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Abstrakt 

 
Syftet med denna studie var att undersöka eventuella samband mellan idrottsdeltagande och 

skolresultat hos elever i årskurs 6. Studien bygger på tidigare forskning som menar att 

motorisk träning har en påverkanseffekt på elevers inlärningsförmåga, men också studier om 

föreningsidrottens och dess positiva effekter på barn och ungdomar. Undersökningen var av 

kvantitav art, där enkäter har använts för att ge information om elevers idrottsdeltagande. 

Därefter har elevernas betyg jämförts med enkätsvaren. Resultaten av studien visar att elever 

som är involverade i den organiserade idrotten har högre betyg i framförallt ämnena 

matematik och svenska. Detta visar sig främst bland de elever som tränar tre gånger per vecka 

eller mer. Det bör dock nämnas att det inte går att dra några större slutsatser av denna 

undersökning, då elevens studieresultat påverkas av ett flertal faktorer. Dock visar forskning 

att motorisk förmåga, d.v.s. rörelseförmåga har en påverkanseffekt för elevens koncentrations 

-och inlärningsförmåga, vilket gör att all form av fysisk aktivitet bör uppmuntras så tidigt som 

möjligt. Utöver detta framkommer det också att föreningsidrotten bidrar till en rad positiva 

effekter, som är av nytta för barnet och ungdomen i både skolsituationer och livet i allmänhet.  

 

Nyckelord: Föreningsidrott, motorik, studieresultat.



 

Förord  

Ett stort tack till samtliga elever, lärare och rektorer som bidrog till att undersökningen kunde 

genomföras. Ännu ett tack till min handledare Inger Karlefors som stöttat, väglett, och givit 

mig ökad kunskap inom det rådande ämnet.  
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1 Inledning  
Det är svårt att undgå all rapportering om svenska elevers fallande skolresultat. I den senaste 

PISA-undersökningen, som nämns i Skolverkets senaste lägesrapport (Skolverket, 2015), kan 

vi läsa att svenska elevers prestationer i bland annat matematik och läsförståelse fortsätter att 

försämras. Vad detta beror på vet vi inte, men svaren blir troligtvis olika beroende på vem vi 

frågar. Eftersom jag själv alltid haft ett intresse för fysiskt aktivitet och dess påverkan på vår 

fysiska och mentala hälsa kändes det därför intressant att undersöka eventuella samband 

mellan studieresultat och deltagande inom föreningsidrotten. Jag har under hela min 

grundskoleperiod varit aktiv inom främst fotboll, men även basket. Under mina gymnasieår 

gick jag ett idrottsligt program med inriktning mot fotboll. När jag slutade med fotbollen som 

21-åring, valde jag att fortsätta träna på egen hand, då i form av framförallt löpning och 

styrketräning. Idrottandet har berikat mig på många olika sätt – vänskap, gemenskap, 

disciplin, värderingar, en god fysik, kunskaper inom kost och hälsa. Listan kan göras lång och 

jag har en stark tilltro på föreningsidrotten som en viktig del av barns och ungdomars 

uppväxt.  

 

I takt med att skolresultaten försämras, framkommer det också att ungdomar lämnar 

föreningsidrotten i större utsträckning än tidigare (Redelius, 2013). Eftersom det spontana 

idrottandet minskat bland barn och ungdomar blir därför den organiserade idrotten viktig för 

att få in fysisk aktivitet i vardagen. Det har visat sig att ungdomar som inte är delaktiga i 

någon form av idrottsrörelse många gånger uppnår en låg grad av fysisk aktivitet och har svårt 

att tillgodose sitt behov av detta (Engström, 2004).  

 

I takt med samhällets utveckling har även kravet på fysisk ansträngning minskat. Vi kan ta 

bussen, bilen eller andra typer av lokala färdmedel när vi vill förflytta oss mellan olika platser. 

Större byggnader är utrustade med rulltrappor och hissar och många ärenden, så som att 

handla mat och andra varor, kan enkelt göras hemifrån via dator och mobil. De människor 

som har en inaktiv livsstil är mer inaktiva än förr, medan de människor som är aktiva är mer 

aktiva än tidigare – klyftan mellan dessa grupper har med andra ord ökat.  

 

Att delta i någon form av idrottförening bidrar inte bara till positiva effekter på barns och 

ungdomars hälsa. Idrottsrörelsen beskrivs många gånger som en av våra viktigaste 

uppfostringsmiljöer (Engström, 2004). Här lär vi oss inte bara idrottsliga färdigheter, utan får 

även med oss normer och värderingar som är av stor nytta för det kommande vuxenlivet.  

De primära effekterna av regelbunden träning och motion visar sig främst i form av 

exempelvis stärkt skelett, ökad muskelkapacitet, ökad slagvolym på hjärtat, förättrad motorik 

och koordination samt minskad risk för en rad sjukdomar. Även psykiskt påverkas vi i form 

av t.ex. ökat välbefinnande, stärkt självförtroende och en förbättrad tålighet mot stress 

(Riksidrottsförbundet, 2004). De sekundära effekterna av detta kan i sin tur bidra till att 

skolprestationerna förbättras, då det visat sig att t.ex. motoriska färdigheter har en positiv 

påverkan på både koncentrationsförmågan och skolprestationer (Ericsson, 2003).  
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1.1 Avgränsningar  

 

Ämnena som kommer att undersökas i denna studie är matematik, svenska och engelska. 

Anledningen till att undersöka dem beror främst på att dessa tre ämnen är kärnämnen som 

kräver ett godkänt betyg för fortsatta studier efter grundskolan (www.gymnasieguiden.se). 

Vidare är svenska och matematik de ämnen som eleverna har mest undervisningstid i under 

grundskolan. Den totala undervisningstiden för elever i grundskolan omfattar 6785 timmar. 

Av dessa skall 1490 timmar innefatta svenska eller svenska som andraspråk, 1020 timmar 

matematik och 480 timmar engelska (SFS 2010:800).  

 

Undersökningen kommer inte att ta hänsyn till sociokulturella och socioekonomiska 

skillnader bland eleverna, trots att dessa aspekter kan ha en betydande roll för både deltagande 

i någon idrottsförening (Engström, 2010) och elevens studieprestationer (Skolverket, 2009). 

Denna avgränsning beror dels på tidsbrist, men också på grund av studiens storlek. Troligtvis 

är denna studie för liten, både geografiskt men även antalsmässigt, för att kunna dra några 

större slutsatser rörande ovan nämnda skillnader.  

 

Slutligen kommer inga större jämförelser göras mellan gruppen pojkar och flickor. Detta 

beror också på tidsbrist, men även för att det huvudsakliga syftet är att finna samband mellan 

elevgrupper (idrottsaktiva kontra icke idrottsaktiva) och inte kön.  
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2 Syfte och frågeställningar  

2.1 Syfte  

Syftet med denna rapport är att studera eventuella samband mellan goda studieresultat i 

ämnena matematik, svenska och engelska och deltagande i någon föreningsidrott hos elever i 

årskurs 6. 

 

2.2 Frågeställningar 

 Finns det något samband mellan goda studieresultat i ämnet matematik och deltagande i 

föreningsidrott?  

 Finns det något samband mellan goda studieresultat i ämnet svenska och deltagande i 

föreningsidrott? 

 Finns det något samband mellan goda studieresultat i ämnet engelska matematik och 

deltagande i föreningsidrott? 

 Finns det några samband mellan positiva attityder till skolan och deltagande i någon 

idrottsförening?  
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3 Bakgrund  
 

Denna del kommer först och främst ta upp begrepp som rör fysisk aktivitet och dess positiva 

effekter på vår fysiska och psykiska hälsa, detta för att påvisa vad som händer i vår kropp när 

vi tränar och motionerar. Eftersom rapporten syftar till att finna eventuella samband mellan 

idrottsdeltagande och goda studieresultat i matematik, engelska och svenska, kommer därefter 

en beskrivning av hur rörelseförmågan, d.v.s. motoriken, har en påverkanseffekt på vår 

inlärnings – och koncentrationsförmåga. Slutligen kommer den organiserade idrotten 

beskrivas och vilka positiva effekter denna har för ungdomars välbefinnande samt hur 

effekterna kan påverka skolarbetet.  

 

3.1 Fysisk aktivitet 

3.1.1 Begreppsanvändning  

Begreppet fysisk aktivitet är väldigt brett och beskrivs enligt Folkhälsomyndigheten (2003) 

som all typ av rörelse som bidrar till ökad energiförbrukning. Denna definition omfattar all 

form av rörelse som både sker under arbete och fritid, t.ex. promenader, lek, idrott, motion, 

träning och friluftsliv. Vidare kan fysisk aktivitet delas in i två huvudsakliga grupper – de 

aktiviteter som sker i organiserad form samt aktiviteter som sker under icke organiserad form. 

I den här studien kommer fokus att ligga på de som sker i organiserad form. Effekterna av 

fysisk aktivitet är beroende av bland annat intensitet, varaktighet och frekvens (Schäfer & 

Faskunger, 2006). Eftersom begreppet är så pass brett, kommer denna rapport främst rikta in 

sig på fysisk aktivitet i form av motion och träning, d.v.s. fysisk aktivitet som förbättrar 

konditionen. Begreppet motion definieras enligt Statens folkhälsoinstitut;  

 

Motion är en planerad eller strukturerad fysisk aktivitet som syftar till att förbättra eller upprätthålla 

en eller flera komponenter av fysisk kondition, nämligen aerob kapacitet 

(syreupptagningsförmåga/kondition), muskelstyrka, muskeluthållighet, balans och koordination, 

rörlighet och kroppssammansättning. Motionsaktiviteter innebär oftast ett ombyte till 

träningskläder. (Schäfer & Faskunger, 2006 s.13)  

 

Fysisk aktivitet i form av träning definieras enligt Ekblom (2000) som den form av aktivitet 

vars målsättning är att öka prestationsförmågan. Denna form av aktivitet sker huvudsakligen 

inom tävlingsidrotten. Kondition beskrivs enligt ovan nämnda författare som det relativa 

träningstillståndet som rör kroppens rörelseapparat, andning och cirkulationssystem. Både 

motion och träning bidrar till förbättrad kondition, vilket bl.a. har positiva effekter på 

blodtrycket, energibalansen och vår syreupptagningsförmåga. Anledningen till att smalna av 

begreppet fysisk aktivitet, beror på att den idrott som främst sker inom idrottsföreningar 

landar inom ramen för motion och eller träning. Ytterligare en anledning att göra kopplingar 

mellan fysisk aktivitet och medlemskap i någon form av idrottsförening beror på att det visat 

sig att de barn och ungdomar som uppnår en låg grad av fysisk aktivitet mycket sällan är 

medlemmar i någon idrottsförening (Riksidrottsförbundet, 2004). Även Engström (2004) 

bekräftar detta och skriver att idrottsföreningar utgör en viktig del för hur fysiskt aktivt ett 
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barn eller en ungdom är, men också att de ungdomar som inte deltar i den organiserade 

idrotten har svårt att tillgodose sitt behov av fysisk aktivitet. 

 

3.1.2 Effekter av motion och träning  

Det är sedan länge ett väl känt faktum att träning och motion medför en rad hälsovinster, såväl 

fysiskt som psykiskt. Effekterna av regelbunden fysisk aktivitet, motion och träning är många 

och en rad av dessa beskrivs av Folkhälsoinstitutet (1997). 

 Skelettet stärks vilket i sin tur minskar risken för benskörhet 

 Konditionen förbättras vilket medför att risken för hjärt– och kärlsjukdomar minskar. 

