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Abstrakt

Syftet med arbetet var att undersöka om det fanns något samband mellan elevers motionsvanor och 
elevers  betyg  i  skolan.  Först  genomfördes  en  litteraturstudie  i  ämnet  för  att  finna  en  lämplig 
utgångspunkt för arbetet. Därefter genomfördes en enkätstudie i fyra gymnasieklasser. Det var två 
klasser vardera från studie-/yrkesförberedande program. Undersökningsgruppen bestod av 94 elever 
från år 2 och 3 i gymnasieskolan. För att få en bredare förståelse för sambanden tittade jag även på 
den sociala faktorn som en påverkansfaktor. Det visade sig inte finnas några signifikanta skillnader i 
betygen mellan högaktiva/lågaktiva elever. Dock upplevde de högaktiva eleverna en bättre psykisk 
hälsa. Det gick inte att säkerställa om motion påverkade elevernas betyg.

Nyckelord: Motionsvanor, betyg, psykisk hälsa, enkätundersökning



”I found that I  worked better and thought more 
clearly  when  I  was  in  good  physical  condition” 
(Nelson Mandela, Long walk to freedom, 1994)



Förord

Mitt arbete har haft en stegrande tidsbelastning då jag inledningsvis fick ner text på papper  lika ofta 
som du ser ett lodjur i skogen. Jag vill därför rikta stort tack till mina handledare, Inger Karlefors 
och Kjell Johansson, som har funnits där när jag behövt bolla tankar och när jag kört fast. Men 
framför allt vill jag tacka mig själv som envist bestämt mig för att få arbetet klart i tid och faktiskt 
skrivit denna rapport på egen hand.
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1. Inledning

Det är idag allmänt vedertaget att motion behövs som en del i den fysiska och psykiska hälsan 
och många av oss motionerar just på grund av den anledningen. Denna rapport ska behandla 
hur motion kan påverka elevers betyg genom det som händer i kroppen vid motion. 

Hur  ser  relationen  ut  mellan  motionsvanor  och  betyg  i  teoretiska  ämnen?  Finns  det  en 
koppling mellan social ”klass” och betyg/motionsvanor. Detta område är viktigt att studera då 
det kan visa på om det är viktigt för oss människor att vara fysiskt aktiva inte bara för hälsan 
men även för vår prestation i skolan. Denna kunskap kan komma till användning för andra 
lärare genom att använda rörelse i sin undervisning som traditionellt inte använder sig av det 
och visa hur viktigt det är att vi har kvar idrott och hälsa som ämne i skolan. 

I skollagen kapitel 3, §3 står det att:

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande 
och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 
utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. (s.12)

Kan motion vara en nyckel för att stimulera elevernas hälsa så att de kan nå högre betyg? Jag 
tror det, därför att många av de hormon som frigörs vid motion kan stimulera hjärnan på ett 
sätt  som underlättar  inlärningsprocessen  (Dishman,  1997;  Hoffman,  1997).  I  Lpf94,  som 
fortfarande gäller för majoriteten av eleverna i gymnasieskolan, står det att ”huvuduppgiften 
för  de  frivilliga  skolformerna  är  att  förmedla  kunskaper  och skapa  förutsättningar  för  att 
eleverna ska tillägna sig och utveckla  kunskaper" (s.5).  Kan det också vara så att  om ett 
samband finnes mellan motion och betyg är skolans och lärarens skyldighet att bedriva fysisk 
aktivitet  under  skoltid  då  ”Läraren ska:  stärka varje  elevs  självförtroende samt vilja och 
förmåga att lära" (s.13).
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2. Syfte

Syftet  med  detta  arbete  är  att  undersöka  om  det  finns  något  samband  mellan  några 
gymnasieelevers betyg i de teoretiska ämnena svenska, matematik och engelska och hur ofta 
eleverna motionerar?

För att få svar på detta övergripande syfte har det brutits ner i  fyra forskningsfrågor som 
lyder:

 Hur påverkar elevers psykiska hälsa betygen?

 Finns det skillnader mellan studie- och yrkesförberedande program gällande betyg och 
motionsvanor?

 Finns  det  ett  samband  mellan  motionsvanor  och  betyg  i  de  tre  teoretiska  ämnena 
svenska, matematik och engelska? 

 Vad har föräldrarnas utbildningsbakgrund för påverkan på elevernas betyg?
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3. Bakgrund
Syftet  med  arbetet  har  varit  att  undersöka  om  det  finns  något  samband  mellan  elevers 
motionsvanor och deras betyg i teoretiska ämnen. Därför inleds rapporten med att definiera 
motion och på vilket sätt det ska användas i arbetet. 

3.1. Definitioner

3.1.1. Motion

”Motion är:
Planerad eller strukturerad fysisk aktivitet som syftar till att förbättra eller upprätthålla en eller 
flera komponenter av fysisk kondition, nämligen syreupptagningsförmåga, muskelstyrka och 
muskeluthållighet.” (Nationellt  centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom 
[NCFF])

Definitionen är hämtad från  Nationellt  centrum för främjande av god hälsa hos barn och  
ungdom [NCFF] (http://www.oru.se/NCFF/ ) och passade bra i mitt arbete då det handlar om 
just ungdomar och NCFF har just den målgruppen med sitt arbete.

