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Abstrakt 
 
Skolan skär ner på antalet idrottstimmar för eleverna, svenska folkets ohälsa ökar lavinartat, 
elevers betyg försämras i rasande takt och fetman ökar. Syftet med denna undersökning är att 
ta reda på hur fysisk aktivitet påverkar elevers betyg. Vi vill också veta om elever med höga 
betyg har ett speciellt förhållningssätt till fysisk aktivitet och vilka positiva effekter det 
medför. Vi har gjort undersökningen med hjälp av enkäter som vi har delat ut till slumpvis 
valda högstadieelever i Norrbotten och Västerbotten. En geografisk spridning på 
undersökningsgrupperna gör att undersökning blir tillförlitligare. Till enkäten har vi gjort ett 
indexsystem där dem som svarar att dem bedriver fysisk aktivitet får poäng efter en 
poängskala som är relaterad till den fysiska ansträngningen som krävs. I början av arbetet har 
vi definierat fysisk aktivitet. I resultatet har vi delat upp dem som deltog i undersökningen i 
grupp hög och grupp låg beroende på vilket deras meritvärde är. Ur dessa två grupper tog vi 
sedan ut dem tio högsta betygen och dem tio lägsta. Resultatet av undersökningen är att de 
elever som tillhör den högre halvan i betygen bedriver fysisk aktivitet på fritiden uppemot 
dubbelt så mycket som den lägre halvan och under skoltid är dem tjugofem procent mer 
aktiva. Anledningen till att grupp låg inte lägger ner mer tid på skolarbetet är att de är för 
trötta och att de inte kan koncentrera sig. Vi tolkar detta som att fysisk aktivitet har betydelse 
för elevers skolprestationer och betyg. 
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Inledning 
 
Anledningen till att vi skriver vårt examensarbete kring fysisk aktivitet och elevers betyg 
grundar sig långt bak i tiden. Vi har alltid haft ett starkt intresse för idrott och fysisk aktivitet 
både på fritiden och under skoltid. Vi tänker tillbaka på vår tid på högstadiet när i princip all 
vår fritid bestod av någon form av fysisk aktivitet. Trots att kvällarna till största del handlade 
om träningar lyckades vi hitta tid, ork och motivation för skolarbetet. Vid sidan av det hade vi 
kompisar som kanske inte var så aktiva, men som klagade på att inte tid och ork räckte till för 
skolarbete.  
 
Vi tänker också på hur samhället är format idag med den ökande trenden av ohälsa hos barn 
och ungdomar. Samhället förändras hela tiden och vi går mot en allt mer stillasittande vardag, 
där fysisk aktivitet nästan bara förekommer i organiserad form. Barn leker inte ute i samma 
utsträckning som förr, istället har datorer, TV-spel och andra tekniska prylar tagit överhand. 
Många föräldrar satsar på en karriär inom arbetslivet och får mindre och mindre tid till att 
aktivera barnen fysiskt, skjutsa till träningar och allt vad det innebär. Samtidigt som vi tar del 
av alla dessa saker finns det forskningsrapporter som visar hur fysisk aktivitet medför positiva 
effekter för lärandet i sig, exempelvis bättre koncentrationsförmåga. 
Vi har under vår utbildning tagit del av rapporter som visar att barns skolprestationer i 
teoretiska ämnen försämras. När vi diskuterat detta med våra klasskompisar har vi nästan 
alltid kommit in på diskussioner kring fysisk aktivitet och skolprestationer. Finns det ett 
samband mellan en nedåtgående trend av ohälsa och en nedåtgående trend av skolprestationer. 
Det var väl någonstans under dessa diskussioner som vi började fundera om det var ett ämne 
vi kunde titta närmare på. 
 
Vi bestämde oss för att gå till biblioteket och kolla på forskningen kring fysisk aktivitet och 
elevers skolprestationer för att se om det kunde finnas någon koppling mellan dessa två 
faktorer. Vi märkte ganska snabbt att det verkar vara allmänt vedertaget och att det finns 
många studier som visar på kopplingar. Vi kommer att nämna några av dem studierna som 
kom att ligga som grund för framtagandet av vår frågeställning.  
 
Anledning till att vi skriver om just detta ämne är att vi tror oss kunna visa på ett samband 
mellan bra betyg och fysisk aktivitet. Finns det ett samband kommer vi att använda oss av det 
i vår kommande yrkesroll som lärare i idrott och hälsa. För många barn är lektionerna i idrott 
och hälsa den enda kontakt de får med fysisk aktivitet. Vi anser då att vi kan föra fram sådana 
argument att idrott och hälsa får en högre status bland andra lärare, att det förstår hur viktigt 
ämnet är och att det verkligen har en positiv påverkan hos de teoretiska ämnena. Vi vill också 
kunna argumentera inför elevernas föräldrar och visa på att idrott i skolans regi men också på 
fritiden kan höja elevernas studieresultat. Att detta inte bara gäller idrottens studieresultat utan 
också i de teoretiska ämnena. Detta borde väcka intresset för de föräldrar som anser att 
skolidrott inte hör hemma i dagens skola.  
 
Slutligen vill vi också höja idrottsämnets status i hela samhället, inte minst hos de politiker 
som hela tiden skär ner på idrottstimmarna men som inte verkar inse resultatet av sitt 
handlande. En annan viktig uppgift för oss blir att bedriva en sådan undervisning så att det 
skapar ett bestående intresse hos elever som inte kommer i kontakt med någon fysisk aktivitet 
på fritiden. Vi vill försöka skapa ett intresse hos eleverna, så ett frö som senare kommer att 
utvecklas till något bra, till att elever skapar ett bestående intresse för fysisk aktivitet och drar 
nytta av alla de positiva egenskaper det för med sig. I kursplanen för idrott och hälsa A för 
gymnasiet står det att eleverna ska utveckla ett bestående intresse för regelbunden fysisk 
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aktivitet samt se sambandet mellan hälsa och livsstil (Skolverket, kursplan för idrott och 
hälsa). Varför inte skapa detta intresse redan i grundskolan.  

 
Påståenden vi vill jobba efter: 

• Det finns ett samband mellan att betygen försämras och barns minskade motionsvanor. 
• Människan påverkas positivt av fysisk aktivitet. 
• Fysisk aktivitet har en inverkan på lärandet. 

 
I vår undersökning vill vi: 

• Ta reda på om elever med högre betyg förhåller sig till fysisk aktivitet på ett annat sätt 
än elever med lägra betyg? 

• Har fysisk aktivitet någon påverkan på elevers betyg? 
 

Vår bakgrund kommer i stora drag att handla om dessa påståenden. Vi kommer att ta upp 
författare som på ett eller annat sätt belyser dessa ämnen. I slutändan kommer vi att kunna 
besvara vår huvudfråga, som också är vår forskningsfråga, vilken inverkan fysisk aktivitet har 
på elevers betyg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

1 Bakgrund 
 
 
1:1 Fysisk aktivitet 
 
Med fysisk aktivitet menas den typ av rörelse som ger ökad energiomsättning. En form av 
belastning är så kallad aerob träning, som påverkar de syretransporterande organen. Med det 
menar man i stort sätt att kroppen tränas för att förbättra konditionen medvetet eller 
omedvetet. Exempel på aktiviteter är löpning, simning, cykling och liknande. Även om man 
bara tar en kort promenad så utför man en aerob aktivitet och bara av det så stärks 
hjärtmuskeln. Det betyder att hjärtmuskeln stärks och hjärtat kan lättare pumpa ut en större 
mängd syrerikt blod per hjärtslag, vilket medför att hjärtat inte behöver anstränga sig lika 
mycket. Vilopulsen sänks vilket är ett direkt resultat av fysisk aktivitet (www.hjart-
lungfonden.se C1). 
 
Vårt huvudsyfte är att undersöka vilken inverkan fysisk aktivitet har på elevers betyg. Vi ska 
få fram hur pass fysiskt aktiva barnen är på skolan och på fritiden. Problemet är dock att barn 
kan vara fysiskt aktiva på många sätt. Lars-Magnus Engström skriver i sin rapport nr 1 i 
serien Skola-idrott-hälsa att fysisk aktivitet kan bedrivas på många olika sätt. Det kan handla 
om att cykla till skolan, leka på rasterna, genom att ägna sig åt aktiviteter i en förening och 
genom egen spontan träning på fritiden (Engström, 2004).  
 
För att få en så heltäckande undersökning av elevers rörelsemöjligheter under ett dygn har vi 
beslutat oss för att beröra dessa områden: Hur barnen tar sig till och från skolan, fysiska 
aktiviteter under lektionstid, fysiska aktiviteter under raster och fysiska aktiviteter på fritiden, 
både i organiserad form och i form av spontan idrott. Genom detta kommer vi att få en 
heltäckande bild av barns fysiska vanor. 
 
Fysisk träning handlar om att utveckla kroppens fysiska funktionsförmåga. genom 
regelbunden träning försöker man(ofta organiserad), påverka sin kondition, styrka, 
koordination, smidighet, rölighet och ibland även sitt kroppsliga utseende. Fysisk 
ansträngning, att man blir svettig, trött och andfådd tillhör de kriterier som är självklara vid 
fysisk träning. Att påverka kroppen på ett eller annat sätt är ett mål vid träningen. Förbättrad 
prestationsförmågan, bättre kondition och ökad muskelmassa är saker som händer i kroppen 
(Engström 1999). Fysisk träning sker ofta på olika sätt i organiserad form. Dit hör träning i 
lagsporter, enskild träning som t.ex. skidor, friidrott, utförsåkning, dans, m.m. Men det kan 
även bedrivas på enskild nivå och då som styrketräning, aerobics, bodypump o.s.v.  
 