Hjärtats slagvolym ökar och bidrar till ökad syreupptagningsförmåga.  

 Immunförsvaret stärks. 

 Produktionen av endorfiner – kroppens eget morfin – ökar.  

 Risken för Alzheimers sjukdom och demens minskar.  

 Muskelstyrkan ökar och bidrar till ökad kapacitet att förbruka fett, 

 Ämnesomsättningen ökar. 

 Blodkärlen håller sig elastiska och blir mindre förkalkade. Kolesterolhalten i blodet 

minskar.  

 

Utöver dessa fysiologiska aspekter, sägs även regelbunden motion och träning påverka vår 

mentala hälsa på ett positivt sätt. Enligt Folkhälsoinstitutet (1997) utgör fysisk aktivitet en 

viktig roll för att de motoriska, sociala och personliga sidorna ska utvecklas hos ett barn. 

Lindwall (2011) beskriver att en rad forskning visat att människor som är regelbundet aktiva 

generellt sett mår bättre, är mindre deprimerade, har mindre ångest, har ett mer positivt 

stämningsläge samt är mer tåliga för stress. Han utgår bland annat från forskningsresultat som 

beskrivs i en studie kallad The Model For Physical Activity Participation, som visar att 

träning i första hand leder till att vi blir vältränade, vilket i sin tur leder till en uppfattning att 

vi är mer kompetenta och därmed får en förhöjd självkänsla. Vidare beskriver han även en 

forskning gjord av R. Keith Fox, som menar att sambanden mellan träning och självkänsla 

kan beskrivas utifrån olika mekanismer. Dessa mekanismer är (1) biokemiska faktorer som 

förbättrar självuppfattningen via humör och sinnesstämning, (2) förbättrad kroppsuppfattning 

och en ökad acceptans av kroppen, (3) ökad uppfattad kompetens genom fysisk kondition och 

fysiska förmågor, (4) ökad kontroll och självbestämmelse över kroppen samt (5) en ökad 

känsla av social tillhörighet (om aktiviteten sker tillsammans med andra). Lindwall (2011) har 

även han gjort studier i ämnet självkänsla och fysisk aktivitet där han visar att unga tjejers 

självkänsla ökat genom utökad fysisk aktivitet. Tjejerna uppvisade i detta fall en positivt ökad 

självuppfattning och minskad social kroppsångest efter att ha tränat regelbundet i sex 

månader. 

 

3.1.3 Risker med inaktivitet  

Inaktivitet kan beskrivas som stillasittande aktiviteter där det inte finns någon form av fysisk 

ansträngning. En stor del av dessa beskrivs enligt Statens folkhälsoinstitut (2011) som 

skärmbundna aktiviteter i form av tv-tittande och dator-och mobilanvändning i syfte att spela 
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spel, chatta, vara aktiv på internet etc. Schäfer och Faskunger (2006) beskriver att inaktivitet 

ökar risken för hjärt-och kärlsjukdomar, fetma, typ 2-diabetes, sjukdomar i rörelseorganen, 

psykisk ohälsa och vissa cancerformer. Dessen (1990) hävdar att om barn inte får utrymme till 

en allsidig rörelse kan detta leda till att muskelmassan minskar och att vävnader i kroppen inte 

kan utveckla sina funktioner.  

 

Idag ägnar vi mer tid än förr till skärmbundna aktiviteter, vilket kan vara en orsak till att 

stillasittandet sägs öka. Ekblom Bak, Ekblom och Hellénius (2010) beskriver att ett långvarigt 

stillasittande, vilket innebär en frånvaro av muskulär aktivitet samt en låg energiomsättning, 

kan innebära hälsorisker och en ökad risk för de stora folksjukdomarna. Ett långvarigt 

stillasittande kan bland annat leda till en ökad mängd visceralt fett (fett som omger de inre 

organen), diabetes, försämrad kondition, övervikt, ökad stresskänslighet, skörare skelett samt 

bristande välbefinnande i form av sämre självkänsla och koncentrationsförmåga (Ekblom Bak 

et.al., 2010).  

 

3.1.4 Rekommendationer – fysisk aktivitet  

Utifrån World Health Organizations (WHO) (2010) rekommendationer bör ungdomar mellan 

5-17 år vara aktiva minst 60 minuter per dag. Utöver detta bör de minst tre gånger per vecka 

ägna sig åt någon form av träning som är fysiskt ansträngade.  

 

De nordiska rekommendationerna för barn och unga lyder;  

"Minst 60 minuters fysisk aktivitet per dag, både med måttlig och hög intensitet. Aktiviteterna 

kan sannolikt delas upp i kortare intervaller under dagen och bör vara av olika slag” 

(Folkhälsomyndigeten, 2003). SCB (2014) förtydligar här begreppet intensitet och beskriver 

att måttlig intensitet innebär att aktiviteten pågår i minst 20 minuter och personen i fråga blir 

varm och andas kraftigare än normalt. Hög intensitet beskrivs som att aktiviteten är mycket 

ansträngande och personen i fråga andas mycket kraftigare än normalt. 

3.2 Teoretisk anknyting - fysisk aktivitet och inlärning 
 

”Rörelse är porten till inlärning” (Hannaford, 1997, s. 98). Med detta menar Hannaford att 

rörelse, från den tidiga spädbarnsåldern och genom hela livet, är viktigt eftersom det främjar 

skapandet av nätverk och nervceller, vilket anses vara inlärningens innersta kärna. Vidare 

beskriver hon att muskelaktiviteter, främst i form av motoriska och koordinerade rörelser 

stimulerar produktionen av neurotrofiner, ett ämne som stimulerar nervcellernas tillväxt och 

ökar antalet nervförbindelser i hjärnan (Hannaford, 1997).  

 

3.2.1 Motorik  

All form av idrott och motion innebär rörelser, vilket inom vetenskapen ofta brukar benämnas 

som motorik. Motorik handlar om rörelseförmåga och innefattar både medvetna och 

omedvetna rörelser. Medvetna rörelser kan handla om att t.ex. göra en baklängesvolt, medan 

omedvetna rörelser är de rörelser som sker när vi t.ex. går – d.v.s. vi behöver inte koncentrera 
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oss på det vi gör. Motorik delas även in i fin -och grovmotorik. Grovmotorik betecknas som 

de rörelser som omfattar de stora muskelgrupperna, t.ex. krypa, gå, springa, hoppa, balansera 

etc. Finmotorik innefattar små rörelser, de som sker i t.ex. fingrar och ögon. En dåligt 

utvecklad grovmotorik innebär i många fall även en dåligt utvecklad finmotorik (Sandborgh-

Holmdahl & Stening, 1993).  Då denna rapport syftar till att undersöka den idrott som äger 

rum i idrottsföreningar och dess samband med studieresultat är det därmed grovmotoriken 

som är i största fokus, men finmotoriken utgör även den en viktig faktor då det är den vi 

använder när vi t.ex. skriver. Ericsson (2005) beskriver att fysiska förmågor i form av 

snabbhet, uthållighet, styrka och smidighet, d.v.s. de förmågor som utvecklas inom de 

vanligaste föreningsidrotterna, har stor påverkan på vår rörelseförmåga. Den motoriska 

förmågan har även betydelse för självuppfattningen, vilket innebär att barns motoriska 

förmåga även samverkar med den psykologiska utveckling, den sociala förmåga och på sikt 

delaktigheten i samhället (Ericsson, 2005). 

 

3.2.2 Motorikens betydelse för inlärning 

Duktiga idrottare lyckas ofta uppmärksamma flera saker samtidigt. De kan t.ex. utföra 

komplicerade finter och samtidigt ha koll på sina medspelare. Denna förmåga brukar 

beskrivas som automatisering (Johnson & Carlsson, 1999). Genom träning sker stegvis en 

automatisering av de grovmotoriska rörelserna, vilket innebär att vi kan utföra dessa rörelser 

utan medveten uppmärksamhet. Exempel på detta är t.ex. förmågan att kunna gå – något som 

vi gör utan att medvetet behöva tänka på hur vi rör vår kropp, men som till en början, vid 

småbarnstiden, är en viljemässig handling. Automatiseringen av olika rörelser är en process 

som pågår genom hela vår utveckling och bör ses som en livslång process. Ett barn med dåligt 

utvecklad automation kan många gånger leda till att barnet har svårt att koncentrera sig och 

följa med i undervisningen. Enkla vardagsrörelser, så som att flytta bänken eller lyfta pennan, 

tar fokus och uppmärksamhet från barnet, vilket gör att de får svårt att lyssna samtidigt. Barn 

med dåligt utvecklad motorik kan alltså ha sämre förutsättningar än andra när det kommer till 

olika inlärningssituationer (Sandborgh-Holmdahl, 1993). Ericsson (2003) påpekar också detta 

och beskriver att ju fler rörelser som är automatiserade, desto större är möjligheten till 

kognitiv bearbetning. Hon menar också att brister i automatiseringen kan störa 

koncentrationsförmågan i olika kognitiva inlärningssituationer.  

 

3.2.3 Motorik, perception och kognition  

Perception, d.v.s. förmågan att med hjälp av våra sinnen uppfatta, upptäcka, urskilja, 

identifiera, sortera, följa och minnas, är intimt förknippad med motorik (Sandborgh-Holmdahl 

& Stening, 1993). En sen utvecklad motorik kan bidra till perceptionssvårigheter, vilket 

innebär att hjärnans förmåga att tolka olika sinnesintryck är nedsatt. Svårigheterna kan bland 

annat handla om att relatera till olika föremål, skilja på höger och vänster, svårigheter att 

bedöma avstånd till andra människor. Perceptionssvårigheter kan också medföra yrsel och 

balanssvårigheter, vilka kan påverka armarnas och händernas rörelser. Detta i sin tur kan vara 

ett hinder vid olika inlärningssituationer, eftersom inlärning kräver att vi använder alla våra 

sinnen på olika sätt. Det har framförallt visat sig att perceptionssvårigheter, främst svårigheter 
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med den auditiva perceptionen, d.v.s. lyssningsförmågan, kan medföra svårigheter vid läs -

och skrivinlärningen (Ericsson, 2003). Även den kognitiva utvecklingen, d.v.s. utvecklingen 

av våra mentala funktioner som minne, perception och problemlösande, sägs kunna utvecklas 

av motorisk träning. Ericsson utgår en del från Piagets teorier som beskriver hur den tidiga 

sensomotoriska fasen utgör en viktig del för att barnet ska få en kognitiv förståelse för 

omvärlden. Här innebär den kognitiva förståelsen kroppsliga upplevelser och erfarenheter 

som ligger till grund för förståelse för omvärlden. Hos barn som inte får tillräckligt mycket 

rörelse kan de sensomotoriska upplevelserna minskas och därmed utgöra hinder för den 

intellektuella utvecklingen (Ericsson, 2003). Även Hannaford (1997) belyser de 

sensomotoriska funktionerna och beskriver att dessa utgör ett samspel mellan vänster och 

höger hjärnhalva. Desto mer vi använder båda hjärnhalvorna desto fler förbindelser skapas 

och detta främjar förmågan för inlärning (Hannaford, 1997).  