3.1.2. Borgskalan
För  att  mäta  intensiteten  av  motion  har  Borgskalan  använts  i  denna studie  (Borg,  1990). 
Skalan är subjektiv och det är varje individ som själv får uppskatta hur ansträngande ett visst 
arbete är. Skalan är tänkt korrelera med pulsen så att 15 på skalan är 150 i puls vilket innebär 
ett arbete på ansträngande nivå. Borg (1990) konstruerade skalan för att den skulle kunna 
användas vid arbetsprov. Det är vanligt att skalan används inom sjukvården för att undersöka 
hur  ansträngande  patienter  tycker  olika  fysiska  arbeten  är.  Den upplevda  intensiteten  gör 
skalan applicerbar i denna studie då det är elevernas upplevelse som tillfrågats. Skalan  går 
från 6-20 och orden för att beskriva de olika nivåerna är noga utvalda.

            Borgskalan
6 Extremt lätt  Inget arbete alls (vilopuls)
7 Extremt lätt 
8 Extremt lätt
9 Mycket lätt  55% av max ansträngning
10 Mycket lätt
11 Lätt   65% av max ansträngning
12 Lätt_____________________________________  
13 Ganska ansträngande
14 Ganska ansträngande  75% av max ansträngning
15 Ansträngande
16 Ansträngande                           85% av max ansträngning  
17 Mycket ansträngande
18 Mycket ansträngande  92% av max ansträngning
19 Extremt ansträngande
20 Maximalt ansträngande          95-100% av max ansträngning (maxpuls)  
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3.2Vad händer i kroppen vid motion?

Som människa påverkas vi av både arv och miljö. Dessa två faktorer ger oss förutsättningar i 
livet, bland annat i skolan och i motionsvanor (Hannaford, 1997;  Engström, 2010; Larsson, 
2009; Backman, 2010a). Men motion i sig kan påverka våra förutsättningar att förbättra vår 
skolprestation (Ekblom, 2011; Hasmén, Hassmén & Plate, 2003;  Apitzsch, 2000). Vad är det 
då som sker i kroppen, vid motion, som gör att förutsättningarna för en bättre skolprestation 
ökar?  Ekblom  (2011)  fastslår  att  motion  påverkar  syreupptagningsförmågan.  Förbättrad 
syreupptagningsförmåga  är  direkt  kopplat  till  minskad  risk  för  metabola  sjukdomar  och 
förbättrad  inlärning.  Andra effekter  av  motion  som psykologiska,  till  exempel  bättre 
självkänsla,  mindre  nedstämdhet,  mindre  stress  och  oro  är  svårare  påvisa  direkt.  Vidare 
skriver Ekblom (2011) att även om det är svårt att bevisa de psykologiska effekterna så finns 
det troliga skäl till att fysisk aktivitet/motion i sig är viktigt för dessa effekter. 

En studie gjord i gymnasieskolan, av Ann-Christin Sollerhed (1997), på 301 elever med både 
fysiska tester och enkäter visade att eleverna som motionerade regelbundet, minst 1-2 gånger i 
veckan, hade högre resultat i skolan. Höga resultat i skolan är en förutsättning för att kunna nå 
höga betyg. Eleverna med de högsta resultaten på de fysiska testerna var också eleverna med 
högst medelbetyg. Detta högre studieresultat påverkades inte av hur mycket tid eleverna la på 
sina studier utanför skoltid.

3.2.1. Effekter på den fysiska hälsan
Även om studieområdet i  denna rapport behandlar faktorer som kan påverka betygen och 
dessa ofta  upplevs  vara psykologiska  finns  det  effekter  i  det  fysiologiska  som också kan 
påverka skolprestationen som i sin tur kan påverka betygen

Väletablerade påverkansfaktorer av att regelbundet motionera är att det har positiva effekter 
på den  fysiska hälsan. Risken  att dö i förtid minskar genom att motionera. Sjukdomar som 
fås i hjärtat och kärlen, slaganfall, cancer, typ 2-diabetes, benskörhet, högt blodtryck, övervikt 
och  fetma  motverkas  med  hjälp  av  motion.  Motion  förbättrar  också  konditionen 
(syreupptagningsförmågan),  balansen,  koordinationen  och  styrkan  i  skelettmuskulaturen. 
(Statens folkhälsoinstitut, 2006; Ekblom, 2011). Detta kommer i sin tur göra att kroppen inte 
blir  trött  lika  fort  och  att  mer  syre  kan  transporteras  till  hjärnan  i  och  med  den  ökade 
blodströmningen,  vilket  leder  till  möjligheter  för  en  bättre  skolprestation  (Ekblom,  2011; 
Hannaford,  1997).  Detta  genom  att  en  förbättrad  syreupptagningsförmåga  ger  bättre 
uthållighet  (Ekblom,  2011)  som  i  sin  tur  ger  bättre  förutsättningar  för  att  kunna  hålla 
koncentrationen och fokusera på given uppgift. Att kunna koncentrera sig och fokusera på en 
uppgift  är  en grundpelare för att  kunna lära sig någonting (Ericsson, 2006).   Beräkningar 
gjorda på hur mycket inaktiva människor har kostat det svenska samhället på ett år  uppgick 
till  6 miljarder  kronor  år  2002 (Wikland,  2007).  Fördelningen var  sådan att  750 miljoner 
kronor var direkta sjukvårdskostnader för behandling av de inaktiva människorna och 5,25 
miljarder på grund av förlorad arbetskraft. Pengar som, istället för att behandla skador och 
sjukdomar, hade kunnat användas för att förbättra elevers resurser i skolan med personal och 
hjälpmedel som i sin tur kan hjälpa elever till högre betyg.
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3.2.2. Biomedicinska effekter
När  vi  motionerar  aktiveras  många  processer  i  kroppen.  Forskning  som  är  gjord  om 
hormoners effekter visar att effekterna är sådana som skulle kunna påverka skolprestationen 
och i sin tur även betygen. 
 
