korta ner tiden för vilan och även 

utöka antalet stationer på banan. 

 

Musiken i vår undersökning var kategoriserad efter huruvida tempot var under 120 BPM eller 

över 140 BPM. Vad som inte togs någon hänsyn till var hur mycket över eller under dessa 

gränser tempot låg. En låt med 90 BPM kan exempelvis vara behaglig att röra sig till både i 

tempot 90 BPM samt till det dubbla tempot 180 BPM, lite beroende på vilken övning som 
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utförs. Kanske hade resultatet skilt sig något om vi haft en undre respektive övre gräns för 

tempot i musiken som användes i studien. 

 

Vi hade även kunnat bredda studien genom att undersöka vad eleverna ansåg om musiken 

som spelades under stationsbanan. Tidigare forskning visar att bättre träningsresultat uppnås 

då man tränar till musik man tycker om (Jones, Karageorghis & Low, 2006, s. 240-250). Det 

hade därför varit intressant att ta reda på huruvida eleverna i studien uppskattade musiken 

som spelades eller ej och sätta det i relation till resultatet. Att inkludera även den parametern 

hade dock gjort det svårt att genomföra en blindstudie eftersom eleverna då förstått att 

undersökningens syfte hade haft med musiken att göra. 

 

Det hade gynnat vår studie om vi hade kunnat säkerställa att ljudnivån på musiken var 

densamma under samtliga testtillfällen, då det har påvisats att volymen är av viss betydelse 

för effektiviteten av aktiviteten (Edworthy & Waring, 2006, s. 1597-1610). 

 

4.5 Bortfallsanalys 

I studien ingick fyra klasser. I dessa klasser mötte vi under undersökningens gång totalt 83 

elever. Av de drygt 80 eleverna var det dock inte fler än 35 som deltog vid båda 

undersökningstillfällena. Ett större deltagarantal hade varit att föredra eftersom resultatet då 

hade blivit mer tillförlitligt. Anledningen till att en av klasserna var väldigt få vid det ena 

tillfället var att klassen hade prov senare på dagen och därmed valde att fokusera på det 

istället för att gå på lektionen i idrott och hälsa. De stora bortfallen i övriga klasser vet vi 

ingenting om, men vi upplevde det som att det inte hörde till ovanligheten att få dök upp på 

lektionen i idrott och hälsa. 

 

4.6 Hur studiens resultat kan användas i idrott och hälsa 

Av vårt resultat att döma saknas tydlig koppling mellan tempot i bakgrundsmusiken och det 

antal steg eleverna tar. Om syftet med en lektion alltså är att eleverna ska röra på sig så 

mycket som möjligt spelar det i så fall ingen roll vilket tempo bakgrundsmusiken har. Vad 

man i så fall snarare kan konstatera är vikten av variation i undervisningen. Då ett 

lektionsinnehåll upprepas tycks motivationen sjunka och antalet steg eleverna tar likaså.  
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Ansvaret för hur musik används i undervisningen av idrott och hälsa har genom åren allt mer 

lagts över på de enskilda lärarna. Det betyder att det blir av allt större vikt för lärare att sätta 

sig in i hur musik påverkar eleverna under olika aktiviteter. Denna studie kan vara en 

pusselbit i det pusslet. Det finns många olika komponenter att ta hänsyn till i valet av musik. 

Utöver tempot kan lärare variera exempelvis volym och genre. Ju mer vi vet om dessa olika 

beståndsdelar desto bättre kan vi hjälpa elever att nå de mål som önskas. Musiken kan på så 

vis fungera som ett didaktiskt hjälpmedel. 

 

4.7 Förslag på vidare forskning  

En utökning av vår genomförda studie skulle kunna vara att låta deltagarna besvara vad de 

ansåg om musiken som spelats. På så vis skulle jämförelser inte enbart kunna göras mellan 

tempo och antal steg samt upplevd ansträngning, utan även med huruvida eleverna tilltalats av 

musiken eller ej.  

 

Det har tidigare antytts att musikgenre påverkar mer än vad musiktempo gör (Kämpfe, 

Renkewitz & Sedlmeier, 2010, s. 441). Detta är dock inget vi har hittat mycket forskning på 

varför även det skulle vara intressant att undersöka vidare.  

 

Tidigare forskning har även påvisat att träning utförd med självvald musik påverkar 

träningsintensiteten positivt (Karageorghis, Jones och Low, 2006, s. 246). Ytterligare ett 

förslag till vidare forskning skulle därför kunna vara att låta eleverna välja egen musik för att 

därefter genomföra samma typ av test. Det skulle vara intressant att, i en större undersökning, 

se om självvald musik eller musik med ett högt alternativt lågt BPM påverkar stegantalet 

mest. 

 

Det stora bortfallet i undersökningen förvånade oss. Vad kan detta bero på? Är detta ett 

återkommande problem på gymnasieskolor runtom i landet? Vi är nyfikna på att få veta mer 

inom detta område samt se vad detta kan bero på. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 
Syfte och frågeställningar:  

Syftet med vår undersökning är att se om, och i så fall hur, elevernas antal steg samt upplevd 

ansträningsnivå under lektioner i idrott och hälsa påverkas av vilket tempo 

bakgrundsmusiken har.  