I en studie gjord av Chaddok, Erickson, Prakash, Voss, VanPatter, Pontifex, Hillman och 

Kramer (2012) beskrivs att man sett tydliga samband mellan barns kondition och kognitiva 

förmåga. I studien användes fMRI (funktionell magnetresonanstomografi) för att undersöka 

sambanden mellan barns kondition och hjärnans funktioner hos barnen. Här framkom det 

bland annat att barn med bättre kondition hade högre kognitiv kontroll, d.v.s. en bättre kontroll 

av tanke och handling gentemot barnen med sämre kondition. Vidare beskrivs att en hög 

kognitiv kontroll också bidrar till förbättrat fokus samt utgör en viktig roll för vårt tänkande 

och arbetsminne, vilket visat sig vara en viktig faktor för bland annat läsning och matematik – 

förmågor som spelar en stor roll för elevens skolprestationer.   

 

I en något äldre studie gjord av Hammargren och Nordén (1984) framkommer det vissa 

samband mellan fysisk aktivitet och studieresultat. Här gjordes en undersökning på elever i 

årskurs 1-3, som visade på samband mellan motorisk utveckling och utveckling gällande läs-

och skrivförmåga. Studien visade även på samband mellan motorisk förmåga och fysisk 

aktivitet, det vill säga att den motoriska förmågan utvecklades genom fysisk aktivitet. 

Slutsatsen av deras studie var att motorisk träning kan vara en hjälp för elever att prestera 

bättre i skolan.   

 

3.2.4 Bunkefloprojektet  

Ericsson (2003)  har i sin doktorsavhandling visat på att tidiga insatser av ökad fysisk aktivitet 

och motorisk träning i skolan har positiva effekter på såväl skolprestationer som barns 

motoriska utveckling. Undersökningen gjordes som en delstudie i det så kallade 

Bunkefloprojektet – en hälsofrämjande livsstil. Detta projekt startade år 1999 som ett 

samverkansprojekt mellan skola, idrottsförening och forskning vars syfte var att stärka elevers 

benstomme, förbättra deras motorik, samt lägga grunden för en hälsosammare livsstil. 

Projektet syftade också till öka barnens självförtroende, koncentrationsförmåga och sociala 

förmåga (http://www.bunkeflomodellen.com).   

 

Syftet med Ericssons (2003) undersökning var att studera om ökad fysisk aktivitet och extra 

motorisk träning i skolan hade några påverkanseffekter på elevers skolprestationer, 

koncentrationsförmåga och motorik.  
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För att undersöka elevernas motoriska förmågor användes ett så kallat MUGI -Motorisk 

Utveckling som Grund för Inlärning -observationsschema. Övningarna som finns i detta 

schema är övningar som elever i åldern 6-7 år förväntas klara utan några större svårigheter. 

Syftet med observationsschemat är att ge en indikation om vilka barn som kan tänkas behöva 

extra grovmotorisk träning. I Bunkefloprojektet användes ett MUGI observationsschema, men 

det har även använts som mätinstrument och pedagogisk hjälpmedel i andra studier (Ericsson, 

2003).  

 

Undersökningen gjordes på 251 elever i skolåren 1-3, som ingick i olika grupper – två 

interventionsgrupper och en jämförelsegrupp. Interventionsgruppen hade schemalagd 

idrottsundervisning och fysisk aktivitet fem dagar per vecka, medan jämförelsegruppen enbart 

hade ordinarie idrottsundervisning två gånger per vecka. Genom olika mätningar som skedde 

med jämna mellanrum kollade man av elevernas motoriska förmåga, koncentrationsförmåga 

samt deras prestationer i matematik och svenska (Ericsson, 2003).  

 

Efter genomförda motorikobservationer, utifrån MUGI observationsschema som underlag, 

visade det sig att barnens grovmotorik förbättrades hos dem som fått ökad fysisk aktivitet och 

motorisk träning i skolan. Av pojkarna i interventionsgruppen hade 90 % god motorik och 

bland flickorna 94 %. Motsvarande siffror i jämförelsegruppen visade på 46 % respektive 83 

%. Resultaten indikerar på att ökad fysisk aktivitet och motorisk träning har stor betydelse för 

elever med små och stora motoriska brister. Resultaten kan inte bekräfta att 

koncentrationsförmågan hos eleverna förbättrades, däremot visade det sig att elever med god 

motorik även har en god koncentrationsförmåga. Samma förhållande gällde för elever med 

motoriska brister och koncentrationssvårigheter (Ericsson, 2003) 

 

Att elevers skolprestationer skulle öka genom ökad fysisk aktivitet och ökad motorisk träning 

visade sig också stämma. Eleverna i interventionsgruppen hade bättre resultat på nationella 

proven i svenska, jämfört med eleverna i jämförelsegruppen, där framförallt läs -och 

skrivförmågan visade sig vara bättre hos eleverna i invterventionsgruppen. Även i matematik 

visade det sig att de elever som fått ökad motorisk träning och ökad fysisk aktivitet presterade 

bättre på nationella proven i ämnet (Ericsson, 2003). 

 

3.3 Den organiserade idrotten 
Eftersom barns möjligheter till spontanidrott minskat och fysisk aktivitet inte längre ingår 

som en naturlig del av vårt vardagliga har fysisk aktivitet i form av träning och motion mer 

och mer förskjutits till att äga rum i organiserad form (Engström 2010).  

 

Idag är många ungdomar aktiva inom föreningsidrotten, men inte alla. Engström (2010) 

beskriver att ungdomars möjligheter till aktiviteter utanför föreningslivet begränsas mer och 

mer i takt med att det moderna samhället inte kräver att vi förflyttar oss för egen maskin i 

samma utsträckning som förr. Datorer, mobiler, tv-spel och andra skärmbundna aktiviteter 

lockar idag många ungdomar och ställer inga krav på fysisk aktivitet. I en rapport av 
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Skolverket (2009) framkommer det även att datoranvändning på fritiden har visat sig ha 

negativa konsekvenser för läsförmågan, då det lett till att mindre tid ägnas åt läsning.  

 

3.3.1 Kort historik  

År 1903 bildades Svenska gymnastik -och idrottsföreningarnas Riksförbund, vilket år 1947 

kom att kallas Sveriges Riksidrottsförbund. Namnändringen berodde på att man ville 

jämställa idrott och gymnastik (Lindroth, 2011). Under 1940-talet tog även den organiserade 

barn- och ungdomsidrotten form ordentligt. Detta berodde till viss del på att staten oroade sig 

över barns och ungdomars fritidsvanor och man ansåg därmed att idrotten skulle erbjuda 

bättre alternativ än vad som då ansågs som dåliga fritidsvanor. Riksidrottsförbundets 

ungdomskommitté grundades år 1944 och under 50 -och 60-talet ökade antalet tävlingar för 

barn och unga (Hedenborg, 2012).  

 

3.3.2 Populära idrotter  

Riksidrottsförbundet har på sin webbsida publicerat statistik över de populäraste idrotterna 

bland barn och ungdomar i åldrarna 6-25 år. Statistiken från år 2014 visar att bland 

tävlingsaktiviteterna, d.v.s. de aktiviteter som innebär matcher och tävlingar, är fotboll 

vanligast bland både pojkar och flickor. Därefter kommer innebandy, som är näst mest 

populär bland båda könen. Bland flickor följer därefter löpning, dans och ridning och bland 

pojkar friidrott, hockey och basket (Riksidrottsförbundet, 2014).  

 

3.3.3 Vilka idrottar 

Ovan nämnd statistik från Riksidrottsförbundet (2014) visar även hur deltagandet inom 

föreningsidrotten ser ut. Här framkommer det att 79 % av flickorna och 74 % av pojkarna i 

åldrarna 6-12 år är medlem i någon idrottsförening. Mellan åldrarna 13-18 år är däremot 

antalet medlemmar mindre, där 50 % av flickorna och 65 % av pojkarna är medlemmar. Med 

detta kan man alltså se att det sker många avhopp i tidiga tonåren, främst bland flickor. Detta 

mönster fastslås även i en rapport av Riksidrottsförbundet (2008), där man sett att många barn 

är aktiva under de tidiga skolåren, men att andelen medlemmar inom den organiserade 

idrotten sjunker från skolår 6 och nedgången fortsätter under de sena tonåren. Orsaker till att 

ungdomar väljer att hoppa av föreningsidrotten beror dels på att kompisarna slutar, nya 

fritidsintressen lockar och därmed minskar tiden för föreningsidrott, att idrotten blir för seriös 

och tävlingsinriktad eller att ledarna är för dåliga (Riksidrottsförbundet, 2008).   

 

3.3.4 Organiserad idrott och dess positiva effekter  

Föreningsidrotten kan ses som en av de miljöer, näst efter hemmet och skolan, som utgör en 

stor del av barns och ungdomars uppväxt, vilket också gör den till en viktig socialisations -

och uppfostringsmiljö (Wagnsson, 2009). Idrotten ger även ungdomar motoriska och fysiska 

färdigheter som är av nytta livet ut (Larsson, 2008). Många menar också att idrottsföreningar 

spelar en viktig roll för hur pass fysiskt aktiva barn och ungdomar är, då man sett att de 

ungdomar som uppnår en mycket låg grad av fysisk aktivitet, mycket sällan är medlem i 
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någon idrottsförening (Engström, 2004). Utöver det faktum att idrotten ger ungdomar 

regelbunden motorisk träning, har ett flertal studier visat att deltagande i organiserad idrott 

kan innebära en rad positiva effekter för barn och ungdomar. Özdemir och Stattin (2012) 

sammanfattar några av dessa och menar bland annat att idrotten kan vara en hjälp för 

ungdomar att utvecklas psykosocialt, eftersom organiserad idrott ger ungdomar en möjlighet 

att utveckla egenskaper som samarbetsförmåga, ansvarstagande, medkänsla, självkontroll och 

disciplin. Wagnsson (2009)  beskriver i sin doktorsavhandling att föreningsidrotten ger 

ungdomar möjligheter att samarbeta med andra, men också övning i att ta ansvar och lära sig 

respektera andras åsikter. Dessa egenskaper är av stor vikt även i skolan, då skolsituationen 

innebär att eleverna oftast befinner sig i en klass med en mängd olika relationer. Studier har 

visat att klasser som uppmuntrar till samarbete, och även vikten av den enskilde individens 

ansträngning gentemot gruppen, har stor betydelse för skolarbetet och därmed elevernas 

prestationer (Pajkin, 2013).  

 

I Özdemir och Stattins (2012) egen undersökning framkommer det också att ungdomar som är 

involverade i den organiserade idrotten visar en mindre benägenhet att hoppa av skolan, 

skolkar mindre samt uppvisar en högre grad av skoltrivsel gentemot elever som inte tillhör 

föreningsidrotten. Detta utgör givetvis en viktig faktor för en elevs skolresultat, eftersom det 

är svårt att uppnå de uppsatta målen om man inte deltar på lektionerna. En hög grad av 

skoltrivsel och positiv attityd till skolan kan också ha betydelse för en elevs skolprestation. 

Pajkin (2013) beskriver att en positiv attityd bidrar till en ökad förmåga hos eleven att ta sig 

an nya uppgifter samt en vilja och öppenhet att investera i sitt eget lärande.   