Stockholm läns landsting (www.vardguiden.se) har beskrivit att det finns två hormoner som 
fungerar som ”må-bra-hormon” och är två av de vanligaste hormonen som det pratas om vid 
motion. Det är dopamin och endorfin. Dopamin fungerar som hjärnans belöningssystem. Det 
påverkar humöret så man blir glad, lugn (antistress), motverkar depression, smärtstillande, 
stimulerar motoriken, höjer koncentrationen och inlärningsförmågan. Stimuleras av aktivitet, 
däribland  motion.  Dopamin  har  kopplats  till  hjärnans  neurogenes 
(http://www.vardguiden.se/Tema/Halsa/Motion-och-rorelse/).  Neurogenes  betyder  skapandet 
av nya hjärnceller. Astrid Bjørnebekk (2007) har i sin avhandling redogjort för resultat av 
studier på råttor som visar att motion stimulerar nyskapandet av hjärnceller i ett område i 
hjärnan som är viktigt för minnet och inlärningen. Hon menar att det finns starka skäl att tro 
att människor påverkas på samma sätt. Endorfin reglerar vår vilja att sova, dricka och äta. Det 
minskar  även  stress,  stärker  immunförsvaret,  ger  lyckokänslor  och  förbättrar  tarmarnas 
funktion (Hoffman, 1997). Endorfin utsöndras bland annat vid motion. Hoffman (1997) har 
även studerat nivån av  endorfin i blodet vid motion och sett att den ökar i korrelation till 
intensiteten på träningen.  Endorfin har också en smärtlindrande effekt vilket kan likställas 
med kroppens egenproducerade morfin.  Minskad nivå av  endorfiner  till  under normalnivå 
minskar smärttoleransen och du kan känna dig depressiv. Det leder till allmänt mer negativ 
inställning och ett större sötsug efter snabba kolhydrater (Hoffman, 1997). Dessa två hormon 
är det som gör att du känner dig nöjd och belåten efter ett träningspass. Ett annat hormon som 
är ett förstadium till hormonet  adrenalin  är  noradrenalin. Noradrenalinet  är viktigt för vår 
vakenhet, koncentrationsförmåga, sömn, optimism och entusiasm. Om en människa får brist 
på Noradrenalin kan den drabbas av depression och håglöshet. Hormonet frigörs bland annat 
vid motion (kamp) (Dishman, 1997).

3.2.3. Psykologiska effekter

Som  tidigare  nämnd-/a  forskning  och  studier  kan  de  hormoner  som  frigörs  vid  motion 
påverkar den psykiska hälsan. Denna effekt kan påverka  skolprestation genom förändrade 
sinnesstämningar  som gör  att  det  går  att  fokusera  bättre  på  givna  uppgifter  och  därmed 
förbättra förutsättningarna för ökad inlärning och därmed högre betyg.

Langlo JagtØen,  Hansen, och Annerstedt (2002) påpekar hur viktigt det är för ungdomar i 
gymnasiet att få uppleva positiva idrottsaktiviteter, att de klarar av många olika moment och 
uppgifter  inom idrottsämnet.  Ungdomarna  kommer  förbättra  sin  självkänsla  genom dessa 
positiva erfarenheter vilket kommer hjälpa dem i andra områden än just idrottsämnet. (Langlo 
JagtØen, Hansen & Annerstedt, 2002;  Forsell, Airaksinen & Disheden, 2009)

Det går att dela in den psykologiska effekten av motion i en  akut effekt  och en långsiktig  
effekt.  Den  akuta  effekten  av  motion  är  att  du  som  individ  får  en  sänkt  ängslan,  oro, 
aggression och irritation vilket anses av de flesta vara positiva effekter (Hasmén, Hassmén & 
Plate  2003).  De  långsiktiga  effekterna  av  motion  som är  relevanta  för  denna  rapport  är 
förbättrade  studieresultat,  stabilare  humör,  förbättrad  koncentrationsförmåga  och ett  bättre 
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självförtroende (Hassmén, Hassmén & Plate 2003). Även Riksidrottsförbundet [RF] belyser 
hur viktigt det är med motion och hur våra barn och ungdomar kan dra nytta av detta även i 
studiemiljön  med  förbättringar  på  bland  annat  minnet  och  koncentrationsförmågan 
(www.rf.se) 

I en sjuk- och hälsorapport från socialstyrelsen (2009a) finns det resultat på att en ökning har 
skett i psykisk ohälsa hos flickor och unga kvinnor under de senaste åren. Pojkarna och unga 
männen har inte haft samma utveckling. Detta är dåligt i den mening att psykisk ohälsa flyttar 
fokus och koncentration från skolarbete till det som stör eleven. Denna tendens tycks bero på 
hur vi idag har så höga förväntningar på hur vi ska se ut och hur vi ska vara som människor. 
Detta verkar påverka kvinnor i en större utsträckning än män. Negativa påverkningar på grund 
av  denna  press  leder  till  bland  annat  stress,  ångest  och  oro.  Faktorer  som  enligt  annan 
forskning skulle kunna motverkas med motion. Socialstyrelsen har ytterligare en rapport från 
2009 (b) som visar att denna ohälsa ökar i takt med åldern. Att elever i år 9 har betydligt 
sämre psykisk hälsa än elever i år 5. Därför är arbetet med att förbättra den psykiska hälsan än 
viktigare när eleverna kommer upp i åldrarna.