 
1:2 Tidigare forskning 
 
Andra studier har gjorts på liknade områden. Ingegerd Ericsson har gjort en delstudie inom 
Bunkefloprojektet (www.bunkeflomodellen.com) som visar på att barns motoriska träning 
och fysiska aktivitet har en inverkan på skolprestationer (Ericsson 2003). Catrine Kostenius-
Foster har skrivit en C-uppsats om lärande och fysisk aktivitet har något samband (Kostenius-
Foster, 2001). Inga Hammargren och Karin Norden skrev en rapport 1984 om fysisk aktivitet 
och skolframgång. De tyckte sig se ett samband mellan alarmerande rapporter om barns läs 
och skrivsvårigheter och en ökning av antalet fysiskt inaktiva barn (Hammargren & Norden, 
1984). 
 

http://www.hjart-lungfonden.seC1
http://www.hjart-lungfonden.seC1
http://www.hjart-lungfonden.seC1
http://www.bunkeflomodellen.com
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1:3 Fysisk aktivitet och skolframgångar 
 
År 2003 disputerade Ingegerd Ericsson på en doktorsavhandling med titeln Motorik, 
koncentrationsförmåga och skolprestationer. Avhandlingen består av ca 240 sidor, där 
huvudfrågan är om fysisk aktivitet och motorisk träning har positiva effekter på 
koncentrationsförmågan och skolprestationen. Hon gjorde sin studie i år 1-3. Ericsson har 
under flera år dokumenterat området motoriska övningar och har även lagt ner mycket tid på 
att mäta dessa. Undersökningen är genomförd på elever som deltar i det så kallade 
Bunkefloprojektet. Ericsson har följt barnen i tre år. Under dessa tre år har hon studerat två 
olika grupper och jämfört deras studieresultat. Den ena gruppen hade daglig fysisk aktivitet, 
medan den andra gruppen endast hade den ordinarie skolidrotten. Ericsson fann i sin 
undersökning att utökad fysisk aktivitet i skolans tidiga år har en gynnsam effekt på 
skolprestationer, såväl i svenska som i mattematik (Ericsson, 2003).  
 
Fysisk aktivitet och skolframgång, så heter Inga Hammargrens och Karin Nordens rapport. De 
befarade att barn hade blivit allt mer stillasittande genom åren och att det inte fick tillräcklig 
stimulans genom fysisk aktivitet. Deras farhågor visade sig vara något överdrivna, men det 
var klart att barn rörde sig mindre än för ca 30-40 år sedan. De gjorde en undersökning i 
skolår 1-3 och fann ett samband mellan motorisk utveckling och skolframgång, vilket man 
också kan se i Ericsson undersökning. De hittade samband mellan motorisk utveckling och 
utveckling när det gäller läs och skrivförmåga och matematik. De fann också i sin 
undersökning samband mellan motorisk utveckling och fysisk aktivitet. Alltså barn utvecklar 
sin motorik med fysisk aktivitet. Barn som var väl motoriskt utvecklade var också i det flesta 
fall utvecklade när det gällde skolprestationer. Hammargren och Norden drog som slutsats att 
en väl fungerande motorisk träning (fysisk aktivitet) kan hjälpa barn till en bättre skolsituation 
(Hammargren, Norden, 1984) 
 
 
1:3:1 Lärande och fysisk aktivitet 
 
Catrine Kostenius-Foster (2001) har skrivit sin C-uppsats i ämnet Lärande och fysisk aktivitet. 
Hon valde ut tre forskningsfrågor som hon ville ha svar på: Hur kan effekterna av fysisk 
aktivitet beskrivas? Hur kan barns inställning till kopplingen mellan fysisk aktivitet och 
lärande beskrivas? Vilka fysiska aktiviteter föredrar barn att utöva och varför? Enligt 
Kostenius-Foster har flera studier visat positiva effekter av fysisk aktivitet inom områden 
som: minne, koncentrationsförmåga, problemlösning, förmåga att fatta beslut, stress, 
självförtroende, attityd i klassrummet och akademiska resultat. Hon menar att det är resultat 
som inte är skadliga för förbättrade skolprestationer. I hennes undersökning kan man läsa 
elevers kommentarer hur de tycker att de påverkas av fysisk aktivitet, några exempel: Man 
blir jättepigg, jag blir lugn…så jag kan skriva i lugn och ro, man lär sig mer i skolan och  man 
blir mindre slamsig. Sammanfattningsvis kan man säga att Kostenius-Foster tycker att barn 
har en förståelse av hur fysisk aktivitet påverkar dem i skolarbetet (Kostenius-Foster, 2001). 
 

• Många elever upplever att fysisk aktivitet påverkar lärandeprocessen och de flesta 
ser positiva samband. 

• Elevers upplevelser av de positiva effekterna genom fysisk aktivitet 
överensstämmer med samtida vetenskapliga studier och även med en studie som 
beskiver lärarnas uppfattningar. 

• De negativa upplevelser eleverna hade av fysisk aktivitet är ett bidrag till denna 
studie och bör beaktas när program med fysisk aktivitet planeras. 
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• Ett formellt studieprogram om de positiva effekterna av fysisk aktivitet bidrar till 
att fördjupa elevers kunskaper på ämnet. 

• Elevers röst genom upplevelseinriktad forskning ger ett värdefullt perspektiv på 
frågor som rör fysisk aktivitet och lärande (Kostenius-Foster, 2001 s. 46).  

                                                    
                   
1:3:2 Minskning av fysisk aktivitet 
 
Samhället förändras hela tiden och vi går mot en allt mer stillasittande tillvaro där fysiska 
arbetsmoment helt håller på att försvinna. Barn leker inte ute med varandra i samma 
utsträckning som förr, istället har datorer och TV-spel tagit överhand för de flesta. Vi 
upplever också att den organiserade idrotten minskar, det blir svårare och svårare att få ihop 
spelare och tränare till olika seriesystem. 
 
År 2000 initierades studien COMPASS (Community-based study of physical activity, life 
style and self-esteem in Swedish school children), där 4 188 ungdomar i sydvästra Stockholm 
undersöktes. Av ungdomarna i studien var 11,2 procent av flickorna och 14,5 procent av 
pojkarna överviktiga och 3,3 procent respektive 3,7 procent feta. Var fjärde pojke och var 
tredje flicka nådde inte upp till den dagliga rekommendationen av fysisk aktivitet. Resultaten i 
rapporten visade starka samband mellan stillasittande framför TV och video och övervikt och 
fetma. (Rasmussen, Eriksson, Bokedal & Schäfer-Elinder, 2004).  
 
Lars-Magnus Engström har studerat människornas grad av fysisk aktivitet under 40 år. 
Studierna visar på att antalet som är fysiskt aktiva växer vilket är positivt. Vad som inte är 
lika positivt är att antalet som verkligen behöver röra på sig, de som är fysiskt inaktiva också 
stiger i antal. Engström menar att det beror på att det inte ställs några krav i dagens samhälle 
när det gäller fysisk aktivitet. Dessutom så är samhället idag så väl utbyggt med lokaltrafik, 
rulltrappor, hissar och Internet. Det gör att det inte finns några naturliga inslag av daglig 
fysisk aktivitet och allt eftersom samhället utvecklas och den tekniska utvecklingen 
fortskrider kommer dessa inslag av fysisk aktivitet snart att vara borta. Engström har 
tillsammans med andra forskare från Karolinska Institutet gjort en landsomfattande studie, 
LIV -90 och den studien visar bl.a. på motionsvanor i olika åldrar. Om man sätter upp kravet 
för att räknas som motionär till att springa eller gå i rask takt, två gånger i veckan a’ 20 
minuter. Då visar det sig att 50 procent av ungdomarna i åldern 20-24 år motionerade medan 
bara 20 procent i åldern 50-54 år kunde kallas motionärer. Engström har också gjort en annan 
studie som mäter motionsvanorna. Den studien visar att om det är samma krav på 
ansträngning men man sänker antalet gånger till en gång per vecka så motionerar cirka 40 
procent av medelålders kvinnor och män. Att de som är fysikt aktiva på sin fritid har större 
prestationsförmåga, upplever att de mår bättre och uppvisar färre medicinska riskfaktorer, 
bekräftades också av LIV 90-undersökningen. Att motionsutövning påverkas starkt av social 
bakgrund och kultur styrks också. Den typiske motionsutövaren är en man eller kvinna som 
var framgångsrik i skolgymnastiken, bor i stadsmiljö, är högutbildad och har många vänner 
som motionerar. Den typiske icke-motionären bor i landsorten, är lågutbildad och har få 
vänner som motionerar. LIV -90 studien visade också det andra studier har visat och det är att 
dem som är fysiskt aktiva på sin fritid presterar bättre, upplever att de mår bättre och är 
friskare (Forskning och Framsteg, 1998 nr 5).  
 

Människor i det moderna samhället är fysiskt mindre aktiva än tidigare, vilket har 
väldokumenterade negativa effekter på hälsa och välbefinnande. Större delen av den 
vuxna befolkningen får för lite fysisk träning (Apitzsch, W 2003, sid. 3).  
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Vi läser också rapporter om hur fetma och ohälsa blir värre och värre för varje dag 
(Rasmussen, Eriksson, Bokedal, Schäfer-Elinder, 2004). Samtidigt läser vi artiklar på 
skolverket (publicerat, 28 januari, 2002) om att inte alla elever når målen i grundskolan, att 
allt för många elever inte klarar av skolans krav och att fler och fler saknar ämnesbetyg. Det 
måste finnas ett samband mellan dessa faktorer, ohälsan och den fysiska aktiviteten minskar, 
samtidigt som allt fler barn inte når målen. Barns idrottande utanför skoltid minskar hela 
tiden. Sedan åren 1982-83 har idrottande på fritiden minskat från 75 procent till 69 procent. 
Alltså på 1000 personer är det hela 60 färre barn som idrottar på fritiden (SOU, 1998). Vad 
detta beror på kan man bara spekulera i, men tankarna går till fler och fler datorer, fler TV-
spel, ett större kanal utbud och stressade föräldrar som har mycket att göra på jobbet. En 
annan sak som kan spela in är neddragningen av ämnet idrott och hälsa på skolan. Från en 
pedagogisk synvinkel kan bristen på idrottslig skolning ha konsekvenser även för fritiden, där 
den spontana och frivilliga idrotten sker (SOU, 1998). 
 
Bevis finns på att de som uppvisat låg aktivitetsnivå i femton års ålder, visar också upp en låg 
aktivitetsnivå vid vuxen ålder. Av dem som var minst aktiva, mindre än två timmar i veckan 
vid femton års ålder visade bara en tredjedel upp att de var aktiva i vuxen ålder (41 år). De 
som sedan hade en aktivitetsnivå på åtta timmar eller mer vid femton års ålder, visade nära 
hälften upp att det var aktiva i vuxen ålder (41 år) (Engström, 2002).  
 
Engström gjorde även en undersökning som visade på andelen motionsutövare i relation till 
gymnastikbetyget i årskurs åtta 26 år tidigare. Så här såg det ut: 
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Här kan man se att av dem som hade betyget ett så motionerar 23-32 procent 26 år senare. Av 
de som hade betyget fem däremot, motionerar 58-63 procent 26 år senare (Engström, 2003).  
 
Under tidens lopp har antalet idrottslektioner minskat successivt. Tidskriften ”Forskning & 
Framsteg” presenterade 1998 en artikel som heter ”Rör på påkarna”, där Lars-Magnus 
Engström uttalade sig just om hur antalet idrottslektioner har minskat under ett historiskt 
perspektiv. 
 