 

Både Wagnsson (2009) och Özdemir och Stattins (2012) studier visar att föreningsidrotten har 

en positiv effekt på ungdomars självkänsla. Även Lindwall (2011) bekräftar att regelbunden 

motion och träning leder till ökad självkänsla och beskriver vidare att det fysiska självet, det 

vill säga vår uppfattning om kroppen och dess funktion, utgör en viktig del av den generella 

självkänslan. Han fortsätter att beskriva att självkänsla många gånger medför 

beteendemässiga fördelar i form av bland annat ansvarstagande, en förmåga att hantera 

positiva och negativa känslor, viljan att ta sig an nya utmaningar, en vilja att hjälpa andra – 

förmågor som är önskvärda i skolsammanhang och kan vara gynnsamma för inlärningen. Han 

menar dock att det inte går att finna några direkta kopplingar mellan självkänsla och 

studieresultat. Däremot menar Ferkany (2008) att med hög självkänsla medföljer även många 

beteendemässiga fördelar i form av bl.a. ansvarstagande, en vilja att ta sig an nya utmaningar, 

och självständighet – förmågor som är önskvärda inom skolmiljön och även kan gynna 

prestationsförmågan och inlärningen. Många ungdomar menar också att idrotten är ett sätt för 

dem att koppla av från vardagsstressen och tanka energi. De beskriver också en upplevd ökad 

självdisciplin, då de tvingas strukturera upp sin fritid för att hinna med läxor och skolarbete. 

Vidare beskrivs vikten av den sociala gemenskap och de positiva känslorna av att ingå i ett 

sammanhang (Riksidrottsförbundet, 2008), vilket Lindwall (2011) beskriver som en viktig del 

för den upplevda självkänslan. Engström (2010) påpekar även han att med idrottsdeltagande 

följer en rad positiva upplevelser som kan vara av nytta för den enskilde individen. Här nämns 

bland annat att idrott bidrar till målmedvetenhet, följa regler och överenskommelser och 

förmågan att kunna kämpa och ej ge upp - även vid motgångar.  
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En viktig princip som råder inom all form av idrott är ”övning ger färdighet”. Denna princip 

gäller givetvis för alla förmågor vi vill träna upp, men visar sig väldigt tydlig inom idrotten då 

de personer som blir duktiga inom sin idrott också är de personer som ägnar mycket tid åt 

den. Engström (2010) beskriver att föreningsidrott i mångt och mycket handlar om 

färdighetsträning och att utövandet bygger på ovan nämnd princip, det vill säga att ungdomar 

lär sig att det är lönsamt att träna. Att bli duktigt på t.ex. fotboll kräver att du tränar fotboll. 

Samma princip gäller alla skolämnen. Du blir duktig på att läsa genom att läsa och duktig på 

matematik genom att räkna. Det är omöjligt att finna genvägar till dessa färdigheter och denna 

insikt är givetvis betydelsefull för alla skolämnen. Anders Ericsson, professor i psykologi, 

bekräftar även han vikten av träning och framhäver att all form av framgång inom något 

område kräver hård träning (Lagerblad, 2011). Martin Ingvar, som är hjärnforskare vid 

Karolinska institutet, har varit aktiv i debatten om den svenska skolan och dess fallande 

resultat. Han lägger stor vikt vid hur viktigt övandet är när det kommer till läsinlärningen. 

Han menar vidare att var och en som håller på med idrott har en medvetenhet om att 

färdigheter uppnås genom träning, men att denna princip inte är självklar för alla när det 

kommer till skolarbete (Hofsten, 2014). Även Skolverket bekräftar detta och beskriver att 

elevens egen ansträngning i skolarbetet utgör en viktig faktor för att eleven ska lyckas 

(Skolverket, 2015).  

 

I en rapport av Riksidrottsförbundet (2008) har man undersökt elevers betyg i förhållande till 

medlemskap inom någon idrottsförening. Resultaten visar att de elever som var medlemmar 

inom den organiserade idrotten hade bättre betyg i idrott och hälsa, vilket förvisso inte är så 

konstigt med tanke på att dessa elever har haft större möjlighet att träna motoriska färdigheter 

och därmed har bättre förutsättningar i ämnet. Resultaten visar emellertid också att eleverna 

som var medlemmar hade högre meritvärde (vilket kan förklaras genom att varje betyg ger ett 

visst antal poäng som sedan räknas ihop och bildar ett genomsnittligt värde) gentemot 

eleverna som inte var medlemmar. I rapporten framkommer det dock ingen analys kring vad 

detta kan bero på, men ovan nämnda faktorer kan givetvis ha betydelse för betygen. 

 

 

3.3.5 Faktorer som påverkar idrottsdeltagande  

Det finns givetvis en rad faktorer som påverkar varför vissa elever presterar bra i skolan, 

medan andra presterar sämre. Samma princip gäller även när det kommer till barns och 

ungdomars deltagande i föreningsidrotten. Lars-Magnus Engström (2010)  har under många 

år studerat svenska befolkningens idrotts -och motionsvanor och tydliggör att valet att ägna 

sig åt idrott och motion många gånger är socialt kodat och kan ses som ett uttryck för social 

tillhörighet. Engström (2010) menar att idrott är en del av en livsstil som har en tydlig 

koppling till kön, ålder, klass och social tillhörighet. Forskningen han gjort visar bland annat 

att valet av motionsform, men även valet att ägna sig åt motion tydligt relaterar till personens 

sociala position, där utbildningsbakgrunden är av stor betydelse. Han beskriver vidare att 

idrottsverksamma ungdomar innefattar långt ifrån alla. Hans forskning visar att medelklassens 

barn oftare återfinns i idrottsföreningar och bland de ungdomar som är fysiskt aktiva. De barn 
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och ungdomar som ofta ingår i riskgruppen, d.v.s. den grupp av barn och ungdomar som 

uppnår låg grad av fysiskt aktivitet är, på vissa orter, många gånger invandrarflickor.  

 

I en rapport av Riksidrottsförbundet (2004) beskrivs att föräldrarna utgör en viktig roll när det 

kommer till beslut om barns deltagande i föreningsidrott. Både beslut gällande val av idrott, 

men också en stor inverkan gällande faktumet att låta barnen börja i någon form av 

föreningsidrott. Rapporten visar också att de föräldrar som har sina barn i någon form av 

idrott, många gånger själva varit aktiva i samma idrott som unga, framförallt när det kommer 

till individuella idrotter, som t.ex. badminton.  
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4 Metod 
Detta kapitel kommer först och främst att beskriva och förklara den valda metoden för 

undersökningen. Därefter kommer urval, bortfall, frågeutformning, valditet och reliabilitet 

beskrivas. Utöver detta innefattar kapitlet även genomförande samt analys av data.  

4.1 Kvantitativ och kvalitativ metod 
Den valda metoden ingår under vad som kallas kvantitativ metod. Patel och Davidsson (2003) 

beskriver att begreppen kvalitativ och kvantitativ metod handlar om hur man väljer att 

generera, bearbeta och analysera den information man samlat in. Trost och Hultåker (2007) 

förklarar att det är en fördel att använda sig av en kvantitativ metod då syftet är att få fram 

procent, antal eller se hur många av det ena eller andra som svarar på ett visst sätt, vilket 

också är anledningen till denna metod används för denna undersökning. Patel och Davidsson 

(2003) förklarar begreppet kvantitativ forskning, som den typ av forskning som innebär 

mätningar vid datainsamling, samt statistiska bearbetnings – och analysmetoder. Eftersom jag 

i denna undersökning vill finna svar på elevers motions -och träningsvanor är denna metod 

lämplig, då den insamlade datan är mätbar och kommer bearbetas statistisk. Kvalitativ 

forskning fokuserar mer på så kallad mjuk data, i form av t.ex. intervjuer och tolkande 

analyser. Vilken metod man använder sig av har alltså att göra med hur 

undersökningsproblemet är formulerat. Även Backman (1998) beskriver begreppen 

kvantitativ och kvalitativ metodik och framhåller att kvantitativa undersökningar ofta 

innefattar numeriska observationer i form av t.ex. enkäter, vilket kommer användas här.  

 

Inom kvantitativa metoder är det vanligt att utformandet är standardiserat. Detta innebär att 

frågorna och situationerna är densamma för alla tillfrågade (Trost & Hultåker, 2007). 

Utformandet av denna enkät kommer även den vara standardiserad, dvs. frågorna kommer 

vara likadana för alla deltagare.   

 

4.2 Urval  
Målgrupp för denna studie var elever i årskurs 6. Anledningen till detta berodde främst på min 

kommande yrkesroll som låg -och mellanstadielärare, vilket gjorde att målgruppen kändes 

relevant för mig personligen. Undersökningen ägde rum i skolor i norra Sverige. Mail 

skickades ut till ett flertal lärare och rektorer där undersökningen beskrevs samt en förfrågan 

om de vill delta (Bilaga 1). Totalt kontaktades 15 lärare, varav 11 olika skolor och rektorer. 

Alla dessa valdes slumpvis utifrån den undersökta kommunens kontaktlista. Jag valde att 

skriva till ett relativt stort antal skolor, för att öka chanserna att få med så många som jag 

önskade, vilket var omkring 150 elever.  De som tackade ja var därmed de som deltog i 

undersökningen.  
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4.3 Bortfall  
Sammantaget deltog 103 elever. Förhoppningen var att få med omkring 150 stycken, men 

dessvärre hade många lärare inte tid eller möjlighet att låta sina elever delta. När betygen 

skulle jämföras med enkätsvaren framkom det även att tre elever som fanns med på 

betygslistorna, inte deltagit i studien, förmodligen på grund av sjukdom eller andra orsaker.  

 

4.4 Datainsamling  
För att få svar på forskningsfrågorna användes enkäter. Enkäter är en form av frågeformulär 

som används för att samla information. Syftet med denna enkät var främst att finna svar på 

hur elevernas delaktighet i någon idrottsförening ser ut. Därefter jämfördes betyg med svaren 

från enkäterna. Enkäten var därmed konfidentiell, vilket innebar att personen, i detta fall jag, 

som gjorde undersökningen visste vem som svarat på varje enskild enkät, men att dessa 

uppgifter endast var tillgängliga för mig (Patel & Davidsson, 2011).  

 

När man utformar en enkät är det viktigt att först och främst ha syftet klart för sig -vilken 

information är det som eftersöks och av vilka? (Trost & Hultåker, 2007). Frågorna i denna 

enkät var icke öppna, vilket innebar att svarsalternativ fanns färdiga, med undantag för två 

frågor (se bilaga fråga 2).  

 

4.5 Frågornas utformning 
Ejlertsson (2014) beskriver vad man bör tänka på vid utformandet av enkät. Dels beskrivs 

vikten av att anpassa språket. I detta fall är det 12–13-åringar som ska besvara enkäten, vilket 

gör att frågorna inte bör innehålla ord som kan misstolkas eller är för svårbegripliga.  

 

Frågorna som användes var dels entydiga frågor, vilket innebär att det endast finns två 

svarsalternativ för den svarande att välja mellan, d.v.s. frågor med så kallad nominalskala. 

Här framhåller Ejlertsson (2014) vikten av att utforma dessa frågor så att de inte kan 

misstolkas. Selektion användes också, vilket innebär att man utformar frågorna för att sortera 

ut respondenter – i detta fall för att sortera ut elever som var idrottsmedlemmar och icke 

idrottsmedlemmar. Samtliga frågor innehöll fasta svarsalternativ. Några av dessa 

kompletterades med öppna frågekonstruktioner, t.ex. frågorna gällande vilken eller vilka 

idrotter de utövar och vilka positiva och negativa effekter idrottandet har för skolgången. 

Detta för att ge eleverna ökad möjlighet att komma med egna svar. Ejlertsson (2014) 

beskriver vidare att det är viktigt att tänka på att frågor som hänger samman följer varandra. 

Denna enkät hade först frågor rörande idrottsutövande och sedan frågor med fokus på skolan. 