Likt  tidigare  nämnda  studier  och  forskning  menar  Apitzsch  (2000)  att  motion  påverkar 
humöret.  Ett  bra  humör  ger  bättre  förutsättningar  till  bra  koncentration  då  eleven  inte 
fokuserar på störningsmoment. Av de metoder som läkare och psykologer ska ha provat har 
motion fungerat bäst för att förbättra humöret. Apitzsch (2000) fortsätter sedan med att dela in 
effekterna i tre ytterligare delar som är lika resultaten från tidigare nämnd-/a forskning och 
studier att idrott och hälsa (motion) är det ämne som har störst positiv inverkan på elevers 
självuppfattning. Som tredje punkt påpekas det att livskvalitén förbättras. Motionen påverkar 
både den fysiska och psykiska hälsan. Som fjärde och sista punkt nämner Apitzsch (2000) att 
motion minskar stress och nedstämdhet.  Biddle och Mutrie (2001) har  analyserat flertalet 
studier som visar på att fysiskt aktiva personer somnar snabbare, sover längre och djupare än 
fysiskt inaktiva personer.

För att en elev ska ha en rimlig chans på höga betyg krävs det att eleven lär sig saker och för  
att  lära sig saker krävs det koncentration (Ericsson, 2003). Koncentration är förmågan att 
kunna rikta sina tankar och känslor mot den uppgift som råder, att inte distraheras av sådant 
som inte  är  aktuellt  för  rådande  uppgift.  Att  koncentrera  sig  använder  flera  av  hjärnans 
funktioner och ingår i vårt tänkande. För att kunna koncentrera oss måste vi använda oss av 
vårt  minne,  motorik  och  språk.  Att  vara  koncentrerad  innebär  att  du  söker  och  värderar 
information på ett bra sätt, plockar ut det viktiga ur ett sammanhang (Ericsson, 2006). För att 
kunna lära oss någonting krävs det koncentration då vi måste rikta uppmärksamheten på vad 
det är vi försöker lära oss (Ericsson, 2003).

En bra självbild gynnar  en  elev  i  skolan  och genom bra  upplevelser  av motion förstärks 
självbilden (Langlo JagtØen, Hansen & Annerstedt, 2002;  Forsell, Airaksinen & Disheden, 
2009). Med en bra självbild kommer eleven tro mer på sig själv och då mest troligt klara av 
svårare problem vilket kan leda till högre betyg.  Självbild är en term som kan uttryckas på 
många sätt.  I denna rapport sammanfogas dem allihop till  en. Självkänsla, självförtroende, 
självvärdering och självuppfattning översätts till självbild. Självbilden innefattar en individs 
tankar, känslor och förväntningar om sig själv (Kristoffersen, 1998). Självbilden kan påverkas 
av din sociala omgivning då andra människor påverkar din uppfattning om dig själv genom att 
sätta individen i olika fack. Denna uppfattning kan påverka individens mentala hälsa och göra 
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så att individen känner lust eller obehag inför problemlösningar (Karlsson, 2004).

Ovan  nämnda  delar,  syreupptagningsförmåga,  hormon  och  psykologiska  effekter,  har 
påverkan på en  elevs  studieresultat  och  i  längden en  elevs  betyg.  Det  är  ett  komplicerat 
samband med många faktorer. I denna rapport har fokus varit på koncentration och självbild 
som de viktigaste psykologiska faktorerna. Som tidigare nämnt kan de hormonella effekterna 
skapa  en  förbättrad  koncentration  och  självbild  vilka  påverkar  prestationen  i  skolan  och 
därmed också i längden även betygen.

3.3 Tidigare forskning inom området motion ger högre betyg

Tidigare forskning inom området visar att det finns ett samband mellan att motionera och 
betygen i skolan.

3.3.1. Brunkefloprojektet
Ingegerd Ericsson ingick i  “Brunkefloprojektet“  mellan 1999-2003 (2003).  Hennes del av 
projektet innebar att hon skulle studera eventuella effekter av att elever i år1-3 i grundskolan 
fick utökad fysisk aktivitet i skolan  och att eleverna fick anpassad motorisk träning utifrån 
individuella förutsättningar.  De effekterna hon ville  undersöka (som är relevant  för denna 
rapport)  är  koncentrationsförmåga  och  skolprestationer,  De  är  relevanta  därför  att 
koncentrationsförmågan och skolprestationer  kan påverkas  av  de  hormon som frigörs  vid 
fysisk  aktivitet  och  motion.  Hennes  studie  visade  sig  indikera  på  att  fysisk  aktivitet  och 
motorisk träning har betydelse för lärandet i teoretiska ämnen då ett flertal av de motoriska 
funktionerna påverkar förmågan att lära sig läsa, räkna och skriva. Samband mellan elevers 
koncentrationsförmåga och den ökade fysiska aktiviteten gick inte  att  helt  påvisa i  denna 
studie  men det  finns  samband  mellan  elever  som har  god motorisk  förmåga  och en  hög 
koncentrationsförmåga. Dessa förmågor kan i sin tur leda till bättre betyg. Delar av detta bör 
också  gälla  gymnasieelever.  Elever  som får  god  motorik  redan  från  ung  ålder  har  större 
möjligheter att koncentrera sig i skolan vilket ökar inlärningen. Elever med dålig motorik i 
gymnasieålder bör kunna träna upp denna för att således förbättra koncentrationsförmågan 
som kan leda till högre betyg.

3.3.2. Sambandet mellan motion och betyg
Brunkefloprojektet var en studie i inlärningsförmåga. Eleverna var så pass unga att de inte 
fick några betyg. Men studier gjorda på äldre elever har visat att motionerande elever har 
högre betyg.