1920-talets realskola stod 4-6 gymnastiklektioner per vecka på schemat och 10-12 
friluftsdagar om året. Det visar att fysisk träning var viktig för dem som styrde, även 
om det bara var en elit som åtnjöt detta. I slutet av 1960-talet hade elever på högstadiet 
tre timmars gymnastik i veckan, i dag är bara 1-2 timmar obligatoriska. Och det finns 
förslag att skära ner ytterligare. (Forskning & Framsteg, nr 5 1998, sid. 57 – 59) 
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Lars-Magnus Engström har deltagit i ett rikstäckande skolprojekt som totalt innefattar  
2 000 elever i årskurserna 3, 6 och 9. Forskarna har studerat elevernas fysiska aktivitetsnivå, 
deras fysiska status och hälsomässiga tillstånd samt utvecklingen av ämnet Idrott och Hälsa i 
skolan. Av studien framgick att ett stort antal av eleverna i årskurs tre måste betecknas som 
mer eller mindre fysiskt inaktiva. Trettio procent av flickorna och tjugofem procent av 
pojkarna bedömdes av forskarna ha en låg fysisk aktivitet. I årskurs 6 är motsvarande andel 
20 respektive 10 procent. I årskurs 9 ökar andelen inaktiva återigen och uppgår till 28 procent 
av flickorna och 21 procent av pojkarna. Det är nästan lika många som i årskurs 3. Om man 
översätter detta till antalet barn så blir det väldigt många som är fysiskt inaktiva Engström 
kommer framöver att kolla på olika samband som har betydelse för benägenheten att 
motionera t.ex. socialgrupp och aktivitetsnivå (www.svenskidrott.se D1). 
 
 
1:4 Betyg 
 
På hösten 1994 infördes de målrelaterade betyg som gäller i dagens skola. Med målrelaterade 
betyg menas att man ska sätta betyg på om eleven nått de uppsatta målen eller ej, vad eleven 
verkligen kan och inte basera betygen på en normalfördelning (www.skolverket.se A3). På 
grundskolan så sätter man betyg enligt följande: IG, G, VG och MVG. Ett poängsystem finns 
utformat som ger 0 poäng för IG, 10 poäng för G, 15 poäng för VG och 20 poäng för MVG.  
Skollagen reglerar skolans verksamhet och lägger upp riktlinjerna för skolans styrdokument. 
Enligt skollagen skall skolan följa de nationella anvisningar som finns i läroplanen, 
programmål, kursplaner och betygskriterier. Det är sedan upp till skolan att organisera 
verksamheten på ett sådant sätt som passar dem utifrån deras lokala förutsättningar 
(www.skolverket.se A2).  
 
1:5 Meritvärde 
 
Utifrån poängen (se ovan) på betyget räknas ett snitt ihop som kallas meritvärde. I vår 
undersökning kommer vi att använda oss av detta meritvärde för att dela in försökspersonerna 
i två grupper och där kunna se vilken inverkan fysisk aktivitet har på elever betyg.  
 
1:6 Fler och fler får sämre betyg 
 
Ragnar Johansson, 28 januari, 2002 publicerade en artikel på skolverket, med titeln ”För 
många klarar inte skolans krav”. För att uppnå behörighet till gymnasiets nationella eller 
specialutformade program så krävs det att man uppnår godkänt betyg i mattematik, svenska 
och engelska. Statistik visar en nedåtgång under åren 1998-2001. 1998 var andelen som fick 
godkänt i dessa tre ämnen 91,4 procent, 2001 låg den siffran på 89,2 procent. En annan 
undersökning visade att fler och fler inte når upp till betyget godkänt i ett eller flera ämnen. 
Här visade det sig att från 1998 hade de som klarade av godkänt minskat från 79,6 procent till 
74,3 procent (www.skolverket.se A1). Skolverket skickade i samma veva ut ett 
pressmeddelande där man kunde läsa:  
 
Resultaten i form av andel elever som inte uppnått målen i ett eller flera ämnen visar en 
påtaglig försämring. Andelen elever som saknar ett eller flera ämnesbetyg var i våras 25,7 
procent jämfört med 24.3 procent våren 2000 och 20,4 procent våren 1998. Även i detta fall är 
försämringen för elever med utländsk bakgrund lite mindre än för elever med svensk 
bakgrund. Att en fjärdedel av eleverna inte når upp till minimikraven i varje ämne är ett 
misslyckande. En skola med skolplikt ska ge alla elever möjlighet att nå målen. Klyftan 

http://www.svenskidrott.seD1
http://www.skolverket.seA3
http://www.skolverket.seA2
http://www.skolverket.seA1
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mellan läroplanens ambitioner och verklighetens resultat är alldeles för stor 
(www.skolverket.se A1). 
 
I skolverkets rapport Barnomsorg, skola och vuxenutbildning i siffror kan man ta del av 
gymnasieskolans undersökning huruvida elever från olika program uppnått godkänt betyg i 
ämnet idrott och hälsa. Där fann vi en mycket intressant aspekt, hela 26.9 procent av eleverna 
på det individuella programmet uppnår inte godkänt betyg i ämnet idrott och hälsa. På det 
individuella programmet kan elever som inte lyckas få godkänt i ämnena svenska, matematik 
och engelska på grundskolan gå. För att sedan få möjlighet att börja på något av de vanliga 
gymnasie- programmen. Statistik över dem som inte uppnått godkänt betyg i idrott och hälsa 
för övriga program ser ut som följande: 

• 8,6 procent inom byggprogrammet 
• 11,8 procent inom fordonsprogrammet 
• 11,3 procent inom hotell och restaurang programmet 
• 11,2 procent inom industriprogrammet 
• 11,5 inom livsmedelsprogrammet 
• 0,5 procent inom naturvetenskapliga programmet 
• 1,6 procent inom samhällsvetarprogrammet 

 
Intressant är att de teoretiska programmen samhälls- och naturvetenskapliga programmet 
endast hade 0,5 procent respektive 1,6 procent andel icke godkända (Http://www.rf.se B1).  
Vi ser detta som anmärkningsvärt eftersom samhälls och naturvetenskapliga programmet i 
stor utsträckning inriktar sig mot teoretiska studier och det är inom dessa program de högsta 
betygen finns.  
 
 
1:7 Fysisk aktivitet påverkar kroppen 
 
Avsaknad av fysisk aktivitet klassas numer som en riskfaktor för många typer av ohälsa. Med 
fysisk aktivitet kan man undanröja många riskfaktorer som bidrar till ohälsa. Risken för 
ohälsa är mycket större hos fysiskt inaktiva än fysiskt aktiva. De flesta av dagens befolkning 
är inte tillräckligt aktiva för att hålla sig friska. Forskning har visat att fysisk aktivitet har 
inverkan på psykologiska faktorer som självuppfattning och sinnesstämning. Positiv 
självuppfattning har ett positivt samband med social anpassning och stresstålighet och har då 
ett samband med subjektivt välmående och följaktligen en god livskvalitet (Apitzsch, 2003) 
 
När vi pratar om miljöer som är bra för inlärning tänker vi oss ofta huvudet frånskilt från 
kroppen, som att kroppen inte är ihopkopplad med huvudet och därmed intellektet. Även om 
många känner till att så inte är fallet så tänker man inte på det i sådana sammanhang som 
inlärning, utan man ser kroppen som ett verktyg. Kroppen är så mycket mer än ett verktyg, 
kroppen har en stor del i vår inlärning. Vi lär genom erfarenheter, varje gång vi reflekterar 
över något skapas det nya nervbanor och därmed nya korsningar. Hjärnan blir allt mer 
komplex och nätverket av nervbanor blir allt större allt eftersom vi upplever nya saker, känner 
en ny doft, berörs o.s.v. Alla våra fem sinnen (smak, lukt, hörsel, känsel, syn) bidrar till 
inlärning och mycket av våra erfarenheter kommer via kroppsliga sinnesregistreringar 
(Hannaford, 1998). 
 

Aktuell forskning hjälper till att förklara hur rörelse direkt är till nytta för 
nervsystemet. Muskelaktiviteter, särskilt koordinerade rörelser, verkar stimulera 

http://www.skolverket.seA1
Http://www.rf.seB1
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produktionen av neurotrofiner, naturliga ämnen som stimulerar tillväxten av nervceller 
och ökar antalet nervförbindelser i hjärnan. (Hannaford, 1998 sid. 104) 

 
En viktig förutsättning för att man ska kunna ta till sig nya saker är att man är koncentrerad. I 
denna studie är ett av huvudsyftena att ta reda på om de som är fysiskt aktiva tillbringar 
mindre tid med skolarbete för att få ett högre betygsnitt än dem som är fysiskt inaktiva. Visar 
det sig att vår förutsättning stämmer så kan resultatet eventuellt kopplas till en ökad 
koncentration. Hannaford (1998) skriver om ett ämne i kroppen som heter GABA och dess 
funktion när det gäller koncentration. För att kunna vara koncentrerad måste man kunna 
stänga ute stimuli som är störande och det gör kroppen med hjälp av ämnet GABA (gamma-
aminosmörsyra). När vi ska sova t.ex. så utsöndras detta ämne för att stänga ute ljus och ljud. 
Kroppen kan alltså välja vilka stimuli som den vill stänga ute och detta sker hela tiden i bl.a. 
skolsituationer, när en penna faller eller om några kompisar pratar. Dem som inte har denna 
förmåga att stänga ute stimuli kallas ofta hyperaktiva. 

 
De områden i hjärnan som härbärger de neuroner som utsöndrar GABA är förbundna 
med rörelse, speciellt finmotoriska, koordinerade rörelser. 
…och på så sätt ökar GABAs tillgänglighet i systemet för att åstadkomma fokuserad 
uppmärksamhet. (Hannaford, 1998 s. 179) 

 
I dagens samhälle översköljs vi med massmedial information, båda föräldrarna jobbar heltid 
och vi ska finnas tillgängliga dygnet runt. Risken är att kroppen och psyket tar slut och att vi 
blir utbrända till följd av all stress. Det finns forskning som tydligt visar att fysisk träning 
motverkar stressymtom och att tröskeln för när en individ känner sig stressad ökar med 
fysiska aktiviteter. Konditionsträning gör att en given arbetsbelastning upplevs som mindre 
stressande hos den vältränade. Den normala blodtrycksstegringen vid fysisk aktivitet blir 
högre hos den otränade, liksom hjärtfrekvens, kärlmotstånd och stresshormonnivåer. Den som 
tränar regelbundet har också lägre halter av katekolaminer (samlingsnamn för stresshormon) 
och stresshormonet Kortisol i blodet än otränade individer mätt vid samma arbetsnivå. 
Otränade personer har mer uttalade stressreaktioner vid samma typ av psykisk stress än 
fysiskt aktiva personer. Vid ett försök där otränade hypertonipatienter (högt blodtryck) 
utsattes för mental stress reagerade dessa med större hjärtfrekvensökning, kraftigare 
blodtrycksstegring och högre stresshormonnivåer än fysiskt aktiva blodtryckspatienter 
(Iwarson, F 2004). 
 