Vidare är det också viktigt att frågor som har samma typ av svarsalternativ hänger samman, 

samt att svarsalternativen följer samma ordning. Detta för att undvika att den svarande har för 

bråttom vid ifyllningen och avger sitt svar i enighet med tidigare frågor. De sista frågorna i 

enkäten var så kallade attitydfrågor, där syftet var att se vilken inställning de hade till skola 

och skolprestationer. Här användes ett jämt antal svarsalternativ, vilket tvingade respondenten 

att ta ställning (Ejlertsson, 2014). 
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4.6 Validitet och reliabilitet  
Begreppet validitet innebär att vi undersöker det vi avser att undersöka. Här framhäver Patel 

och Davidsson (2003) att förförståelse inom området är viktigt för att kunna ställa rätt frågor. 

Reliabilitet innebär att det som undersöks görs på ett tillförlitligt sätt. Undersökningen ska 

med andra ord vara stabil och resultaten ska inte påverkas av slumpen (Trost & Hultåker, 

2007).  

 

4.7 Etiska överväganden  
Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra huvudkrav man ska förhålla sig till när man ägnar sig 

åt forskning. Det första kravet, informationskravet, handlar om att forskaren skall informera 

undersökningsdeltagarna om deras roll i projektet samt upplysa dem om att deltagandet i 

undersökningen är frivilligt vilket därmed ger dem rätt att avbryta sin medverkan. Här 

påpekades det att samtliga elever deltog frivilligt och fick avbryta när helst de ville.  

 

Den andra punkten som belyses är samtyckeskravet, vilket innebär att samtycke måste 

inhämtas innan undersökningen görs. När det handlar om barn och ungdomar under 15 år kan 

samtycke från målsman behövas, men detta beror givetvis på undersökningens karaktär. Då 

detta ämne inte är av sådan känslig karaktär, kan samtycke inhämtas via skolledningen. 

Rektorn och ansvarig lärare kontaktades innan besöket ägde rum och gav därmed sitt 

samtycke.  

 

Tredje kravet benämner Vetenskapsrådet (2002) som konfidentialitetskravet. Detta innebär att 

alla uppgifter om personer som är identifierbara skall lagras på ett sådant sätt att det är 

omöjligt för utomstående att komma åt dessa uppgifter. Enkäterna i detta fall innehöll elevens 

förnamn, med undantag om det fanns flera elever med samma förnamn – då fick eleverna 

skriva sitt fulla namn. Även om namn inte är särskilt identifierbart, har alla enkäter lagrats på 

ett sådant sätt att ingen utomstående kan komma åt dem.  

 

Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet. Detta innebär att all insamlad data endast får 

användas för forskningens ändamål, vilket så även gjorts.  

 

4.8 Genomförande 
Insamlandet av data påbörjades under v. 49. Här hade kontakt med flertalet skolor påbörjats 

och tider bestämts när det passade att komma. Totalt besöktes fyra skolor, varav fem olika 

klasser. Storleken på klasserna varierade inte nämnvärt, utan samtliga klasser bestod av 

omkring 20-25 elever. Vid varje klassbesök inleddes en beskrivning av arbetet, samt en 

genomgång av enkäten för att minska antalet frågetecken. Här påpekades vikten att läsa 

igenom frågorna noggrant och att enkäten skulle ifyllas enskilt. Samtliga besök tog omkring 

20-30 minuter, varav själva enkätundersökningen tog omkring 10-15 minuter. Efter varje 

insamlad enkät gjordes en snabb koll för att se att eleverna hade svarat på samtliga frågor. En 

tid efter att enkäterna genomförts skickade samtliga ansvariga lärare elevernas betyg till mig.  
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4.9 Materiel  
103 enkäter (Bilaga 2).  

4.10  Analys av data 
Efter genomförda enkätundersökningar har svaren bearbetats i Excel. Varje fråga har 

redovisats enskilt där svarsfrekvensen omvandlats till procent på några av frågorna. På 

frågorna som redovisar sambanden mellan betyg och idrottsdeltagande har en chi-två-metod 

använts, vilket är en metod som ofta används när man vill pröva om en skillnad mellan olika 

samspel är verklig och oberoende av slumpen eller orsakad av slumpen. Denna metod är en 

form av signifikansprövning, som ofta används när man gör statistiska undersökningar 

(Rudberg, 1993). När man undersöker signifikansen måste man även få fram en så kallad 

frihetsgrad. Denna får man fram genom att använda formeln (k-1)(r-1). K står för antal 

kolumner och r för antal rader i tabellen. För att få fram frihetsgraden i denna undersökning 

löd formeln (3-1)(6-1) vilket innebär att frihetsgraden är 10. Utifrån en tabell kan man 

därefter se att ett χ²-värde på 15,98 innebär att sannolikheten att slumpen fått råda är 10 %. 

Om värdet är 29,58 eller högre än sannolikheten att slumpen fått råda 0,1 % (Rudberg, 1993).  
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5 Resultat 
Nedan kommer resultatet av undersökningen att redovisas. Först kommer samtliga 

enkätfrågor att redovisas, därefter kommer sambanden mellan betyg och medlemskap i någon 

idrottsförening att redovisas. Inga skillnader mellan pojkar och flickor kommer att göras.   

5.1 Frågor om medlemskapet  
 

 Är du medlem i någon idrottsförening? 

Första frågan på enkäten handlade om medlemskap i i någon idrottsförening. Här fanns 

svarsalternativen Ja och Nej och nedan (Figur 1) visas fördelningen.   

 

Figur 1 visar hur eleverna svarade på frågan gällande medlemskap i någon idrottsförening. 

Resultaten visar att 89 stycken av de 103 tillfrågade är medlem i någon idrottsförening, medan 

14 stycken svarar att de inte är medlemmar, vilket procentuellt utgör 86 % respektive 14 %.  

 

 
Figur 1. Andel medlemmar i idrottsförening. Procent. n=103 

 

 

Vilken eller vilka idrotter utövar du?  

Fråga 2 var endast en fråga som besvarades av de elever som var medlemmar i någon 

idrottsförening. Svaren, som i bild visas nedan (Figur 2), visar att de vanligaste idrotterna 

bland de elever som tillhörde någon idrottsförening är fotboll, dans, hockey och ridning. En 

stor del av eleverna är delaktiga inom fler än en idrott.  
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Figur 2. Idrotter som utövas av de som är medlemmar inom någon idrottsförening. Procent. n=89.   

 

 

Hur ofta utövar du din/dina idrotter? 

Figur 3 visar hur ofta eleverna som är medlemmar inom någon idrottsförening utövar sin eller 

sina idrotter. Diagrammet visar att de flesta eleverna utövar sin eller sina idrotter 3-4 gånger 

per vecka. Därefter uppger 28 % av eleverna att de utövar sin eller sina idrotter två gånger per 

vecka. Ingen av eleverna utövar sin eller sina idrotter mindre än en gång per vecka.  

 

 
Figur 3. Hur ofta de idrottsaktiva ungdomarna utövar föreningsidrott. Procent. n=89 
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Hur fysiskt ansträngande är sin idrott?  

Frågan som handlade om hur fysiskt ansträngande idrotten eller idrotterna eleverna utövade 

var, visade att de flesta elevers idrotter är mestadels ansträngande, vilket utifrån 

svarsalternativet beskrevs som att pulsen ökar kraftigt och man svettas mycket vid utövandet. 

Vidare svarar 27 % att deras idrott är mestadels ansträngande, vilket utifrån svarsalternativet 

beskrevs som att pulsen ökar litegrann och man svettas lite vid utövandet. Ett mycket litet 

antal elever, endast 2 %, uppger att deras idrott är mestadels inte så ansträngande, vilket 

beskrevs som att pulsen är normal och man svettas inte mer än vanligt. 20 % av eleverna 

svarar att idrotten är mycket ansträngande mestadels, vilket beskrevs som att pulsen ökar 

mycket kraftigt och man svettas väldigt mycket.  

 

 
Figur 4. Hur fysiskt ansträngande idrotten är. Procent. n=89. 

 

Jag upplever att idrott har en positiv inverkan på mitt skolarbete 

På frågan om eleverna upplevade att idrott hade positiva effekter på deras skolarbete svarar 90 

% Ja. Här framkommer det att de mest positiva effekterna är att eleven känner sig piggare och 

har en ökad koncentration. Ett fåtal av eleverna uppger att motivationen för skolarbetet ökar 

och ett litet antal menar att idrotten har positiva effekter för skolidrotten. 

 

Jag upplever att idrott har en negativ inverkan på mitt skolarbete 

På frågan om de upplevde att idrotten hade en negativ inverkan på deras skolarbete svarar  

89 % Nej. Övriga 11 % som svarar Ja upplever främst trötthet samt svårt att hinna med läxor. 

 

Är du fysiskt aktiv på andra sätt?  

Eleverna som inte var medlem i någon idrottsförening fick frågan om de var fysiskt aktiva på 

andra sätt. Här svarar 10 stycken att de är aktiva, då i form av promenader och cykelturer till 

och från skolan.  
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5.2 Frågor om skolan 
De sex sista frågorna var frågor som samtliga elever skulle svara på. De tre första frågorna 

handlade om ämnena matematik, svenska och engelska. Här fick eleverna uppskatta deras 

förmågor i de olika ämnena, genom att kryssa i det alternativ som bäst beskrev på vilken 

betygsnivå de låg inom de olika ämnena. Övriga tre frågor handlade om attityder till skolan. 

Här fick eleverna kryssa i det alternativ som stämde bäst överens med deras åsikter.  

 

Markera det alternativ som du anser bäst beskriver var du ligger i ämnet matematik 

På denna fråga uppger mer än hälften av eleverna att de ligger på en C-nivå betygsmässigt. 10 

av eleverna uppger betyget A och 5 av eleverna uppger betyget B. Övriga elever uppger 

betyget E. Här finns vissa skillnader mellan elevgrupperna, då mer än hälften av eleverna som 

uppger att de ligger på betyget A tillhör den gruppen som är medlemmar inom någon 

idrottsförening. Utöver detta är det inga större skillnader mellan elevgrupperna.  

 

Markera det alternativ som du anser bäst beskriver var du ligger i ämnet engelska 

Här framkommer inga större skillnader mellan elevgrupperna. Mer än hälften av samtliga 

elever uppskattar att de ligger på en A- eller B-nivå betygsmässigt. Endast fyra elever uppger 

att de ligger på betyget E, medan övriga uppger betyget C. Ingen elev markerar betyg D. Inte 

heller här går det att utskilja några större skillnader mellan elevgrupperna.  

 

Markera det alternativ som du anser bäst beskriver var du ligger i ämnet svenska  

På denna fråga uppskattar eleverna något lägre betyg än övriga ämnen. Endast 8 elever uppger 

betyget A, varav alla, med undantag för en, tillhör gruppen som är medlemmar i någon 

idrottsförening. Vidare anger omkring hälften av eleverna att de ligger på en C-nivå. Därefter 

är det många av eleverna som placerar sig själva på betyget E, med undantag för 9 elever som 

anger betyget D.  

 

Jag tycker det är viktigt att koncentrera sig på lektionerna  

På frågan om eleven ansåg att det är viktigt att koncentrera sig på lektionerna, uppger 

nästintill alla att de instämmer helt eller instämmer nästan helt. Endast två personer svarar att 

de instämmer delvis, medan ingen elev svarar att de inte instämmer. Vidare finns inga 

attitydskillnader hos elevgrupperna. Nedan (Figur 5) visas svarsfördelningen.   
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Figur 5. Eleverna om att koncentrera sig på lektionerna.  