En studie som Svartbo och Sjöström (1996) har gjort på högskolestudenters motionsvanor 
visar att personer som är mer fysiskt vältränade har bättre inlärningsförmåga än personer som 
är mindre fysiskt vältränade. Detta är viktigt för potentialen att nå högre betyg. Med en högre 
inlärningsförmåga ökar chansen att få högre betyg då betygen ska vara ett mått på kunskap. 
Undersökningen är  gjord på 483 studenter  och de studenter  som motionerade hade bättre 
betyg än inaktiva studiekamrater. Dock hade inte träningen enbart positiva effekter. Tränade 
studenterna mer  än 3-4 gånger  i  veckan fick träningen negativa  effekter  på betygen men 
betygen var ändå högre än för dem som var fysiskt inaktiva. Träningen bör också vara på en 
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hög eller mycket hög ansträngningsgrad, enligt Borgskalan (Borg, 1990), för bästa effekt.

I USA har Field, Diego, och Sanders (2001) gjort en studie på 89 avgångselever i high-school, 
motsvarande svensk gymnasieskola. Alla eleverna gick på en och samma skola och urvalet 
gjordes  på  geografisk  grund.  De  blev  tillfrågade  i  enkäter  om  sina  motionsvanor, 
studieresultat, droganvändning och  sin relation till föräldrarna. De delades sedan in i en låg- 
eller högmotionerande grupp efter hur många timmar i veckan de motionerade. Elever som 
motionerade sju timmar eller fler i veckan räknades som högaktiva. Som lågaktiv räknades 
elever  som  motionerade  två  timmar  eller  mindre.  Resultatet  visade  att  eleverna  i  den 
högaktiva gruppen hade bättre genomsnittsbetyg, mindre droganvändning och bättre relation 
till sina föräldrar än den lågaktiva gruppen.

Elever med högt betyg i idrott och hälsa har också ofta höga betyg i övriga ämnen. Ericsson 
(2003) drar slutsatsen att hur fysiskt aktiv eleven är kan spela in på elevens prestationer i 
svenska och matematik. Elever som är aktiva i idrottsföreningar har högt betyg i idrott och 
hälsa men också i övriga ämnen (Thedin Jakobsson & Engström, 2008). Studien visade att 
elever som var aktiva i idrottsföreningar i 40% av fallen hade mer än 240 i meritvärde, det vill 
säga minst VG i snittbetyg. Siffrorna för elever som slutat vara aktiv eller som aldrig varit  
aktiv var 16% samt 22%. Morrow (1999) skriver att i skolor där antalet timmar för ämnet 
idrott och hälsa är neddraget har också betygen i de teoretiska ämnena gått ner. Det han gjorde 
var att jämföra elevernas medelbetyg från läsåret innan med det aktuella årets. Han menar att 
de vinningar som du får i förbättrad skolprestation av effekterna av den fysiska aktiviteten 
överkompenserar för den tappade tiden i andra ämnen och gör att eleverna kan ta vara på 
information bättre.

3.4 Betyg

En elevs kunskap ska av lärarna omsättas till betyg. Hur detta har gått till och på vilka 
grunder betygen ska sättas är inte alltid självklart för lärarna. Många gånger vandrar de 
utanför styrdokumentens ramar och sätter betyg på egna grunder (Skolinspektionen, 2010) 

3.4.1. Lärande blir till betyg
Vi har i Sverige haft två stycken betygssystem sen svenska skolan blev en nioårig obligatorisk 
grundskola i och med Lgr62. Vi har haft det relativa betygssystemet fram till 1994 då de nya 
läroplanerna kom och med dem ett nytt betygssystem. Det relativa betygssystemet, som är det 
föregående systemet, innebär att utifrån en normalfördelningskurva ska ett visst antal elever 
ha ett  visst  betyg.  Detta  system innebär  att  inget  mått  av kunskapen görs och ingen elev 
räknas som underkänd då alla får ett betyg och eleverna rangordnades. Dagens betygssystem 
som blev aktiverat höstterminen 2011 bygger på samma princip som det förra betygssystemet 
och sattes i bruk i och med 1994 års läroplaner. Denna betygssyn går under samlingsnamnet 
”mål- och kunskapsrelaterat” och bygger på att  det finns uppsatta mål i  ämnena som ska 
uppnås för att få ett visst betyg. Dessa mål blir ett mått på kunskap. Det finns inga gränser för  
hur många eller få som kan få ett visst betyg utan bestäms helt av vilka kunskaper eleverna 
visar upp (Skolverket, 2002)
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Betyg  används  idag  som  urval  för  vidare  studier.  Först  används  betygen  från  avslutad 
grundskola för att sortera eleverna inför gymnasieantagningen och efter avslutad gymnasietid 
används  de  betygen  som  urval  till  högskola/universitet.  I  och  med  införandet  av 
grundläggande behörighet  för  att  kunna bli  antagen till  gymnasieskolan  har  många lärare 
upplevelsen att grundskolan blivit en treämnesskola. Skolans resurser går åt till att få dessa 
elever godkända i dessa ämnen och övriga ämnen försummas (Skolverket, 2002). 