Carla Hannaford (1998) skriver vidare om stressens betydelse för inlärningen. Stress är 
negativt för vår inlärning eftersom vi blir mindre kreativa och smarta. Detta till följd av att 
kroppen reagerar som om det vore fara för vår hälsa och vi intar försvarsställning. Detta 
medför en ökad blodtillströmning till musklerna, koncentrationen av ämnet Kortisol ökar i 
kroppen. Förmågan att fokusera på inlärning blir dålig, vi får svårt att kontrollera vårt 
tänkande och vi minns sämre än vanligt. Människor som lever med mycket stress kan inte på 
ett naturligt sätt utveckla de nervbanor som bildar grunden för ny inlärning, tänkande och 
kreativitet. (Hannaford, 1998) 
 
För att ha en bra lärande situation, dvs. hög koncentrationsförmåga, bra självförtroende och 
förmåga att kunna sitta stilla, måste man ge eleverna utrymme för rörelse och annan fysisk 
aktivitet (Sandborgh-Homdahl, Stening, 1993). 
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1:8 Fysisk aktivitet påverkar det mentala 
 
Hannaford (1998) menar att rörelser har en positiv inverkan på inlärning eftersom det bildas 
nya nervbanor i hjärnan och nätverket av nervbanor blir således komplexare. Hon menar att 
det inte behöver vara jättestora rörelser som i t.ex. ett gymnastikpass. Det räcker med den lilla 
rörelsen som krävs för att man ska kunna skriva eller den rörelsen som behövs för att man ska 
kunna snurra en penna runt fingret. Genom att göra en rörelse förankras tanken och det blir till 
ett minne (Hannaford, 1998)  
 

För att ”hålla fast” en tanke måste det finnas en rörelse. Personen kan sitta i lugn och 
ro för att tänka, men för att minnas en tanke måste man göra något för att förankra 
den. Vi måste materialisera den med ord. När jag skriver, upprättar jag förbindelser 
med tanken genom att röra handen. Jag kanske aldrig behöver läsa vad jag har skrivit 
men rörelsen är nödvändig för att nå tanken – bygga nätverket av nerver. (Hannaford, 
1998, sid. 100) 

 
De psykologiska effekterna är inte lika kända som de fysiologiska effekterna. I boken Aktuell 
beteendevetenskaplig idrottsforskning (2203) tas följande psykologiska effekter upp som 
påverkas av fysisk aktivitet: 
 

• Motionsidrott och en viss ångestreducerande effekt. 
• Det finns stöd för ett orsakssamband mellan motionsidrott och minskad 

depression. 
• Fysisk aktivitet har genomgående ett positivt samband med sinnesstämning och 

affekter. 
• Motionsidrott kan främja självuppfattningen och kan leda till ett bättre 

självförtroende. 
• Fysiskt aktiva äldre vuxna har en bättre kognitiv förmåga än äldre vuxna inaktiva 

(Apitzsch, s. 4, 2003). 
 

 
Att fysisk aktivitet befrämjar framgång i studierna är ett välkänt faktum, liksom att det finns 
ett dokumenterat samband mellan höga betyg i idrott och fortsatt idrottande i vuxen ålder. 
Forskning visar vidare att en allsidigt och pedagogiskt riktigt bedriven fysisk träning har stor 
betydelse för hur barnen upplever sig själva och sin kropp, vilket ger positiva effekter på 
barnens självförtroende och självkänsla. Faktorer som i sin tur ökar förutsättningarna för att 
barnen skall må bra och kunna tillgodogöra sig skolundervisning. (Annerstedt, 1990) 
 
 
1:9 Förankring 
 
Eftersom vårt syfte är att undersöka vilken inverkan fysisk aktivitet har på elevers betyg har vi 
valt att ta upp saker som berör ämnet i bakgrunden. Vi har valt att berätta vad fysisk aktivitet 
är, vad som räknas till fysisk aktivitet. Det därför att vi sedan ska kunna skatta ett så bra 
indexvärde som möjligt (se 3.1.3). Här ville vi trycka på att det är skillnad mellan låg fysisk 
rörelse som till exempel promenera och fysisk träning. Vidare tar vi upp tidigare forskning 
som visar upp bra resultat på liknade undersökningar. Ett bra exempel är Ingegerd Ericsson 
som påvisat att fysisk aktivitet har en inverkan på barns skolframgångar i år 1-3. Vår 
undersökning kommer att rikta sig mot äldre barn i år 9. 
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Eftersom betygsstatistiken försämras i takt med att barn och ungdomar går mot en allt mer 
stillasittande vardag har vi tagit upp artiklar och forskning som påvisar detta. Vi ser här ett 
samband som också styrker vår teori om att fysisk aktivitet har inverkan på elevers betyg. 
Vidare tar vi upp att elever på de teoretiska programmen på gymnasiet har större andel som 
har godkänt eller högre betyg i ämnet idrott och hälsa, också en sak som stärker vårt syfte.  
 
I undersökningen kommer vi utifrån elevernas meritvärden (se 1.4) göra jämförelser mellan 
olika grupper av elever. Därför har vi valt att berätta om betygen idag, hur man sätter dem och 
vad ett meritvärde är för något. 
 
Vår huvudsakliga teoridel bygger på hur fysisk aktivitet påverkar kroppen, dels kroppsligt och 
motoriskt, men också mentalt. Här har Hannaford (1998) varit till stor hjälp för oss. Trots att 
man ser att fysisk aktivitet påverkar kroppen och knoppen i positiv riktning och att elever med 
bra betyg i gymnastik idrottar i högre grad vid vuxen ålder, så drar man ändå ner de 
obligatoriska timmarna i ämnet idrott och hälsa. Vi tycker det är fel väg att gå. 
 
Vi har försökt att förankra vår teori i styrdokumenten, men vi kan inte hitta något konkret som 
skulle styrka just vårt syfte. Vi har dock hittat tillägg på skolverkets hemsida som säger att: 
Skolans ansvar för att erbjuda alla elever regelbunden fysisk aktivitet inom ramen för 
skoldagen samt uppmärksamma hälso- och livsstilsfrågor har tydliggjorts genom tillägg i 
läroplanerna. I Lpo 94 står det från och med den 27 februari 2003 att: 
Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan skall sträva efter att 
erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen 
(www.skolutveckling.se E1).  
 
I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna 
uppmärksammas. Även hälso- och livsstilsfrågor skall uppmärksammas 
(www.skolutveckling.se E1).  Att det uppmärksammas visar att skolan redan har börjat ta 
ansvar för elevers livsstil. Här trycker man på skolans ansvar att erbjuda eleverna daglig 
fysisk aktivitet och att hälso- och livsstilsfrågor ska behandlas. Detta kanske i slutändan leder 
till att man utökar idrottstimmarna igen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.skolutveckling.seE1
http://www.skolutveckling.seE1
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2 Syfte 
 
Att undersöka vilken inverkan fysisk aktivitet har på elevers betyg. Har elever med höga 
betyg ett visst förhållningssätt till fysisk aktivitet, jämfört med elever med lägre betyg.  
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3 Metod 
 
Vår undersökning kommer att genomföras i två kommuner i vardera Norr- och Västerbotten. 
Anledningen till det är att vi gör vår verksamhetsförlagda utbildning i de kommunerna.  
 
 
3:1 Datainsamling 
 
För att få svar på vår forskningsfråga kommer vi att använda oss av enkäter. Ur enkäterna ska 
vi få fram elevers fysiska vanor på skolan och på fritiden, samt kunna läsa av elevernas 
förhållningssätt till skolarbete på fritiden. För att kunna göra jämförelser mellan elever med 
höga betyg respektive låga betyg kommer vi med hjälp av studievägledaren på skolan att ta 
fram elevers betyg. Det är bara vi som kommer att ta del av betygen. Detta för att enkäten ska 
så anonym som möjligt för eleverna. Vi har valt att använda oss av enkäter för att vi på ett 
enkelt sätt ska kunna sammanställa elevernas svar och eftersom vi har fasta svarsalternativ så 
blir det lättare att sätta ett rättvist indexvärde.  
 
 
3:1:1 Kvantitativ eller kvalitativ metod 
 
Man skiljer på kvantitativ och kvalitativ metod. Med hjälp av en kvalitativ metod kan man få 
fram beskrivna formuleringar, saker som är skrivna och berättande från en person med 
uppfattningar och erfarenhet. Ur en kvantitativ metod får man fram saker som kan räknas, 
exempelvis från en enkät eller ett frågeformulär (Backman, 1998). Om man vill få fram 
frekvenser, det vill säga att en viss procent av en befolkning göra det ena eller det andra, då 
ska man använda sig av en kvantitativ undersökning (Trost, 2001). Vi kommer att göra en 
kvantitativ analys av resultaten. Med en kvantitativ analys menas att vi kommer ha fasta 
svarsalternativ, så att vi på ett lätt sätt ska kunna sammanställa enkätsvaren (Patel, Davidsson 
1994).   
 
 
3:1:2 Indexvärde 
 
Ett indexvärde fungerar som ett mått eller ett tal för att kunna göra jämförelser 
(Nationalencyklopedin). Vi kommer att tillsätta ett indextal på varje svarsalternativ som 
handlar om fysisk aktivitet. Ett svarsalternativ med hög grad av fysisk aktivitet det vill säga 
en hård belastning på de syretransporterande organen, exempelvis längdskidor kommer att ge 
ett högre indexvärde än ett svarsalternativ med ett lågt värde av fysisk aktivitet, till exempel 
promenera (se bilaga). De svarsalternativ som inte inbegriper någon sorts fysisk aktivitet får 
indexvärdet noll. På fråga ett och två har vi gett promenad ett högre indexvärde än cykel 
därför att promenad ger en högre belastning på kroppen än vad cykel gör. För varje 
idrottstimme under skoltid har vi valt att ge tre poäng. På frågan kring rastaktiviteterna ger 
pingis respektive bollsporter två poäng vardera. Den fråga som handlar om idrottandet på 
fritiden har vi tilldelat ett högt indexvärde per timme för de alternativ som har högre grad av 
fysisk aktivitet. Exempelvis får längdskidor (5) ett högre värde än lagsporter (4), kampsporter 
(4) har ett högre indexvärde än promenad (3), osv. Vi har gett ett högre indexvärde på till 
exempel lagidrotter (4) än skolidrotten (3) därför att man på fritiden bedriver fysisk träning 
som är mer krävande. 
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3:1:3 Validitet och reliabilitet 
 
När man genomför en undersökning, eller en mätning av något slag så måste man veta vad 
man avser att mäta. Man måste veta att man har god validitet. Vi måste också veta att vi mäter 
det på ett tillförlitligt sätt, att man har god reliabilitet. Vidare menar Patel & Davidsson (1994) 
att validitet och reliabilitet står i ett visst förhållande till varandra. Detta gör att det inte går att 
utesluta det ena eller det andra. Det finns tre regler som bör beaktas. Hög reliabilitet är inte 
någon garanti för hög validitet, låg reliabilitet ger låg validitet och den sista är att fullständig 
reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet.  
 