 

Våra frågeställningar är: 

 

- Är det någon skillnad på hur många steg elever tar under en lektion beroende på om 
bakgrundsmusiken är under 120 BPM eller över 140 BPM? 

- Upplever eleverna att deras ansträngningsnivå påverkas beroende på om 
bakgrundsmusiken är under 120 BPM respektive över 140 BPM? 

 
Vilka sökord har du använt? 
Music tempo effects, music tempo exercise, music exercise effects, musik effekt träning 

 
Var har du sökt? 
Google scholar, Ebsco 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Google Scholar: ”musik effekt träning” 
Ebsco: “music tempo effects”, ”music tempo exercise”, ”music exercise effects” 
 
 

 
Kommentarer 
Då det har gjorts mycket forskning på just musikens påverkan på idrottslig prestation var det 
relativt lätt att hitta användbara källor till studien. 
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Bilaga 2 

Lektionsplanering 

Skola:  
Klass: 
Sal: 
Tid: 
Musiktempo: 
 

Samling 
Vi berättar vad vi heter och anledningen till att vi är på besök. Eleverna informeras om att 
lektionen är en del av en undersökning och att de kommer att få genomföra två till synes 
identiska lektioner. Däremot avslöjar vi inte undersökningens syfte. Därefter går vi igenom 
uppvärmningen.  

Uppvärmning 
 
Plåsterkull 
Två elever är kullare och ska försöka kulla de andra. När man blir kullad måste man hålla en 
hand som ett plåster på kroppen på det stället man blev kullad. Andra gången man kullas får 
man använda den andra handen och den tredje gången man blir kullad får man springa som 
vanligt utan ”plåster” igen. Uppvärmningen genomförs till musik och kullare varieras ofta. 
 

Samling 
Presentation av huvudmomentet. Vi visar en skiss på hur salen ska se ut och ber eleverna att 
plocka fram materialet. Därefter går vi igenom övningarna var för sig och tejpar fast 
bildbeskrivningar vid varje station. Information ges sedan om stegräknarna och Bogskalan. Vi 
nollställer stegräknarna tillsammans och går igenom hur de ska bäras. Avslutningsvis 
understryker vi vikten av att inte trycka på någon knapp eller skaka stegräknarna under 
lektionen.  
 

Huvudmoment 
 
Stationsbana 
Eleverna jobbar i grupper om två till tre personer och fördelar sig på de olika stationerna. De 
arbetar på en station i 30 sekunder, för att därefter få 30 sekunders vila innan de påbörjar 
arbetet vid nästa station. Efter att ha genomfört ett varv får eleverna en kortare drickpaus. 
Detta upprepas och eleverna gör totalt tre varv. Då eleverna arbetar på stationerna spelas 
musiken på hög volym och i vilopauserna under stationsbytena sänks volymen. 
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Samling 
Eleverna kommer fram till oss, en i taget, för att rapportera sina steg och lämna in 
stegräknarna. De uppger också två värden från Borgskalan, ett för hur fysiskt ansträngande 
de upplevde stationsbanan som helhet och ett för hur de upplevde den maximala 
ansträngningsnivån. Vi antecknar varje elevs resultat på klasslistan. Allt eftersom eleverna 
lämnar in sina stegräknare börjar de plocka undan materialet som har använts under 
lektionen.  

Material 
Spotify med spellista 
Musikanläggning 
Tjockmatta 
Häckar (5 st) 
Hopprep (3 st) 
Koner (10 st) 
Bänk 
Stegräknare 
Klasslista 
Instruktionslappar 
Planering 
Tidtagarur 
Lekband 
Tunna mattor (6 st) 
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Bilaga 3 

Spellistor 

 

Uppvärmningsmusik (Tempo mellan 120 och 140 BPM) 
 
Busy Doin´Nothin – Ace Wilder 
Timber – Pitbull 
Wake Me Up (Radio Edit) – Avicii 
Faith (Radio Edit) – Blaster Jaxx 
Counting Stars – OneRepublic 
Tsunami (Original mix) – Dvbbs 
 

Musik med tempo under 120 BPM 
 
Yes We Can – Oscar Zia 
Am I Wrong – Nico & Vinz  
Blurred Lines – Robin Thicke 
Dream Away – Eagle-Eye Cherry 
Safe And Sound – Capital Cities 
Fakkin Fin – Labyrint 
Svarta duvor & vissna liljor – Kartellen 
Du stör dig hårt på mig – Markus Krunegård 
Efter solsken – Panetoz 
The monster - Eminem  
 

Musik med tempo över 140 BPM 
 
Can´t Hold Us – Macklemore & Ryan Lewis feat. Ray Dalton 
Applause – Lady Gaga 
Can’t Remember to Forget You – Shakira 
Miss Decibel – Medina 
Hädanefter – Veronica Maggio 
All We Are – State of Drama 
FU – Miley Cyrus 
Kiss You – One Direction 
Riptide – Vance Joy 
Blame It On The Disco – Alcazar 
Happy – Pharrelll Williams 
You’re Nobody ‘Til Somebody Loves You – James Arthure 
 