”Det är den enskilde elevens kunskap som ska bedömas...”
(Skolinspektion, 2010. s.13)

Lärarna har fått mål som ska uppnås för ett visst betyg  men ändå bedömer inte lärarna om 
eleverna nått kunskapsmålen  (Skolverket, 2002; Skolverket, 2004). Londos (2010) skriver i 
sin avhandling att lärarna i Idrott och hälsa bedömer färdigheter, inte förvärvade kunskaper. I 
nationella utvärderingen av grundskolan 2003 framgår det tydligt i ämnet idrott och hälsa att 
variabler som närvaro och engagemang betygssätts trots att det inte någonstans i målen står att 
detta ska bedömas (Skolverket, 2004). I det relativa betygssystemet fick personlighetsdrag 
betygsättas som gott uppförande och det är tydligt att sådana betygsättningar sker än idag 
(Skolverket,  2002;  Skolinspektionen,  2010).  I  elevintervjuer  har  det  visat  sig  att  eleverna 
upplever  att  alla  dessa  moment  bedöms  trots  att  de  inte  finns  med  i  nationella  målen 
(Skolinspektionen, 2010.) Att närvaro är en bedömningskategori tillbakavisas dock delvis av 
skolinspektionen (2010), de menar att många av de nationella målen kräver närvaro av eleven 
för att kunna bedömas. Vissa skolor har också slutdagar för när kurser ska betygsättas som är 
innan  terminsslut.  Eleverna  ska  ha  hela  kurstiden  på  sig  att  visa  sin  kunskaper 
(Skolinspektionen,  2010).  Lärare  tenderar  att  anpassa  sin  undervisning  efter  elevernas 
ambitionsnivå. Det är speciellt elever på de yrkesinriktade programmen i gymnasieskolan som 
sänker  nivån  på  undervisningen.  Skolinspektionen  (2010)  fortsätter  med  att  skriva  hur 
bedömningskriterier som inte alls har med de nationella målen att göra existerar bland lärarna 
i skolorna. Till exempel kan labrapporters stil och prydlighet vara betygsgrundande.

Skolverket (2009) har analyserat vad som påverkar elevers resultat i skolan och har med ett 
kort stycke  sammanfattat detta:

I en rad studier är sambanden mellan individfaktorer som social bakgrund, kön 
och etnicitet och utbildningsresultat väl belagda. Detta gäller framför allt hur   
olika  aspekter  av  elevernas  sociala  bakgrund  (föräldrarnas  utbildningsnivå,  
kulturella kapital,  etc)  påverkar deras skolresultat.  Även i  den internationella  
forskningen är socioekonomisk status (familjens inkomst, yrke och utbildning) 
kopplat  till  elevernas  resultat.  Andra  betydelsefulla  faktorer  är  föräldrarnas  
förväntningar på och ambitioner för sitt barn liksom att föräldrarna är involverade 
i  skolarbetet  och  har  kännedom om skolans  språk,  ”speak  the  language  of  
schooling”.  Det  finns  alltså  starka  belägg  i  såväl  svensk  som internationell  
forskning för att ”hemmets läroplan” har betydelse för elevernas resultat.
 (Skolverket, 2009 s.46)

Citatet ovan gör gällande att det är flera faktorer som påverkar vilka förutsättningar en elev 
har för att skolprestationen ska generera ett högt betyg. Framför allt är det en elevs föräldrar 
och den socioekonomiska situationen som påverkar. Tjejer har i genomsnitt högre betyg än 
pojkar  i  alla  skolans  ämnen  förutom i  idrott  och  hälsa.   Detta  beror  mest  troligt  på  att 
bedömningen i idrott och hälsa sker på andra grunder än i skolans övriga ämnen (Londos, 
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2010; Skolverket, 2004). Dessa ytterligare faktorer visar hur komplext det är med en elevs 
skolresultat  och  betyg.  Det  går  inte  bara  att  förklara  betygen  med  motion  eller  hur 
högutbildade ens föräldrar är utan det är ett samspel mellan faktorer.  

3.5. Sociala faktorer

En elevs uppväxtmiljö påverkar prestationen i skolan och prestationen i skolan ska generera 
ett betyg.

3.5.1. Påverkansfaktorer

Lars-Magnus  Engström  (2010)  har  gjort  en  studie  där  han  följt  kvinnors  och  mäns 
motionsvanor från 15-53 års ålder. Resultaten i hans uppföljningsstudie visar att personer som 
är uppvuxna i familjer med hög inkomst, och ofta också högt utbildade, har en mycket högre 
procentuellt andel utövare av fysisk aktivitet både under uppväxten och i vuxen ålder. Vad du 
gör  påverkas  av vilken  social  kontext  du tillhör,  med andra  ord  vilken  social  ”klass” du 
befinner dig i. Engström (2010) menar också att du influeras väldigt mycket av dina vänner. 
Personer som har många vänner  som motionerar,  motionerar  själva i  cirka 60% av fallen 
medan de som har  få  vänner  som motionerar,  själva  motionerar  i  cirka 30% av fallen.  I 
studien finns också resultat som visar att de som är fysiskt aktiva vid 15-års ålder också är de 
personer som har bäst betyg i de teoretiska ämnena i år8. Detta har han sedan kopplat till 
vilken utbildningsgrad föräldrarna har och där har han hittat ett samband mellan dessa tre 
variabler: Utbildningsnivå → Teoretiska betyg → Motionsvanor. Sambandet som studien i 
denna rapport behandlar skiljer sig delvis från Engströms (2010) då det utgår ifrån att det är 
motionen  som påverkar  de  teoretiska  betygen men det  går  ändå  inte  förbise  föräldrarnas 
påverkansfaktor.   Larsson (2008) har i  sin  studie,  likväl  som Engström (2010),  funnit  ett 
samband  mellan  elevers  medlemskap  i  en  idrottsförening  och  elevens  familjs 
socioekonomiska förutsättningar. Svenska befolkningen har en uppåtgående trend på antalet 
människor  med  minst  3  års  eftergymnasial  utbildning  (Svenska  statistiska  centralbyrån 
[SCB]), vilket bör betyda att fler familjer får bättre socioekonomiska förutsättningar.