Om jag vill ta reda på en människas ekonomiska situation och bara frågar efter årsinkomsten, 
då får jag en väldigt låg validitet i min undersökning. För att få en högre validitet måste man 
ta reda på om personen har skulder, om personen är ekonomiskt ansvarig för andra personer, 
förmögenhet, skulder, bidrag och andra saker som rör ekonomin. Först då uppnår man en hög 
validitet (Trost, 2001) 
För att uppnå en hög reliabilitet krävs det att man använder enkla satser med ord som hela 
undersökningsgruppen förstår. Använder man sig istället av krångliga facktermer så finns 
risken att tillförlitligheten blir låg (Trost, 2001). 
 
För att vi ska få så god validitet och reliabilitet som möjligt kommer vi att använda oss av 
väldigt enkla ord i frågorna. Om det finns elever som inte förstår frågorna så ska de ta hjälp av 
oss, det poängterar vi innan vi lämnar ut enkäten. Genom att vi kommer att täcka elevernas 
fysiska vanor på skoltid och på fritiden så får vi genom det en god validitet i undersökningen.  
 
 
3:2 Försökspersoner 
 
Undersökningen kommer att genomföras i år 9 på en skola i Norrbotten och en skola i 
Västerbotten. Vi kommer inte att ta hänsyn till kön, utan bara rikta in oss på betygen. Våra 
försökspersoner är slumpvis utvalda.  
 
 
3:3 Material 
 
Vårt material kommer att bestå av 100 enkäter. 
 
 
3:4 Databehandling 
 
Först och främst kommer vi att dela in försökspersonerna i två grupper med hjälp av 
medianen. Vi kommer sedan att sammanställa enkäten genom att räkna ut det totala 
indexvärdet hos de både grupperna och sedan göra jämförelser mellan dem. Där kommer vi 
utifrån vår forskningsfråga och andra frågor som rör fysisk aktivitet ta reda på vilka skillnader 
som finns och slutligen om betyg har någon inverkan på fysisk aktivitet.   
 
För att kunna säkerställa vår undersökning kommer vi att göra ett z-test. Z-test används när 
testvariablarna anses vara fördelade enligt normalfördelningen. När man räknar ut ett Z-värde 
gör man om mätvärdena till standardvärden. Z-testet i sin tur visar hur långt det specifika 
mätvärdet är från medelvärdet. I vår studie kommer vi att använda oss av Z-testet till att 
undersöka hur pass säkerställda våra enkätsvar är och förhoppningsvis kommer värdet att 
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ligga över 95 procent (Körner & Wahlgren, 2002). Vi har valt z-testet eftersom vi bedömer att 
våra försökspersoner uppfyller kriterierna för normalfördelning. Undersökningsgrupperna är 
valda slumpvis och med en viss geografisk spridning. Skolorna är helt vanliga, utan några 
speciella inriktningar som skulle kunna påverka normalfördelningen. 100 enkäter räcker för 
att ge en normalfördelning. Vi kommer också att göra ett Chi-2 test på en ja och nej fråga. Det 
gör vi också för att ta reda på om våra svar är statistiskt säkerställda eller om det beror på 
slumpen. Även där hoppas vi komma upp i 95 % säkerhet att slumpen inte har kunnat spela 
in.  
 
 
3:4:1 Medianen 
 
Medianen är ett så kallat mittvärde och det används när man ska dela upp materialet i två 
delar. Man börjar med att skriva t.ex. betygen i storleksordning. Om man fått fram fem olika 
betyg så är det värdet som ligger i mitten som är medianen. Medianen betecknas oftast Md 
men andra förkortningar förekommer också. Se exempel nedan: 
 

 
160 170 190 210 220 

 
                   Medianen (Md)  
 
Om materialet består av ett jämt antal observationer så tar man medelvärdet av de två 
observationerna som är i mitten. Se exempel nedan: 
 
 140 160 180 200 220 240 
 
Medianen (Md) = 190 (Körner & Wahlgren, 2002). 
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4 Resultat 
 
Eftersom vi bara använt oss av enkäter i vår undersökning kommer vårt resultat att baseras på 
det. Vi kommer att göra två olika jämförelser. Den första handlar om skillnaderna mellan 
grupperna med höga respektive låga meritvärden. Vi kallar gruppen med lägre meritvärde för 
grupp låg och den gruppen med högre meritvärde för grupp hög. Nästa jämförelse kommer att 
ligga mellan de tio som har lägst meritvärde och de tio som har högst meritvärde. Dessa 
grupper kommer att heta grupp lägst respektive grupp högst.  
Vi fick in totalt ett hundra enkäter. Grupp låg respektive grupp hög består då av vardera 
femtio enkäter. Av de hundra enkäter vi fick in kommer femtio från Norrbotten och femtio 
från Västerbotten.  
 
Som vi skrev under rubriken indexvärde så ger svarsalternativ med fysisk aktivitet poäng 
medan svarsalternativ utan fysisk aktivitet inte ger några poäng. Ett högre indexvärde 
motsvarar alltså en högre aktivitetsnivå. 
 

Fig. 1 Hur färdas du till och från skolan? (Grupp hög) 
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Fig.2 Hur färdas du till och från skolan? (Grupp låg) 
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Fråga ett och två handlar om hur eleverna färdas till skolan respektive från skolan. Av 
tabellen framgår att av grupp hög är det bara 40 % som åker bil/buss till och från skolan 
medan i grupp låg är det 52 %. Stapel ett (promenad) och två (cykel/spark) är sådana staplar 
som ger indexpoäng och i grupp hög ligger 60 % av svaren under dessa staplar. I grupp låg är 
det 52 % av svaren som ligger under stapel ett och två. Detta medför att grupp högs totala 
indexpoäng blir 122 poäng och ett snittvärde på 2.44 poäng/person. Grupp lågs totala 
indexpoäng blir 94 och snittvärdet blir således 1,88 poäng/person. Grupp hög får ett högre 
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indexvärde, vilket betyder att man är mer fysisk aktiv när det gäller att ta sig till och från 
skolan.  
 

Fig. 3 Hur många timmar I veckan idrottar du på lektionstid? (Grupp hög) 
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Fig. 4 Hur många timmar i veckan idrottar du på lektionstid? (Grupp låg) 
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På den tredje frågan tog vi reda på hur många timmar eleverna idrottade på lektionstid och 
som det framgår av figur 3 och 4 så är det ingen större skillnad mellan grupp hög och grupp 
låg i fördelningen på staplarna förutom att grupp låg har fler som har svarat 0h och 1h (0h ger 
inga indexpoäng). Då vi räknar ut det totala indexvärdet för båda grupperna ser vi att grupp 
hög har ett högre snitt. Grupp högs totala poäng är 384 poäng och snittvärdet blir 7,68 
poäng/person och för grupp låg blir den totala poängen 333 och snittvärdet 6,66 poäng/person. 
Observera i figur 4 att 12 % av grupp låg inte deltar i någon idrottslektion på skoltid medan 
alla i grupp hög deltar i idrottslektionerna och då som minst 2h i veckan. 
Grupp hög idrottar under lektionstid i snitt 2,56 h/vecka och för grupp låg är snittet 2,06 
h/vecka. För att kolla om det är någon statistisk skillnad mellan svaren i grupp låg och grupp 
hög, eller om det är slumpen som har spelat in så genomförde vi ett Z-test. Det visade att med 
92 procents säkerhet så är det en statistisk skillnad i svaren mellan grupp låg och hög (se 
bilaga 2).  
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Fig. 5 Vad brukar du göra på rasterna? 
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När man undersöker elevernas rastaktiviteter ser man inte någon stor skillnad på staplarna 
utan merparten av eleverna umgås med kompisarna på rasterna. Kollar man närmare på stapel 
2 (pingis) och stapel 4 (bollsporter) så ser man att grupp hög har ett större antal på dessa två 
rastaktiviteter och det är dessa som ger indexpoäng. Den totala poängen på fråga sju för grupp 
hög är 20 och snittvärdet blir 0,4 poäng/person, för grupp låg är den totala poängen 8 poäng 
och då blir snittvärdet 0,16 poäng/person. Alltså får grupp hög mer än tre gånger så mycket i 
indexpoäng än grupp låg, vilket motsvarar högra fysisk aktivitet.  
 
Frågorna 5, 6 och 7 är sådana frågor som inte ger några indexpoäng eftersom de inte handlar 
om fysisk aktivitet utan de undersöker hur eleverna förhåller sig till skolarbetet på fritiden. 

 
Fig. 6 Hur många timmar i veckan tillbringar du med skolarbetet hemma? 
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Figur 6 talar sitt tydliga språk när det gäller hur mycket tid som eleverna lägger ner på 
skolarbetet under fritiden (den tid som de inte är i skolan). Antalet som har svarat att de gör 
0h skolarbete är lika i båda grupperna och även toppnoteringen 4h är lika. Däremot är det stor 
skillnad i antalet som lägger ner 0,5 h; 1h och 2h till fördel för grupp hög. Den totala summan 
av grupp hög blev 69,5 h och snittvärdet 1,39 h/vecka. För grupp låg var den totala tiden 52,5 
h och snittvärdet 1,05 h. Detta är ganska anmärkningsvärt att grupp hög tillbringar 32 % mer 
tid med skolarbetet 
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Fig. 7 Känner du att du tillbringar nog mycket tid med skolarbetet på fritiden? 
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Fig. 8 Om du svarade nej på fråga 6, vad beror det på? 
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Fråga 6 handlar om huruvida eleverna upplever att de tillbringar tillräckligt mycket tid med 
skolarbetet. 62 % av grupp hög ansåg sig tillbringa nog mycket tid med skolarbetet men i 
grupp låg var det bara 48 %. På fråga 7 svarar dem som har svarat nej på föregående fråga och 
av dem har fyra i grupp låg svarat att dem inte kan koncentrera sig och ingen ur grupp hög. 
Alternativen hinner inte och tråkigt har ungefär lika många från båda grupperna svarat som 
anledning till att inte lägga ner nog mycket tid på skolarbetet. Det intressantaste är att 12 från 
grupp låg har svarat att de är för trötta men bara 4 elever från grupp hög. På denna fråga 
gjorde vi ett Chi-2 test för att se om det var slumpen som hade gjort att vi fick denna skillnad 
mellan grupperna. Tyvärr kunde Chi-2 testet inte utesluta att det kunde vara slumpen som 
hade inverkat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21

Fig. 9 Vad gör du på fritiden? 