 

Jag tycker det är viktigt att komma i tid till lektionerna  

På frågan om eleven tycker det är viktigt att komma i tid till lektionerna är svaren relativt lika 

ovanstående fråga. Nästintill alla elever instämmer helt, ett fåtal instämmer nästan helt och 

endast tre personer anger att de instämmer delvis. Ingen person svarar att de inte instämmer 

och inga attitydskillnader går heller att finna mellan elevgrupperna. Nedan (Figur 6) visas 

svarsfördelningen.  

 

 
 Figur 6. Eleverna om att komma i tid till lektionerna.  

 

För att bli duktig i ett ämne krävs det att man anstränger sig och pluggar mycket 

Sista frågan handlar om ifall eleverna anser att man blir duktig på ett ämne genom att plugga 

mycket och anstränga sig. Här svarar mer än hälften att de instämmer helt. Fem elever svarar 

att de instämmer delvis och övriga elever svarar att de instämmer nästan helt. Av de elever 
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som svarar att de instämmer delvis, tillhör tre av eleverna gruppen som inte är medlem i 

någon idrottsförening. Figur 7 nedan visar fördelningen av svaren.  

 

 
Figur 7. Eleverna om påståendet att man blir duktig i ett ämne genom att plugga mycket och 

anstränga sig.  

 

5.3 Samband mellan betyg och deltagande i idrottsförening 

Sambandet mellan betyg i ämnena svenska, matematik och engelska kommer nedan att 

redovisas. Först kommer en total sammanställning av betygen att redovisas, därefter kommer 

skillnaden mellan elevgruppernas betyg att redovisas i form av tabeller. Här har eleverna 

indelats i tre grupper – icke medlemmar, medlemmar som utövar idrott mer än 3 gånger per 

vecka, samt medlemmar som utövar idrott mindre än tre gånger per vecka. Detta för se om 

även mängden av motion och träning har någon betydelse för betygen. Dessa resultat kommer 

att redovisas i form av antal elever samt procentuellt. Procentantalet kommer att redovisas 

utifrån gruppens storlek för att tydliggöra hur stor del av varje grupp som uppnår ett visst 

betyg, men också för att enklare se skillnader och samband mellan grupperna och betygsnivå.  

 
Betyg i matematik 

Av samtliga 103 tillfrågade elever uppnår totalt 27 elever betyget A. 35 elever uppnår betyget 

B, 23 elever betyget C, 7 elever betyget D, 10 elever betyget E samt en elev betyget F. Nedan 

(Figur 5) visas hur betygen är fördelade mellan grupperna.  
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Idrott 3ggr/vecka eller mer Idrott mindre än 3ggr/vecka Icke medlem 

 
Antal elever (procent) Antal elever (procent) Antal elever (procent)  

Betyg A 15(30 %) 12(31 %) 0(0 %) 

Betyg B 25(50 %) 10(26 %) 0(0 %) 

Betyg C 10(20 %) 11(28 %) 2(14 %) 

Betyg D 0(0 %) 0(0 %) 7(50 %) 

Betyg E 0(0 %) 6(15 %) 4(29 %) 

Betyg F 0(0 %) 0(0 %) 1(7 %) 

 
(n=50) (n=39) (n=14) 

Figur 5. Elevernas betyg i ämnet matematik. Antal och procent.  

 

Figur 5 visar elevernas betyg i matematik. Första kolumnen visar betygen hos de elever som 

utövar idrott 3 gånger per vecka eller mer, vilket totalt är 50 elever. Resultaten visar att 

samtliga elever ligger på en betygsnivå mellan C och A, där största antalet elever uppnår 

betyget B (50 %). Den andra kolumnen visar eleverna som utövar sin idrott mindre än 3 

gånger vecka, vilket innefattar 39 stycken av eleverna. Även här uppnår många elever betygen 

A, B och C. 6 av eleverna hade betyget E. Sista kolumnen visar betygen hos eleverna som inte 

tillhör föreningsidrotten, vilket är totalt 14 stycken. Här uppnår ingen av eleverna betygen A 

eller B. Hälften av eleverna landar på betyget D och övriga elever på betyget C och E. En elev 

har underkänt, dvs. betyget F, i matematik.  

 

Kommentar: Höga betyg återfinns i större utsträckning hos de elever som tillhör någon 

idrottsförening, då främst bland eleverna som idrottar mer än 3 gånger per vecka. Betyget F 

återfinns bara hos en elev och denna elev tillhör inte någon idrottsförening. Genom en chi-två-

analys framkommer värdet 63,3, vilket tyder på en mycket hög signifikans, d.v.s. resultatet 

beror inte på slumpen.  

 

Betyg i svenska 

I ämnet svenska uppnådde totalt 17 elever, av 103 tillfrågade, betyget A. 31 elever uppnådde 

betyget B, 18 elever betyget C, 19 elever betyget D, 12 elever betyget E samt 6 elever betyget 

F, dvs. ett underkänt betyg i ämnet. Nedan (Figur 6) visas betygsfördelningen mellan 

grupperna.  

 

 
Idrott 3ggr/vecka eller mer Idrott mindre än 3ggr/vecka Icke medlem 

 
Antal elever(procent) Antal elever(procent) Antal elever(procent)  

Betyg A 13(26 %) 2(5 %) 2(14 %) 

Betyg B 10(20 %) 16(41 %) 5(36 %) 

Betyg C 11(22 %) 7(18 %) 0(0 %) 

Betyg D 14(28 %) 4(10 %) 1(7 %) 

Betyg E 2(4 %) 6(16 %) 4(29 %) 

Betyg F 0(0 %) 4(10 %) 2(14 %) 

 
(n=50) (n=39) (n=14) 

Figur 6. Elevernas betyg i ämnet svenska. Antal och procent.  
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Figur 6 visar elevernas betyg i ämnet svenska. Här framkommer det att bland de elever som 

idrottar mer än 3 gånger per vecka uppnår många betyget A och D. Ingen av dessa elever har 

underkänt i ämnet, dvs. betyget F. En stor del av eleverna har även betygen B och C i ämnet. 

Bland eleverna som idrottar mindre än 3 gånger per vecka uppnår största andelen av eleverna 

betyget B. Fyra av eleverna, dvs. 10 % av dessa, har betyget F i ämnet. Bland eleverna som 

inte tillhör föreningsidrotten uppnår största delen av eleverna betyget B, därefter betyget E. 

Två av eleverna, dvs. 14 % av de icke-idrottande, har betyget F i svenska.  

 

Kommentar: Betyget A är vanligast bland gruppen som tränar 3 gånger per vecka eller mer. 

Dock är betyget D mest förekommande inom denna grupp. Ingen i denna grupp har betyget F. 

Eleverna som inte tillhör föreningsidrotten når även dem relativt höga betyg, då ett stort antal 

elever i denna grupp har betyget B. Betyget F återfinns främst hos de elever som tränar 

mindre än 3 gånger per vecka. Genom ett chi-två-test framkommer värdet 17,2, vilket tyder på 

en relativt hög signifikans. Dock ligger värdet något lägre än övriga ämnen, vilket kan 

förklaras genom en större spridning bland betygen.  

 

Betyg i engelska  

I ämnet engelska visade sig betygen något högre än ovan nämnda ämnen. Här uppnår totalt, 

av 103 tillfrågade, 31 elever betyget A och 44 elever betyget B. Vidare har 10 elever betyget 

C, 8 elever betyget D och 10 elever betyget E. Ingen elev har betyget F. Nedan (Figur 7) visas 

betygsfördelningen mellan grupperna. 

 
Idrott 3ggr/vecka eller mer Idrott mindre än 3ggr/vecka Icke medlem 

 
Antal elever(procent) Antal elever(procent) Antal elever(procent) 

Betyg A 18(36 %) 8(21 %) 5(23 %) 

Betyg B 29(58 %) 12(31 %) 3(21 %) 

Betyg C 2(4 %) 4(10 %) 4(29 %) 

Betyg D 0(0 %) 6(15 %) 2(14 %) 

Betyg E 1(2 %) 9(23 %) 0(0 %) 

Betyg F 0(0 %) 0(0 %) 0(0 %) 

 
(n=50) (n=39) (n=14) 

Figur 7. Elevernas betyg i engelska. Antal och procent.  

 
Figur 7 som visar elevernas betyg i ämnet engelska visar att de elever som idrottar mer än 3 

gånger per vecka till största del uppnår betyget A eller B. Även bland gruppen som tränar 

mindre än 3 gånger per vecka samt gruppen icke-medlem är detta betyg vanligt. Ingen elev 

har betyget F i ämnet engelska.  

 

Kommentar: Inga tydliga skillnader går att finna mellan elevgrupperna. Eleverna som tränar 

3 gånger per vecka eller mer når höga betyg, men även eleverna som inte är medlem i någon 

idrottsförening presterar bra, då betygen A, B och C är vanligast i båda grupperna. Chi-två-

analys visar på värdet 50 vilket tyder på mycket hög signifikans och resultatet beror inte på 

slumpen.  
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6 Diskussion  
 

Detta kapitel kommer först och främst diskutera den valda metoden, däribland urval, 

datainsamling, frågornas utformning samt validitet och reliabilitet. Därefter kommer resultatet 

diskuteras med koppling till forskningsfrågorna och bakgrunden.  

6.1 Metoddiskussion  
Urval 

Urvalet var ett så kallat bekvämlighetsurval, vilket innebär att de tillfrågade skolorna helt 

enkelt är skolor som är nära till hands och som Trost och Hultåker (2007) uttrycker det ”man 

tager vad man taga kan” (s. 31). Dock var det svårt att få med skolor, vilket till stor del 

berodde på ett stundande jullov samt en period av nationella prov för samtliga elever i denna 

åldersgrupp. Utöver detta var urvalet väl lämpat för undersökningens syfte. Dels eftersom 

eleverna får betyg, vilket är av betydelse för rapportens resultat, men också för elever i denna 

ålder tillhör den grupp där idrottsdeltagandet i många fall minskar (Riksidrottsförbundet, 

2008). Hade undersökningen gjorts i yngre åldersgrupper är risken därmed större att 

skillnader i idrottsdeltagande varit obefintlig. Urvalet är däremot tunt och inga större 

slutsatser kan därför dras utifrån denna studie. Det vill säga, det som framkommer i denna 

studie säger inte nämnvärt mycket om huruvida det finns eventuella samband mellan 

idrottsdeltagande och studieresultat generellt.  

 

Datainsamling och genomförande  

För att finna svar på forskningsfrågorna användes enkäter, vilket är att föredra då man gör 

kvantitativa undersökningar. Det var en fördel att kunna vara på plats när enkäterna 

besvarades, eftersom det dels gav en möjlighet att kunna besvara eventuella frågor som 

uppstod, vilka var några stycken. Samtidigt gav det även en möjlighet att kolla igenom att 

varje enkätfråga var besvarad för att minska antalet interna bortfall, vilket innebär bortfall på 

enskilda frågor (Ejlertsson, 2012). En tid efter enkäterna samlats in skickades betygen till mig 

via e-post.  

 

Frågornas utformning 

Att göra enkätfrågor kan tyckas enkelt, men kräver mycket eftertanke. Som utgångspunkt 

användes Enkäter i praktiken (Ejlertsson, 2012), vilken tydligt beskriver hur enkätfrågor kan 

utformas på olika sätt. Frågorna rörande elevers medlemskap, idrottstillhörighet och fysisk 

ansträngning gav svar som var av nytta för undersökningen. Dessa frågor var även relativt 

lätta att sammanställa. Frågorna gällande skolan, där syftet var att finna attitydskillander, gav 

däremot inte nämnvärt mycket eftersom nästintill alla elever svarade relativt likadant. 