En liknande studie är gjord i Finland av Koivusiltaa, Arjab och Andresc (2003). De har följt  
drygt 11000 skolungdomar mellan 12-16 år som är födda från 1964 fram till 1970 och sedan 
jämfört deras hälsoprofiler från undersökningens start med deras slutförda utbildningar 1998 
då undersökningsgruppen hunnit bli 27-33 år. Studien drar slutsatsen, precis som Engström 
(2010), att våra motionsvanor är socioekonomiskt påverkade och att barn till  högutbildade 
föräldrar motionerar mer och har högre betyg i genomsnitt.  Koivusiltaa, Arjab och Andresc 
(2003) menar att förhållandet mellan att motionerande elever har högre betyg är skenbart.

Skolverkets  verktyg  för  att  göra  lokala  sambandsanalyser  [SALSA] 
(http://salsa.artisan.se/definitioner.htm)  använder  sig  av  liknande  sociala  faktorer  som 
Engström (2010) för att mäta genomsnittliga betyg hos eleverna utifrån förväntade resultat av 
en viss elevsammansättning. Som sociala faktorer nämner SALSA: 

 Andel elever med utländsk bakgrund, födda i Sverige och utomlands
 Föräldrarnas utbildningsnivå
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 Andel pojkar

Den faktor som kommer användas i denna studie är föräldrarnas utbildningsnivå. 

3.6 Teoretisk ram

Utgångspunkten för studien har varit att elevernas betyg påverkas av både arv och miljö. För 
att förklara hur arv påverkar betygen har Hannafords (1997) teori, om rörelse och inlärning,  
använts. Denna teori baseras på att kroppsrörelse har en nyckelfunktion i bildandet av nätverk 
och nervceller. Hela kroppen ska ses som ett inlärningsinstrument då rörelse aktiverar 
nervsystemet. Detta skapande sker hela tiden i interagerande med världen omkring oss. Med 
andra ord så sker inlärning genom erfarenheter och upplevelser.  Denna process sker och är 
viktig genom hela livet. Ett sätt att stimulera detta är genom fysisk aktivitet som påverkar 
tillväxten av nervceller i hjärnan och ökar antalet nervförbindelser. 

Proprioception  (rumsuppfattning)  är  en  av  våra  viktigaste  vägar  till  kunskap  (Hannaford, 
1997).  Vid  varje  upprepning  av  en  rörelse  så  går  nervimpulsen  snabbare  från  tanke  till 
handling.  Hannafords  (1997)  fokus  ligger  på  det  vestibulära  systemets  (balans, 
uppmärksamhet) betydelse för inlärning. Hon menar att det krävs att det vestibulära systemet 
fungerar som det ska under livets första 15 månader då vi grundlägger färdigheter som balans, 
rörelseförmåga,  och  koordination  av  synen  med  rörelse.  Om  vävnaden  i  det  vestibulära 
systemet är skadad kan den ersättas när nya nervnät bildas.

Utöver  de postiva effekterna som fysisk aktivitet  ger  vår fysiska hälsa som stärkt  skelett, 
muskulatur,  hjärta  och  lungor  påverkas  även  hjärnan positivt  genom att  den  får  en  ökad 
blodtillförsel. Fysisk inaktivitet kommer försätta hjärnan i passivt mottagande av impulser 
vilket leder till en försämrad kognitiv förmåga (Hannaford, 1997)
Eftersom man enligt Hannafords teori kan påverka inlärningsförmågan genom fysisk aktivitet 
så  kan  fysisk  aktivitet  vara  en  förklarande  faktor  till  en  elevs  betyg  då  de  hormonella 
effekterna  av  motion  kan  påverka  förmågan  att  kunna  tillgodogöra  sig  undervisningen  i 
skolan. 

För  att  förklara  hur  miljön  påverkar  betygen  i  skolan  har  jag  utgått  från  Bourdieus 
kultursociologiska perspektiv och begreppen  habitus  och  kapital  (Engström, 2010; Larsson, 
2009; Backman, 2010a). Engström (2010), Larsson, (2009) och Backman, (2010a) har utifrån 
Bourdieus teori sammanfattat sin syn på vad habitus och  kapital är. Habitus är vad vi får med 
oss  i  ryggsäcken  under  uppväxten.  Från  födseln  lär  vi  oss  oreflekterat  beteenden,  språk, 
normer och vanor från våra närmsta medmänniskor. Vad vi tycker är det rätta, vad som är 
rimligt och normalt i åsikter och livsval. När vi är barn påverkas vi mest av habitus och det är 
då som vi formas och vårt habitus bestäms. Det är inte omöjligt att ändra på vårt habitus men 
det är svårt. Om det under lång tid finns en stor skillnad i den sociala omgivningen och en 
persons habitus så kan detta förändras (Engström, 2010; Larsson, 2009; Backman, 2010a). 
Habitus kan därmed påverka hur bekant elever är med motion och vilka motionsvanor de har. 
Kapital  innebär i denna teori  ett  socialt  kapital och inte som i vardagsum ett ekonomiskt 
kapital. Med detta menas att varje individ har ett symboliskt, materiellt, socialt och kulturellt 
kapital.  Dessa resurser blir endast till  kapital om det erkänns ha ett värde i en viss social 
grupp. (Engström, 2010; Larsson, 2009; Backman, 2010a). Vad som värderas är alltså olika i 
olika grupper. Inom vissa grupper är det värt mycket att kunna dansa medan i andra är det 
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ekonomiskt kapital som värderas högt. Därmed blir också olika livsstilar värda olika mycket i 
vissa sociala sammanhang. Det är på gruppnivå som denna teori går att applicera och detta 
arbete vilar på. Om elevers vänner inte motionerar anses det inte heller viktigt för eleverna. 
Om habitus och kapital kan bestämma vad elever gör och vad som anses viktigt samt att det 
kan påverka vad elever tycker om och vad som anses oviktigt, så kan det ha påverkan på 
prestationen i skolan och betygen. 
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4. Metod