2264

1331

0

500

1000

1500

2000

2500

Totala poäng Totala poäng
Fig 9

Grupp hög
Grupp låg

 
Sista frågan som handlar om vad eleverna gör på sin fritid och det är denna fråga som ger 
mest indexpoäng. Frågan är uppbyggd så att det finns 17 alternativ som i princip täcker alla 
fritidsaktiviteter och eleverna fick kryssa i flera alternativ. Varje timme som eleverna idrottar 
ger i snitt 3,73 poäng. Grupp hög har i snitt 34,76 poäng (motsvarar 9,3 h/vecka) och grupp 
låg har i genomsnitt 17,92 poäng (motsvarar 4,8 h/vecka). Grupp hög är i princip fysiskt 
aktiva dubbelt så mycket som grupp låg. 
 
Totalt, i hela enkäten så hade grupp hög en snittpoäng på 45,28 (motsvarar 12,1 h/vecka) och 
grupp låg hade en snittpoäng på 26,62 (7,1 h/vecka) 
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Vi har också valt att redovisa hur de med lägst betyg respektive högst betyg har svarat på 
enkäten. I gruppen som vi har valt att kalla för grupp lägst ligger meritvärdet från 0-110. I den 
högre gruppen som vi har valt att kalla grupp högst ligger meritvärdet från 250-305.  

 
Fig. 10 Hur färdas du till och från skolan? (Grupp högst) 
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Fig. 11 Hur färdas du till och från skolan? (Grupp lägst) 
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På den första frågan som beskriver hur eleverna färdas till och från skolan har 80 procent av 
eleverna i grupp lägst svarat att de åker bil, buss eller moped till skolan. Medan grupp högst 
har 55 procent svarat att de åker buss, bil eller moped till skolan. Det sammanlagda 
indexvärdet för de båda grupperna skiljer sig lite grand. Grupp högst sammanlagda 
indexvärde ligger på 13 poäng och för grupp lägst är motsvarande siffra 8 poäng. Grupp högst 
får en snittpoäng på 1,3 och för grupp lägst blir det 0,8 poäng. Här kan man alltså se en 
väsentlig skillnad på aktivitetsnivån. I figur 10 ser man att 45 procent i gruppen högst tar sig 
på ett eller annat sätt till skolan via promenad, cykel eller spark. I figur 11 kan man se att 
endast 20 procent tar sig till skolan via en promenad kortare än 10 minuter. 
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Fig. 12 Hur många timmar i veckan idrottar du under lektionstid? (Grupp högst) 
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 Fig. 13 Hur många timmar i veckan idrottar du under lektionstid? (Grupp lägst) 
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På fråga tre så tar vi upp hur många timmar i veckan eleverna under lektionstid ägnar sig åt 
någon form av idrott. Till det räknade vi även in kortare promenader. I figur 12 kan man se att 
alla elever i grupp högst deltar 2 timmar eller mer på idrottsaktiviteter under skoltid. Här 
ligger snittpoängen för varje elev på 6,9 poäng. Figur 13 visar att 7 elever av tio, alltså 70 
procent av eleverna i grupp lägst inte alls deltar på skolans idrottsaktiviteter. Det ger en 
snittpoäng på 1,6 för varje elev.  Grupp högst rör sig alltså 4 gånger så mycket under 
lektionstid. 
 
 
 
 
På fjärde frågan som tog upp elevernas rastaktiviteter kunde vi inte se någon skillnad på de 
båda jämförelsegrupperna. Alla elever svarade att de umgås med kompisar. Någon skrev att 
det även lyssnade på musik. Men ingen angav något alternativ som hade gett poäng. 
Snittpoängen var då för både grupp lägst och grupp högst 0 poäng.   
 
Fråga 5, 6 och 7 tar upp elevernas förhållande till skolarbetet på fritiden. Vi frågade eleverna 
hur många timmar i veckan de använder till skolarbetet hemma, om de känner att de 
tillbringar nog mycket tid på skolarbetet på sin fritid och ifall de svarade nej, undrade vi vad 
det berodde på. Fråga 5, 6 och 7 ge i sig inga poäng, så de påverkar inte indexvärdet på något 
sätt.  
 
På frågan hur mycket tid eleverna tillbringar med skolarbetet hemma så visade det sig att det 
inte var någon större skillnad mellan grupperna. Grupp högst tillbringar i snitt 1,65 timmar i 
veckan per elev, medan grupp lägst tillbringar 1,5 timme i snitt per elev och vecka.  
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Fig. 14 Känner du att du tillbringar nog mycket tid med skolarbetet? 
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I figur 14 kan man se en ganska stor skillnad på grupperna. 90 procent i grupp högst anser att 
de tillbringar nog mycket tid med skolarbete på fritiden. 10 procent anser att de skulle behöva 
ägna mer tid åt skolarbete hemma, medan 40 procent i grupp lägst anser att de skulle behöva 
tillbringa mer tid med skolarbetet. Anledningen till att eleven i grupp högst inte lade ner den 
tid som behövdes angavs som: tråkigt. I grupp lägst angav 3 stycken att det var tråkigt, en 
tyckte att denna inte kunde koncentrera sig och en var även för trött för att hinna med 
skolarbetet.  
 
 
Sista frågan (8) på vår enkät beskrev vad eleverna gör på sin fritid. Det här var den fråga där 
eleverna kunde samla ihop mest poäng och den visade sig ha störst betydelse för det totala 
indexvärdet. På fråga 8 kommer vi att redovisa två diagram, ett som visar snittpoängen för 
varje grupp och ett som visar hur många nollpoängare varje grupp hade, det vill säga hur 
många som inte alls var fysiskt aktiva på fritiden.  
 

Fig. 15 Hur många timmar i veckan idrottar du på fritiden? 
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I figur 15 ser man en väldigt stor skillnad mellan de båda jämförelse grupperna. I snitt så ger 
varje timme fysisk aktivitet 4,1 poäng, vilket betyder att grupp lägst endast rör sig 2,5 timmar 
i veckan per elev. Räknar man ut samma för grupp högst så innebär det att varje elev rör sig 
8,7 timmar i veckan. Slår man då ut det på ett helt år så tillbringar grupp högst 322 timmar 
mer per år till fysisk aktivitet än grupp lägst.  
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Fig. 16 Hur många som inte alls idrottar på fritiden? 
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Figur 16 visar att 30 procent av eleverna i grupp lägst inte tillbringar någon tid alls till fysisk 
aktivitet. Medan motsvarande siffra i grupp högst ligger på 0 procent. 
 

Fig. 17 Den totala rörelsen, båda på skolan och på fritiden. 
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Slutligen visar vi det totala indexvärdet hos de båda grupperna, alltså den totala fysiska 
aktiviteten hos de båda grupperna. Figur 17 visar att grupp högst rör sig nästan tre gånger så 
mycket som eleverna i gruppen lägst. 
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5 Diskussion 
 
5:1 Validitet och reliabilitet 
 
Vår avsikt var att undersöka elevers fysiska aktivitet både på skolan och på fritiden. Vi har 
delat in eleverna i två grupper, grupp hög och låg. Gränsdragningen gjorde vi med hjälp av 
betygen. Elever med höga betyg tillhörde grupp hög och elever med låga betyg tillhörde 
grupp låg. För att man ska uppnå god validitet krävs det att man vet vad man avser att mäta 
(Patel & Davidsson, 1994), vilket vi också gjort. Vårt mätinstrument har varit 100 enkäter, 
med fasta svarsalternativ. Från elevernas svar har vi sedan graderat varje svarsalternativ med 
ett indexvärde, skattat efter graden av fysisk aktivitet. Vi har ställt frågor gällande hur man tar 
sig till och från skolan, angående fysisk aktivitet på skolan och på fritiden. Genom det har vi 
täckt hela området som vi avser i vår undersökning. Anledningen till att vi hade fasta 
svarsalternativ var att vi ville göra en kvantitativ analys av enkäten, vilket var till stor fördel 
när vi skulle räkna ut indexvärdet på varje fråga. Nackdelen med fasta svarsalternativ var att 
eleverna inte kanske kunde beskriva hela sin situation på fritiden, men vi anser att vi har täckt 
alla idrotter som finns genom att vi använt oss av svars alternativ som lagsporter, individuella 
sporter med racket och utan racket. Utöver det har vi även lista de vanligaste sporterna som 
finns här uppe. Så vilken sport man än utövade så fanns det ett alternativ att kryssa för. 
 
För att vi skulle uppnå hög reliabilitet krävdes det att vi utformade enkäten så enkelt som 
möjligt (Trost, 2001). Alla elever skulle förstå vad som menades och ifall det fanns oklarheter 
så var vi med eleverna då de fyllde i enkäten, så fanns vi till hands för eventuella frågor. 
Genom att vi använde oss av fasta svarsalternativ så kan vi inte tolka enkäterna på olika sätt i 
de olika grupperna. Genom det får vi ett objektivt synsätt på enkäterna. Vi har satt ett 
indexvärde på varje fråga innan vi lämnade ut enkäten, vilket också bidrar till att man inte kan 
vinkla till någon grupps fördel eller nackdel. Eftersom vi inte hade någon som helst aning om 
hur utfallet skulle bli så anser vi inte att vi har vinklat utformning av indexvärdet till någon 
grupps fördel.  
 
Undersökningen hade kanske kunnat genomföras med hjälp av intervjuer. Nackdelen hade 
varit att sammanställningen hade blivit mycket svårare att genomföra på ett objektivt sätt, 
genom att man då kan vrida och vända på elevers svar och tolka svaren till någon grupps 
fördel eller nackdel. Sedan hade det varit omöjligt, att med intervjuer nå fram till så många 
elever som vi gjorde med enkäter som mätinstrument. Vi anser utifrån detta att vi valt rätt 
undersökningsmetod för att så objektivt som möjligt granska våra resultat.   
 
 
5:2 Resultatdiskussion 
 
När vi började med vårt arbete hade vi förhoppningen att vår kommande undersökning skulle 
styrka våra tankar kring fysisk aktivitet och betyg. Vi trodde från början att de elever som låg 
högre upp i betygsstatistiken var mer fysiskt aktiva än de som låg lägre ner. Vi mötte en viss 
skepsis hos våra studiekamrater, många trodde att det skulle visa sig att de som är mest fysiskt 
aktiva på fritiden, väljer att prioritera bort skolan för idrottandet. Syftet med 
resultatdiskussionen är att knyta samman den tidigare forskning som vi har behandlat i 
bakgrunden med resultatet från vår undersökning.  
 