Ejlertsson (2014) beskriver att det är vanligt förekommande att respondenter alltid väljer det 

positiva svarsalternativet när det kommer till attitydfrågor, vilket verkar stämma bra överens 

om man ser till dessa enkätfrågor, då en stor del av eleverna svarade ”Instämmer helt” eller 

”Instämmer nästan helt”. Frågorna som innebar att eleverna fick uppskatta sin egen förmåga i 

ämnena matematik, svenska och engelska visade att flertalet elever rankade sig själv relativt 

högt. Detta kan först och främst förstås genom frågans utformning, då betygsnivån beskrevs 
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utifrån A =”Mycket goda kunskaper”, B= ”Övervägande goda kunskaper”, C=”Goda 

kunskaper”, D=”Relativt goda kunskaper”, E=”Grundläggande kunskaper” samt F ”Låga 

kunskaper”. Att ha mycket goda kunskaper är inte alltid i enighet med högsta betyg, då 

betyget innefattar fler komponenter än så. Eleverna har inte heller någon erfarenhet av betyg, 

vilket också bör has i åtanke. Anledningen till att dessa frågor användes berodde främst på att 

det fanns ett intresse att se hur eleverna uppskattade sin egen förmåga i de olika ämnena.  

Bland de elever som svarade att de inte var medlem i någon idrottsförening fanns en fråga där 

de fick besvara om de var fysiskt aktiva på andra sätt. På denna fråga uppstod några 

frågetecken hos ett fåtal elever, då de inte riktigt förstod vad begreppet fysiskt aktiv innebar. 

Här beskrevs då att fysisk aktivitet innebar alltifrån promenader och lek till träning. Frågan 

hade kunnat ha fasta svarsalternativ samt ett öppet svarsalternativ för att underlätta 

förståelsen. En tydligare fråga hade också bidragit till en högre valditet.  

 

Frågorna som handlade om hur ofta de utövar sin idrott samt hur fysiskt ansträngande idrotten 

är kan givetvis variera beroende på årstid. Här nämndes dock innan enkäten delades ut att 

svaret skulle beskriva det alternativ som föreföll vanligast för dem.  

 

Validitet och reliabilitet  

Begreppen ovan handlar som sagt om undersökningen dels mäter vad den avser att mäta, men 

också att undersökningen görs på ett tillförlitligt sätt. Samtliga elever har fått svara på samma 

frågor och här får man givetvis utgå från att eleverna svarat så ärligt så möjligt. Då tidsramen 

för denna rapport varit begränsad är det givetvis svårt att göra någon kontroll av reliabiliteten, 

dvs. undersöka samma elever ytterligare en gång för att se om svaren överensstämmer med 

deras tidigare svar, vilket enligt Ejlertsson (2014) beskrivs som ett tecken på hög reliabilitet.  

Validitet handlar om att frågorna är utformande på ett sådant sätt att de mäter vad de avser att 

mäta. Det huvudsakliga syftet var främst att undersöka elevers deltagande inom 

föreningsidrotten och eventuella samband med goda studieresultat i ämnena matematik, 

svenska och engelska. Frågorna har givit svar på elevernas delaktighet inom 

föreningsidrotten, samt hur ofta de utövar sin eller sina idrotter. Huruvida detta stämmer är 

givetvis svårt att avgöra, man får helt enkelt lita på att respondenterna svarat sanningsenligt. 

En chi-två-analys har använts för att säkerställa om resultaten som visar sambanden mellan 

elevers betyg och idrottsdelaktighet beror på slumpen eller om det finns signifikanta 

skillnader mellan grupperna.  

6.2 Resultatdiskussion 
 

Medlemskap 

Första frågan som handlade om delaktighet i någon idrottsförening visade att ett stort antal 

elever var delaktiga, närmare bestämt 86 % av de tillfrågade. Detta stämmer relativt bra 

överens med Riksidrottsförbundets statistik (2014) som visar att idrottsdeltagandet bland 

ungdomar i åldrarna 6-12 år är relativt högt. Det bör även nämnas att undersökningen gjordes 

i en kommun som är har starkt idrottsintresse samt en bred tillgänglighet för olika typer av 

föreningsidrott, vilket givetvis kan ha påverkat resultatet. Hade frågorna ställts i någon annan 

kommun hade svaren kunnat se annorlunda ut.  
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De vanligaste idrotterna visade sig vara fotboll, ridning, dans och hockey. Att fotboll är en 

populär föreningsidrott är väl känt och framkommer även i statistik från Riksidrottsförbundet 

(2014) som visar att fotboll tillhör en av de populäraste föreningsidrotterna bland både pojkar 

och flickor åldrarna 6-12 år. Att just fotboll är en sådan populär idrott beror delvis på att 

idrotten är en av landets största idrotter, men också på grund av idrottens enkelhet och 

tillgänglighet. Samtidigt är idrotten relativt billig, om man jämför med idrotter som t.ex. 

ishockey och ridsport (Redelius, 2013). Vad gäller de övriga idrotterna spelar givetvis 

undersökningens urval en stor roll. Hade frågorna ställts till andra grupper är chansen stor att 

andra idrotter hade visat sig vara populärare. Genom en snabb överblick framkommer det att 

dans och ridning var väldigt populära idrotter bland de deltagande flickorna, då endast två av 

de tillfrågade pojkarna sysslade med dans och ingen pojke sysslade med ridning. Detta 

överensstämmer med annan forskning, som visar att just dessa idrotter sällan lockar pojkar 

(Engström, 2010).  

 

Gällande elevernas utövande av sin idrott framkommer det att de flesta elever utövar sin idrott 

3-4 ggr per vecka, vilket är positivt då rekommendationerna menar att ungdomar bör vara 

fysiskt aktiva på en mer ansträngande nivå minst tre gånger per vecka (WHO, 2010). Att 

eleverna utövar idrott så pass ofta som angavs kan till stor del bero på att många elever 

utövande mer än en idrott. Många elever menade också att antalet tillfällen för träningar 

varierade beroende på årstid, så svaren är i mångt och mycket en uppskattning kring hur ofta 

de vanligtvis tränar per vecka. Vissa tider på året kan därmed aktiviteten vara högre och andra 

tider lägre. Intensiteten i idrottsutövandet spelar givetvis en viktig roll för vilka effekter 

träningen har för personen, men samtliga elever uppgav att idrotten är mestadels mycket 

ansträngande eller mestadels ansträngande, vilket tyder på att många av de idrottande 

ungdomarna i denna undersökning får en relativt bra mängd av träning och motion. 

 

Många elever upplevde att idrotten hade positiva effekter på deras skolarbete. Studier har 

visat att idrott och rörelse har en påverkan på koncentrationsförmåga (Ericsson, 2003), vilket 

även framkom bland många av eleverna. Även det faktum att de kände sig piggare framkom, 

vilket också visat sig vara en av de positiva effekterna med motion och träning och vars 

effekter även spelar en viktig roll för elevens prestationer, då det säger sig självt att man 

presterar bättre om man är pigg.  

 

Att idrotten skulle ha negativa effekter på elevernas skolarbete framkom till viss del. Här 

uppgav några att de känner sig trötta, men också att de har svårt att hinna med läxor. Detta 

framkommer även i Riksidrottsförbundet (2008), där ungdomar beskriver att idrotten ofta tar 

upp mycket tid vilket gör att läxor och andra skoluppgifter inte hinns med. Samtidigt beskrivs 

också att många ungdomar får en ökad disciplin genom idrottandet, så det finns två sidor av 

detta och allt måste givetvis förhållas till hur pass mycket tid idrottandet tar, samt vilka 

träningstider individen har.  

 

Bland de elever som inte tillhörde någon idrottsförening framkom det att några av dessa 

elever är fysiskt aktiva, då i form av att cykla eller gå till och från skolan. Detta faller givetvis 
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inom ramen för fysiskt aktivitet, men svaren indikerar även på att ungdomar som inte tillhör 

den organiserade idrotten får en låg grad av fysisk aktivitet. Det framkommer dock inte hur 

deras fritidsvanor generellt sett ser ut och man ska därmed inte dra några paralleller att dessa 

elever är helt inaktiva och att deras fritid handlar om skärmbundna aktiviteter. Likt det nämnts 

ovan vore det en fördel att ha fasta svarsalternativ på denna fråga, eftersom några av eleverna 

hade svårt att förstå frågans innebörd och en sådan utformning hade möjligtvis kunnat ge en 

bredare bild av dessa elevers fritidsvanor. Dock hör inte detta till det huvudsakliga syftet, men 

eftersom flera rapporter hävdar att elever som inte tillhör den organiserade idrotten ofta 

uppnår en låg grad av fysisk aktivitet (Engström, 2010; Riksidrottsförbundet, 2004), vore det 

intressant att undersöka om detta gäller även för denna undersökningsgrupp.  

 

Frågor om skolan 

Samtliga elever fick svara på frågor som rörde deras attityder gällande skolsituationer, men 

även ranka sin egen kunskapsnivå i ämnena matematik, svenska och engelska. Som det 

nämnts ovan rankade eleverna sig själva relativt högt på betygsskalan. Detta kan som sagt 

bero på att eleverna har liten erfarenhet av betyg, då det betyg som kommer ges denna termin 

är deras allra första. Resultaten av betygen visar också att många elever rankade sig själva 

högre än de betyg de sedan fick. Det kan förvisso ses som något positivt att eleverna har en 

relativt hög tro på min sin egen förmåga, vilket i vissa fall är ett mått på en god självkänsla 

(Lindwall, 2011).  

 

Attitydfrågorna visade inga större attitydskillnader mellan elevgrupperna. Här har frågornas 

utformning diskuterats, vilka givetvis kan ha påverkat resultaten. Även den valda metoden 

kan ha påverkat, då det är svårt att få fram djupgående svar, vilka attityder till viss del är, med 

en enkät. Däremot är det positivt att se att så pass många elever har en god inställning till 

skolarbetet. Att det är viktigt att koncentrera sig på lektionerna har givetvis en påverkan på 

elevens betyg och skolresultat. Det är svårt att lära sig något om man inte är koncentrerad 

(Ericsson, 2003), men samtidigt kan även övriga klasskamrater påverkas av elever som är 

okoncentreade och fokuserar på annat. Många elever instämde med påståendet att det är 

viktigt att komma i tid till lektionerna. Att det krävs träning och ansträngning för att bli duktig 

i ett ämne höll de flesta eleverna med om, vilket är en viktig insikt som inom idrotten många 

gånger är mer självklar än inom skolan. Givetvis finns det faktorer som påverkar att elever, 

trots ansträngning, inte klarar skolan så bra, vilket kommer diskuteras längre ner.  

 

Samtliga elever medgav att det är viktigt att träna och lägga ner tid på skolämnen för att bli 

duktig på dem. Denna princip är givetvis viktigt och egen erfarenhet säger att många elever 

har svårt att ta till sig denna princip i skolsituationer, det vill säga de har svårt att se samband 

mellan svaga resultat och liten ansträngning.  