Vår undersökning visade att 60 % av eleverna i grupp hög bedriver någon form av fysisk 
aktivitet när de tar sig till och från skolan, medan motsvarande siffra för grupp låg var 48%. 
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Lars-Magnus Engström intervjuades i tidskriften Forskning och Framsteg (1998 nr 5) och där 
tar han upp just det här att ungdomar inte ”utsätts” för några naturliga inslag av fysiskt 
aktivitet. Han menar att dagens samhälle med alla dessa bekvämligheter som, rulltrappor, 
lokaltrafik, hissar och Internet bidrar till att ta bort dem få naturliga inslag av fysisk aktivitet 
som ungdomar ägnar sig åt. Att bedriva någon fysisk aktivitet för att ta sig till skolan kan 
verka väldigt betydelselöst men det är ett väldigt viktigt sätt för att få igång kroppen och 
knoppen Carla Hannaford skriver till exempel om hur muskelaktivitet främjar tillväxten av 
nervceller och då ökar antalet nervförbindelser i hjärnan och vi får således lättare att lära oss 
nya kunskaper. Börjar man dagen med t ex en promenad eller cykeltur så ger det större 
möjligheter att ta in nya kunskaper senare på skolan. Av egna erfarenheter vet man också att 
kroppen ’’vaknar’’ till liv med fysisk aktivitet, eleverna som promenerar eller cyklar till 
skolan är förmodligen piggare från morgonen än de som inte gör det.  
 
När det gällde skolidrotten fick grupp hög ett indexvärde på 7,68/person medan grupp låg fick 
ett värde på 6,66/person. I grupp låg var det dessutom 12 procent som inte alls deltog på 
lektionerna. Som vi tolkar dessa siffror så menar vi på att skolidrotten har en viktig roll även 
när det gäller inlärning på det teoretiska planet och inte bara på det fysiska. Det som bekymrar 
oss i det läget är att politikerna skär ner på idrottstimmarna allt eftersom och antalet 
friluftsdagar blir färre. Enligt Engström så var det 4-6 h obligatorisk idrott/vecka och 10-12 
friluftsdagar per år 1920 och idag är det bara 1-2 h idrott/vecka och 3-4 friluftsdagar/år. 
Ytterligare en intressant aspekt i detta sammanhang är resultatet på Engströms (2003) 
undersökning kring fysisk aktivitet i vuxen ålder. Han visade att elever med låga betyg i 
gymnastik på högstadiet var klart mindre fysiskt aktiva i vuxen ålder. Fortsätter den trenden 
så kommer man kunna se stora skillnader mellan våra undersökningsgrupper i vuxen ålder. 
Resultatet av det blir att grupp låg löper större risk för att få hälsoproblem, däribland hjärt- 
och kärlsjukdomar.  
 
Skolidrotten är för många en inkörsport till att bedriva någon fysisk aktivitet på fritiden och 
det är också en av skolidrottens viktigaste uppgift att skapa ett bestående intresse. Annerstedt 
skriver om hur viktigt det är att eleverna får ett idrottsligt intresse redan i unga år eftersom det 
medför ett aktivare idrottande när man blir vuxen. I bakgrunden har vi skrivit om en studie 
som heter LIV-90 och där deltog bland andra Engström. I LIV-90 studien presenteras den 
typiske motionsutövaren: Det är en man eller kvinna som var framgångsrik i 
skolgymnastiken, bor i stadsmiljö, är högutbildad och har många vänner som motionerar. Till 
denna typiska motionsutövare kan man dra tydliga paralleller mellan andelen som har godkänt 
i idrottsämnet och olika utbildningar på gymnasienivå. Vi har skrivit om detta under rubriken: 
Fler och fler får sämre betyg. Där framgår det att 26,9 % av eleverna på det individuella 
programmet har IG i skolidrotten och bara 0,5 % på det naturvetenskapliga programmet. 
Trenden är att det är en större andel som har IG på de program som har lite teoretiska ämnen 
(fordons, industri, handels och livsmedelsprogrammet) än de program med mycket teoretiska 
ämnen som samhälls och naturvetenskap. Slutsatsen av detta blir att elever med minst godkänt 
i skolidrotten presterar bättre i de övriga ämnena. 
 
Grupp hög lägger 1,39 h/vecka på skolarbetet, grupp låg lägger 1,05 h/vecka. I grupp hög 
ansåg 62 procent att de lägger ner nog mycket tid, i grupp låg tyckte 48 procent samma sak. 
Det som utmärkte sig i svaret var att 8 procent av eleverna i grupp låg ansåg att man inte 
kunde koncentrera sig för skolarbetet, medan ingen i grupp hög svarat på samma sätt. Det är 
ganska välkänt att fysisk aktivitet ger en bättre koncentrationsförmåga men också en bättre 
uthållighet. Koncentrationen på verkas av ett ämne som heter GABA och detta ämne 
utsöndras vid fysisk aktivitet (Hannaford, 1998) och gör så att vi kan stänga ute 
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ovidkommande stimuli som ljudet från en penna som faller i backen eller någon som pratar. 
När man bedriver fysisk aktivitet blir den aeroba kapaciteten bättre tackvare at hjärtat stärks 
och lungornas kapacitet ökar. Detta medför att elever med bra aerob kapacitet upplever att en 
given belastning känns lättare än för en elev med dålig aerob kapacitet och dem med bra 
aerob kapacitet orkar således plugga längre (www.hjart-lungfonden.se C1). 
 
Grupp hög rörde sig 9,3 timmar/vecka, grupp låg rörde sig 4,8 timmar/vecka. Grupp hög rör 
sig nästan dubbelt så mycket som grupp låg. Ser man på Engströms undersökning så kommer 
troligen resultatet se ut på samma sätt om 25-30 år. Vad kan då detta bero på? Utifrån egna 
erfarenheter så anser vi att vi planerade vårt skolarbete bättre på fritiden då kvällarna till stor 
del bestod av träningar. Det fanns inte tid att skjuta upp saker och ting, utan man gjorde bort 
studierna innan träningen. Men vi har sett i undersökningen att det finns undantag, elever som 
inte alls prioriterar skolarbete och således får sämre betyg pågrund av för mycket idrott på 
fritiden. Ofta när man pratar om positiva effekter av fysisk aktivitet så glömmer man bort den 
mentala biten. Annerstedt (1990) menar att idrottsverksamhet som bedrivs på ett pedagogiskt 
och varierat sätt har en stor inverkan på barns självuppfattning och kroppsuppfattning. Det i 
sin tur är viktigt för barnets mentala hälsa och för att de ska kunna tillgodogöra sig 
skolundervisningen. Det är också en allmän uppfattning att fysisk aktivitet går hand i hand 
med framgång i studierna. Det Annerstedt skriver styrker ytterligare våra antaganden och med 
resultatet av vår undersökning kan vi säga att elever med högre betyg har ett mer aktivt 
förhållningssätt till fysisk aktivitet än elever med lägre betyg.  
 
Vi valde också att titta på resultaten hos de grupper som hade lägst respektive högst 
meritvärde. Vi plockade ut de tio lägsta, respektive högsta enkäterna från varje grupp. Det var 
en risk vi tog eftersom det hade kunnat visa på helt andra resultat än våran första jämförelse. 
Det hade kunnat vara här vi hittade undantag, elever som helt prioriterade bort skolan för 
idrotten och således fick låga betyg. Men även här hittade vi positiva resultat som stärkte vår 
undersökning.  
 
I gruppen lägst så var det bara 4 elever som tog sig till eller från skolan på annat sätt än buss, 
bil eller moped. Medan det var 9 elever från gruppen högst gjorde detsamma. Så här kan man 
se en ännu större skillnad på eleverna. En större skillnad i betygen, pekar på en större skillnad 
i aktivitetsnivån i hur man tar sig till och från skolan. Vad det här beror på kan man i nuläget 
bara spekulera i. För att få svar på dessa frågor krävs det ännu en undersökning. En anledning 
kan vara att det är elever från byar som har lägre betyg, eftersom de alltid åker buss till och 
från skolan, medan elever som bor i närområdet ofta cyklar eller går till skolan, men detta är 
också bara en spekulation.   
 
Den fråga där vi hittade störst skillnad handlade om hur mycket man idrottade på skoltid. Här 
angav grupp lägst att 7 av 10 elever inte deltog alls i idrott på skolan. Grupp högst angav i sin 
tur att alla idrottade 2 timmar eller mer i idrott på skolan varje vecka. Nu vet vi vid det här 
laget att positiva effekter med fysisk aktivitet och rörelse, men vad beror det på att inte dessa 
elever deltar på idrotten i skolan? Vi kan inte dra slutsatsen att bara för att man inte är fysisk 
aktiv så har man sämre betyg, men sambandet finns, det kan vi inte blunda för. Ser de här 
eleverna idrott och hälsa som vilket ämne som helst som det är lika bra att skolka från, eller 
finns inte ork och lust att delta på idrotten, vi kan bara spekulera eftersom vi inte har någon 
undersökning på det, vilket också är en brist i vårt arbete. Det är nu som idrottsläraren måste 
visa sin proffesionalism. Man måste skapa idrott och hälsa lektioner för alla elever. 
Idrottslärarens största och svåraste uppgift blir att väcka elevernas intresse för skolidrotten. 

http://www.hjart-lungfonden.seC1
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Det går inte att tror att man ska utöka idrottstimmarna, utan man måste skapa ett innehåll som 
väcker alla elevers intresse.  
 
Även idrottandet på fritiden skiljer sig åt väldigt mycket, återigen är det grupp högst som rör 
sig väsentligt mycket mer. Det är hela 30 procent i grupp lägst som inte alls idrottar på 
fritiden, sammantaget så rör sig grupp högst nästan 3 gånger så mycket, räknat både på skola 
och på fritid. Båda grupperna tillbringar ungefär lika mycket tid med skolarbete hemma, 
vilket vi också tycker är ganska anmärkningsvärt. Om man tillbringar lika mycket tid med 
skolarbetet hemma, så borde betygen ligga närmare varandra. Men här skiljer det oerhört 
mycket. Gruppen lägst ligger från 0-110, medan grupp högst ligger från 250-303 i meritvärde. 
Samtidigt idrottar grupp högst idrottar mer än 3 gånger så mycket på fritiden. Återigen så vet 
vi vilka positiva effekter fysisk aktivitet har på kropp och knopp. Vi vet även från egna 
erfarenheter som aktiva idrottsmän att idrotten former en till en tävlingsmänniska mer eller 
mindre, som alltid gör sitt bästa. Det speglar även av sig i skolan, man vill inte misslyckas på 
prov och man vill ha det bästa betyget. Vi tror generellt att detta speglar av sig hos grupp hög 
och låg. Nu är det här bara antaganden från oss, men det måste bero på någonting, kanske får 
vidare forskning visa det. 
 
 
5:3 Slutdiskussion 
 
I vår inledning tog vi upp vad vi vill jobba med och vad vi ville med vår undersökning.  
Påståenden vi vill jobba efter: 

• Det finns ett samband mellan att betygen försämras och barns minskade motionsvanor. 
• Människan påverkas positivt av fysisk aktivitet. 
• Fysisk aktivitet har en inverkan på lärandet. 

 
I vår undersökning vill vi: 

• Ta reda på om elever med högre betyg förhåller sig till fysisk aktivitet på ett annat sätt 
än elever med lägra betyg? 

• Har fysisk aktivitet någon påverkan på elevers betyg? 
 
Vi anser att vi har styrkt våra påståenden och frågor i och med vår undersökning och vår 
bakgrund om tidigare forskning. Som vi har tagit upp i bakgrunden har betygsstatistiken 
försämrats i takt med minskade motionsvanor. Vi fick även fram ett resultat som pekade på att 
elever med sämre betyg har ett mindre aktivt förhållningssätt till idrott och fysisk aktivitet. 
Genom det kan vi även se samband på att fysisk aktivitet har en påverkan på lärandet, plus att 
vi har författare (Kostenius & Foster) som påvisar det. Vi har också tagit upp författare som 
påvisar att människan, både kropp och knopp, påverkas positivt av fysisk aktivitet (ex 
Hannaford, 1998). Vår undersökning styrker även detta. I vårt syfte var att undersöka om 
fysisk aktivitet har någon inverkan på elevers betyg. Vi tycker att vi har lyckats bevisa det rätt 
bra, fysisk aktivitet spelar roll för betyget. Vi har jämfört grupp hög mot låg och grupp högst 
mot grupp lägst. Både undersökningarna visade att det finns samband mellan hög fysisk 
aktivitet och högt betyg, respektive låg fysisk aktivitet och lågt betyg.  
 
För vår kommande yrkesroll som lärare ibland annat idrott och hälsa betyder det att vi får ett 
oerhört stort ansvar att locka dessa elever som inte tycker att idrott och fysisk aktivitet är 
särskilt viktigt. Genom att vi påvisat att elever som är aktiva kring 15 års ålder också är det 
vid vuxen ålder och tvärtom, och att elever med bra betyg i idrott och hälsa är mer aktiva vid 
vuxen ålder, så är det vår uppgift som lärare att skapa idrottslektioner för alla. Skapa ett 
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intresse som består även på fritiden. Vi kan också förbättra statusen på idrottsämnet hos 
kollegor och styrande politiker genom att fysisk aktivitet har betydelse för de teoretiska 
betygen. Tillslut kanske politiker tillsätter mer idrottstimmar istället för att skära ner på dem.   
 
 
5:4 Fortsatt forskning 
 
Som vi påpekat lite nu och då lider vårt arbete av vissa brister. Man skulle kunna bygga 
vidare forskning på vad saker och ting beror på. Kanske även göra en rikstäckande 
undersökning och se hur resultatet skulle se ut då. Vi listar här frågor som vi inte har besvarat 
i arbetet och som vidare forskning kanske skulle kunna vila på: 

• Beror det på socialgrupp att eleverna inte idrottar och således har dåliga betyg? 
• Har boendet betydelse för resultatet i en liknande undersökning, att vissa elever bor 

ute i byarna och inte har möjlighet att t ex cykla eller promenera till skolan? 
• Varför deltar inte elever med sämre betyg på idrotten? 
• Vad beror det på att de med allra lägst betyg lägger ner ungefär samma tid med 

skolarbete hemma som elever med högst betyg, samtidigt som de inte idrottar 
nämnvärt på fritiden? 
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7 Bilagor 
 

Bilaga 1 
 
Chi-2 test 
 
Detta är ett Chi-2 test som vi gjorde på enkätfråga nummer 6. Vi gjorde testet för att kunna 
utesluta att det var slumpen som gjorde att vi fick en skillnad mellan grupp hög och grupp låg. 
Eftersom X² blev 1,98 så kan vi inte utesluta att slumpen hade ett finger i spelet. 
 

 Grupp 
hög 

Grupp 
låg 

Summa O F (O-F)² (O-F)²/F 

Ja 31 24 55 24 27,5 12,25 0,4455 
Nej 19 26 45 26 22,5 12,25 0,5444 
Summa 50 50 100 31 27,5 12,25 0,4455 

   19 22,5 12,25 0,5444 
   Summa: 1,98 

Frihetsgrad: 1   
    

X²=1,98    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Bilaga 2 

 
Z-test 
 
Z-testet är ett test som används för att undersöka om det är slumpen som har gjort att vi har 
fått dem svaren som vi har fått. Vi gjorde Z-testet på fråga 3. Resultatet på testet blev 1,78 och 
det betyder att det är 92 % säkerhet att slumpen inte påverkade svaren.  
 

 Grupp 
hög 

Grupp hög Grupp 
låg 

Grupp låg Grupp hög och 
låg 

Person x-x2 standardavvikels
e 

x-x2 standardavvikels
e 

Z-test 

1 2.82 1,91 44,36 3,57 1,78 
2 2.82 1,91 44,36 3,57 1,78 
3 2.82 1,91 44,36 3,57 1,78 
4 2.82 1,91 44,36 3,57 1,78 
5 2.82 1,91 44,36 3,57 1,78 
6 2.82 1,91 44,36 3,57 1,78 
7 2.82 1,91 44,36 3,57 1,78 
8 2.82 1,91 13,4 3,57 1,78 
9 2.82 1,91 13,4 3,57 1,78 

10 2.82 1,91 13,4 3,57 1,78 
11 2.82 1,91 13,4 3,57 1,78 
12 2.82 1,91 0,44 3,57 1,78 
13 2.82 1,91 0,44 3,57 1,78 
14 2.82 1,91 0,44 3,57 1,78 
15 2.82 1,91 0,44 3,57 1,78 
16 2.82 1,91 0,44 3,57 1,78 
17 2.82 1,91 0,44 3,57 1,78 
18 2.82 1,91 0,44 3,57 1,78 
19 2.82 1,91 0,44 3,57 1,78 
20 2.82 1,91 0,44 3,57 1,78 
21 2.82 1,91 0,44 3,57 1,78 
22 2.82 1,91 0,44 3,57 1,78 
23 2.82 1,91 0,44 3,57 1,78 
24 2.82 1,91 0,44 3,57 1,78 
25 2.82 1,91 0,44 3,57 1,78 
26 2.82 1,91 0,44 3,57 1,78 
27 2.82 1,91 0,44 3,57 1,78 
28 2.82 1,91 0,44 3,57 1,78 
29 2.82 1,91 0,44 3,57 1,78 
30 2.82 1,91 0,44 3,57 1,78 
31 2.82 1,91 0,44 3,57 1,78 
32 2.82 1,91 0,44 3,57 1,78 
33 2.82 1,91 0,44 3,57 1,78 
34 2.82 1,91 0,44 3,57 1,78 
35 2.82 1,91 0,44 3,57 1,78 
36 1,74 1,91 5,48 3,57 1,78 
37 1,74 1,91 28,52 3,57 1,78 
38 1,74 1,91 28,52 3,57 1,78 
39 18,66 1,91 28,52 3,57 1,78 
40 18,66 1,91 28,52 3,57 1,78 
41 18,66 1,91 28,52 3,57 1,78 



 

42 18,66 1,91 28,52 3,57 1,78 
43 18,66 1,91 28,52 3,57 1,78 
44 18,66 1,91 28,52 3,57 1,78 
45 18,66 1,91 28,52 3,57 1,78 
46 18,66 1,91 28,52 3,57 1,78 
47 18,66 1,91 28,52 3,57 1,78 
48 18,66 1,91 28,52 3,57 1,78 
49 18,66 1,91 28,52 3,57 1,78 
50 53,58 1,91 28,52 3,57 1,78 

Summa: 362,76 1261,84  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 3 
 
Enkät 
 
Fysisk aktivitet och skolarbete under 
skoltid och på fritiden 

 

   

Namn:   

Klass:   

   
1. Hur färdas du till skolan? (Ange endast ett alternativ)   

   
Promenad:  Kortare 

än 10 
minuter 

10 
minuter 

 

 Mellan 10-20 minuter  
 Längre än 20 

minuter 
 

   
Cykla/sparka: Kortare än 10 

minuter 
 

 Mellan 10-20 minuter  
 Längre än 20 

minuter 
 

   
Bil/buss/moped/taxi   

   
   
   

2. Hur färdas du från skolan?   
   

Promenad:  Kortare 
än 10 
minuter 

10 
minuter 

 

 Mellan 10-20 minuter  
 Längre än 20 

minuter 
 

   
Cykla/sparka Kortare än 10 

minuter 
 

 Mellan 10-20 minuter  
 Längre än 20 

minuter 
 

   
Bil/buss/moped/taxi   

   
   
   

 
3. Hur många timmar i veckan idrottar du på lektionstid? (Ange det närmsta alternativet) 



 

(Till det räknas även kortare promenader)  
   

0 h   
1 h   
2 h   
3 h   
4 h   
5 h   

   
   
   

4. Vad brukar du göra på 
rasterna? 

  

   
Umgås med kompisarna   
Pingis   
Läser   
Bollsporter   
Lyssnar på musik   

   
   
   

5. Hur många timmar i veckan tillbringar du med skolarbetet hemma? 
   

0h   
0,5h   
1h   
2h   
3h   
4h   
Mer än 4h   

   
   
   

6. Känner du att du tillbringar nog mycket tid med skolarbetet på fritiden? 
   

Ja   
Nej   

   
   
   

7. Om du svarade nej på fråga 6, vad beror det på? (ange det svar som passar bäst) 
   

Kan inte koncentrera mig    
Hinner inte   
Är för trött   
Tråkigt   

   
   
   

8. Vilka av följande saker gör du på fritiden? (Med fritid menas den tid du inte är i skolan) 
Vid behov markera flera svarsalternativ  

   
  Hur många timmar i veckan 



 

   
Lagsporter   
Bollsporter med racket   
Styrketräning   
Aerobic/bodypump/dans etc  
Promenera   
Jogga   
Individuella sporter, dock ej längdskidor  
Längdskidor   
Ridning   
Kampsporter   
Läsa/lyssna på musik   
Titta på TV/video   
Internet/dataspel   
Vara på fritidsgården   
Vara med kompisar   
Umgås med familjen   
Friluftsliv   

 
 