 
Sambandet mellan idrottsdeltagande och betyg 

Det huvudsakliga syftet med denna rapport var att studera eventuella samband mellan elevers 

deltagande i den organiserade idrotten och goda studieresultat i ämnena matematik, svenska 

och engelska. Det är dock svårt att dra några större slutsatser av resultaten, eftersom 

storleksskillnaderna på elevgrupperna (medlem och icke-medlem) var så pass stora med 89 
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elever kontra 14 elever. Däremot kan några slutsatser dras och även samband finnas. Till att 

börja med visade det sig att bland de elever som uppnådde betyget A i matematik tillhörde 

samtliga elever gruppen idrottsdeltagare. Bland de elever som inte idrottade uppnådde ingen 

elev detta betyg. Samma sak gäller betyget B, då detta betyg endast återfanns hos de 

idrottsaktiva eleverna. Vidare kan det även påpekas att den enda elev som hade underkänt i 

ämnet tillhörde gruppen icke-medlem. Utöver detta sågs inga större skillnader mellan 

elevgrupperna, men det går dock att finna vissa samband här mellan betyg i matematik och 

deltagande i någon idrottsförening. Samtidigt visade resultaten också att de elever som 

idrottar mer än 3 gånger också tillhör den gruppen där höga betyg framkommer mest. 

Ericssons (2003) studie visar även den att elever som fick utökad fysisk och motorisk träning 

presterade bättre på de nationella proven i matematik. Det har visat sig att motoriska 

färdigheter, dvs. färdigheter som ungdomar får genom föreningsidrott, har en effekt på 

inlärningsförmågan, vilket kan vara en bidragande faktor till att de idrottsinvolverade 

ungdomarna presterar bra i ämnet Likt alla skolämnen kräver även matematik koncentration, 

vilken också sägs påverkar av regelbunden träning (Ericsson, 2003).  

 
Gällande ämnet svenska visade det sig att betyget A förekom i störst utsträckning bland de 

elever som idrottade mer än 3 gånger per vecka, däremot var betyget D vanligast inom 

gruppen. Bland eleverna som tränade mindre än 3 gånger var betyget B vanligast, vilket även 

gäller för gruppen icke idrottsaktiva. Däremot kunde man se att betyget F var vanligast 

förekommande bland eleverna som tränade mindre än 3 gånger per vecka, d.v.s. bland elever 

som tillhörde den organiserade idrotten. Dock hade ingen av eleverna som tränade mer än 3 

gånger per vecka detta betyg. Även här visade sig elevernas prestationer i ämnet ha ett visst 

samband med fysisk aktivitetsnivå, vilket kan beskrivas utifrån vad som ovan nämnts. Dock 

är det svårt att förklara hur det kommer sig att en stor del av eleverna som fick betyget F 

tillhör gruppen idrottsaktiva. Ämnet svenska innefattar många moment, så som läsning, 

skrivande, muntliga framställningar o.s.v.  

 
Gällande ämnet engelska finns inte större skillnader mellan elevgrupperna, då samtliga elever 

når relativt höga betyg.  Detta är såklart positivt och ser man till den senaste PISA-

undersökningen (Skolverket, 2015) ingår heller inte engelska under de ämnen där elevers 

prestationer försämrats. Överlag går det att finna samband mellan elevers deltagande i 

föreningsidrott och bra betyg i ämnena matematik, svenska och engelska. Detta visar sig 

främst i ämnet matematik, som även är ett ämne som kräver hög grad av koncentration och 

logiskt tänkande hos eleven, vilket enligt Ericsson (2003) är förmågor som utvecklas genom 

motorisk träning.  

 
Det går dock inte att dra några större slutsatser utifrån detta. Det går heller inte att direkt 

fastslå att elevens betyg är beroende av hur mycket han eller hon idrottar, då det är många 

faktorer som påverkar en elevs prestationer i skolan, vilket nämns i bl.a. Skolverkets (2009) 

rapport. Dock vet vi att motorisk träning och motorisk förmåga påverkar elevens 

koncentrations – och inlärningsförmåga, vilka utgör en viktig roll för elevens studieresultat. 

Däremot är det viktigt att ha i åtanke att föreningsidrott inte är en självklarhet för alla. Detta 
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beskriver bland annat Engström (2010) som menar att idrott och motion har en stark koppling 

till social tillhörighet, kön, klass och ålder. Faktorer så som klass och social tillhörighet har 

också visat sig spela en viktig roll för elevers skolprestationer och Skolverket (2009) 

beskriver att flertalet studier visat att elevens bakgrund och hemmiljö utgör en viktig del för 

hur väl eleven presterar i skolan. Man talar mycket om ”hemmets läroplan” som en viktig 

aspekt, dvs. föräldrarnas syn och inflytande på elevens studier. Både idrottsdelaktighet och 

skolprestationer påverkas med andra ord mycket av elevens hemmiljö. Larsson (2008) belyser 

att idrottsdeltagande har en stark koppling till utbildningskapital och ekonomiskt kapital och 

att valet av idrott och idrottsvanor samspelar med faktorer som uppväxtvillkor och ortens 

traditioner.  

 

Undersökningen visar som sagt på vissa samband mellan föreningsidrottande och höga betyg. 

Detta samband gäller för denna grupp elever, men det går dock inte att säga att samma resultat 

hade nåtts om undersökningen gjorts på andra orter eller andra skolor, då dessa faktorer utgör 

en viktig roll för hur en elevs betyg ser ut. Även om betyg ska vara en objektiv bedömning, är 

fallet sällan så, då lärarens sätt att bedöma, klassrumsklimat, klassuppsättning spelar en viktig 

roll. Det är därmed svårt att göra en helt objektiv undersökning, då det är många faktorer att ta 

hänsyn till.  
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Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom denna undersökning gjordes i en kommun med ett starkt idrottsintresse och en bred 

tillgänglighet för olika typer av föreningsidrott, vore det intressant med en undersökning som 

syftar till att jämföra två kommuner där det finns tydliga skillnader gällande idrottsdelaktighet 

bland ungdomar. Utifrån detta kan man sedan göra en jämförelse mellan elevernas betyg och 

se om det går att finna några skillnader mellan kommunerna.  
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Bilagor  

Bilaga 1 
 

ang. undersökning till examensarbete 

Jag heter Sara Lodnert och studerar till lärare för grundskolans tidigare år. Jag håller just nu 
på att skriva mitt examensarbete där jag ska studera eventuella samband mellan elevers 
idrottsvanor (i form av deltagande i föreningsidrott) och studieresultat. Tanken är att 
studera elever i åk 6 och jag undrar dels om jag kan få komma till er och be eleverna fylla i en 
enkät, men också om jag kan få ta del av elevernas bedömnings/betygsunderlag (eller något 
material som visar var eleverna ligger i ämnena matematik, svenska och engelska)? Enkäten 
tar troligtvis inte mer än 15-20 minuter och vad gäller underlag kan jag antingen ta del av det 
på plats alt. få det skickat via epost. Eleverna och skolorna kommer vara anonyma i 
rapporten.  
 
Om det är så att jag får komma, kommer detta ske under vecka 48 eller 49. 
 
Tack på förhand 
 
Hälsningar 
Sara Lodnert 
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Bilaga 2 
 

Enkätundersökning – idrottsvanor och skolarbete 

 

Namn: _____________________________ (kommer ej publiceras) 
 

 

 
1. Är du medlem i någon idrottsförening? (Sätt kryss för det alternativ 

som stämmer in på dig) 

 
 Ja  Svara på frågorna 2-6 

 Nej  Gå till fråga 7  

 

 

2. Vilken eller vilka idrotter utövar du? (flera alternativ tillåtna)  
 

 Fotboll    Basket   Innebandy  

 Hockey   Ridsport   Gymnastik 

 Simning   Friidrott   Handboll   

 

Annan: _____________________________________________________________ 

 

3. Hur ofta utövar du din idrott/dina idrotter (Sätt kryss för det 

alternativ som stämmer bäst in på dig)  
 Dagligen    

 5-6 ggr/vecka    

 3-4 ggr/vecka  

 2 ggr/ vecka    

 En gång/vecka    

 Mindre än en gång/vecka  

 

 

4. Hur fysiskt ansträngade är din idrott? (Sätt kryss för det alternativ 

som stämmer bäst in på dig) 

 

 Mestadels mycket ansträngade (Din puls ökar mycket kraftigt och du svettas väldigt 

mycket när du utövar din idrott) 

 Mestadels ansträngande (Din puls ökar kraftigt och du svettas mycket när du utövar din 

idrott) 

 Mestadels ganska ansträngde (Din puls ökar litegrann och du svettas lite när du utövar din 

idrott) 
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 Mestadels inte så ansträngde (Din puls är normal och du svettas inte mer vanligt när du 

utövar din idrott) 

 

 

 

 

Nedan följer några frågor som rör skolan, markera de alternativ som stämmer 

bäst in på dig 

 

 

5. Jag upplever att idrott har en positiv inverkan på mitt skolarbete 
 Ja 

 Nej 

Om Ja, på vilka sätt (flera alternativ tillåtna) 

 Ökad koncentraton 

 Piggare  

 Ökad motivation att göra bra ifrån mig i skolan 

 

Andra effekter:  

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

6. Jag upplever att idrott har en negativ inverkan på mitt skolarbete 
 Ja 

 Nej  

Om Ja, på vilka sätt (flera alternativ tillåtna)  

 Trött 

 Stressad 

 Svårt att hinna med läxor 

 

Andra effekter: 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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För dig som svarade Nej på fråga 1. Du som svarade Ja, fortsätt till fråga 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nedanstående frågor gäller för ALLA deltagare.  

 
 

8. Markera det alternativ som du anser bäst beskriver var du ligger i 

ämnet matematik  

 
 Betyg A (Mycket goda kunskaper i ämnet) 

 Betyg B (Övervägande goda kunskaper i ämnet) 

 Betyg C (Goda kunskaper i ämnet)  

 Betyg D (Relativt goda kunskaper i ämnet) 

 Betyg E (Grundläggande kunskaper i ämnet) 

 Låga kunskaper i ämnet 

 

 

9. Markera det alternativ som bäst beskriver var du ligger i ämnet 

engelska 
 Betyg A (Mycket goda kunskaper i ämnet) 

 Betyg B (Övervägande goda kunskaper i ämnet) 

 Betyg C (Goda kunskaper i ämnet)  

 Betyg D (Relativt goda kunskaper i ämnet) 

 Betyg E (Grundläggande kunskaper i ämnet) 

 Låga kunskaper i ämnet 

 

 

7. Är du på din fritid fysiskt aktiv på andra sätt? 
 Ja 

 Nej 

 

Om Ja, på vilka sätt?  

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 
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10. Markera det alternativ som bäst beskriver var du ligger i ämnet 

svenska 
 Betyg A (Mycket goda kunskaper i ämnet) 

 Betyg B (Övervägande goda kunskaper i ämnet) 

 Betyg C (Goda kunskaper i ämnet)  

 Betyg D (Relativt goda kunskaper i ämnet) 

 Betyg E (Grundläggande kunskaper i ämnet) 

 Låga kunskaper i ämnet 

 

 

I nedstående frågor kryssar du i det alternativ som passar dig bäst. Endast ett 

alternativ är tillåtet.  
 

 

11. Jag tycker det är viktigt att koncentrera sig på lektionerna  
 

 Instämmer helt  
 Instämmer nästan helt   

 Instämmer delvis  

 Instämmer inte 

 

12. Jag tycker det är viktigt att delta aktivt på lektionerna   
 

 Instämmer helt 

 Instämmer nästan helt   

 Instämmer delvis  

 Instämmer inte 

 

13. För att bli duktig i ett ämne krävs det att man anstränger sig och 

pluggar mycket 

 
 Instämmer helt 

 Instämmer nästan helt   

 Instämmer delvis  

 Instämmer inte 

 

 

 

 

Tack för din medverkan!  