4.1. Val av metod

Jag har valt att göra en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning som innehåller 16 
frågor. Det karaktäristiska för en kvantitativ studie/metod är att forskaren använder sig av en 
datainsamlingsmetod  som  genererar  numerisk  data  till  exempel  via  enkäter,  prov  eller 
frågeformulär  (Backman,  2010b).  Enkäten  har  besvarats  av  elever  i  år  2  och år  3  i  den 
svenska gymnasieskolan. Valet av enkät gjordes för att få tillräckligt med data för att kunna se 
samband och tendenser i förhållande till syfte och frågeställningar. Att  använda enkät som 
metod är bra om studien ska innefatta hur många, hur ofta eller hur vanligt någonting är inom 
problemområdet (Trost, 2001). Frågorna har varit stängda förutom fråga 13 där de själva fått 
skriva på vilket sätt fysisk inaktivitet påverkar deras hälsa. Frågorna har bland annat berört 
deras motionsvanor, hur mycket tid de lägger på studier utanför skolan, senaste slutbetyg och 
psykiska hälsa (se bilaga 1). Studien gjordes i fyra klasser där två gjordes i yrkesförberedande 
gymnasieprogram  och  två  stycken  gjordes  i  studieförberedande  program.  De  senaste 
slutbetygen som eleverna skulle skriva in var i  ämnena  svenska, matematik,  engelska  och 
idrott och hälsa. Att det blev just dessa ämnen är för att på den teoretiska sidan ingår dessa tre 
ämnen som kärnämnen genom hela skoltiden. Idrott och hälsa var viktigt att veta för att kunna 
analysera om det finns något samband mellan motionsvanor och betyget i idrott och hälsa. 

4.2. Avgränsningar

Det finns flertalet avgränsningar i studien. Bland annat har jag koncentrerat mig på elevers 
föräldrars högsta utbildning, nedlagd studietid utanför skolan och psykisk hälsa där jag använt 
mig  av  koncentration  och  självbild  som  delar  av  den  psykiska  hälsan.  Dessa  delar  är 
påverkansfaktorer förutom motionsvanor. Det finns flertalet andra faktorer som kan påverka, 
till  exempel  lärare,  kompisar  och  sjukdom.  Valda  faktorer  (föräldrarnas  utbildningsnivå, 
nedlagd studietid utanför skolan, psykisk hälsa och motionsvanor)  har utifrån den forskning 
som tagits upp i bakgrunden ansetts vara viktigast för elevers betyg och motionsvanor. Jag 
valde inte  att  undersöka betygen i  samtliga av gymnasiets  kärnämnen utan valde tre  som 
karaktäriseras  som teoretiska och räknas  som kärnämnen genom hela  skolgången.  För  att 
kunna ha enkäten anonym fick eleverna själva fylla i dessa betyg. Ett alternativ hade varit att 
låta eleverna skriva namn och sedan via skolverket läsa av varje elevs betyg, men då hade 
anonymiteten röjts.

4.3. Urval

Urvalet är  baserat på ett  så kallat  bekvämlighetsurval  (Trost,  2001).  Jag ville ha en jämn 
fördelning av  könen  i  min  undersökning för  att  undvika  att  könen  skulle  kunna påverka 
betygen (SALSA) vilket gjorde att det upprättades kontakt  med lärare på ett typiskt manligt  
dominerat  program och  ett  typiskt  kvinnligt  dominerat  program vilka  ofta  har  en  ojämn 
fördelning av könen i klasserna. Kontakten med lärarna gjordes via telefon och tillsammans 
med mig planerades det när ett besök var lämpligast.
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De studieförberedande deltagarna valdes ut genom en lärarkontakt som är känd sedan tidigare. 
Deltagande elever i studien uppgår till 94 stycken och detta baseras på klasslistorna i varje 
klass. Eleverna i studien läser år2 och år3 i gymnasieskolan i Sverige och samtliga klasser är 
kommer  från  en  och  samma  kommun  i  norra  Sverige.  Totalt  deltog  49  elever  ifrån  det 
studieförberedande programmet och 45 elever ifrån de yrkesförberedande programmen.  Att 
jag använt mig av yrkesförberedande och studieförberedande program är för att föräldrarnas 
utbildningsnivå kan ha spelat roll för vilken utbildning eleverna har valt.

4.4. Bortfallsanalys 
Bortfallet av studiedeltagare blev 15 elever. Av de totalt 94 deltagarna blev det i slutändan 79 
stycken ifyllda blanketter vilket ger ett bortfall på ungefär 15%. Programfördelningen blev 38 
elever från det yrkesförberedande programmen och 41 stycken från det studieförberedande 
programmet deltog. Bortfallet är beräknat utifrån lärarnas klasslistor. Det finns även delvis 
bortfall i individuella enkäter. Till exempel har vissa elever har fyllt i sina senaste slutbetyg 
med det nya betygssystemet medan andra elever har kryssat flera svarsalternativ på frågor. 
Detta har gjort att den totala svarsfrekvensen på varje fråga i enkäten kan variera vilket i sin 
tur kan ha påverkat det slutgiltiga resultatet.

4.5. Procedur

Enkätfrågorna är skapade av mig med delvis hjälp från mina handledare. Mina handledare har 
dock  godkänt  den  slutgiltiga  enkäten.  Jag  närvarade  vid  samtliga  klassers  deltagande  i 
studien.  Att  närvara kändes viktigt  för att  se till  att  enkäterna fylldes i  och för att  kunna 
besvara på eventuella frågor och oklarheter. Enkätens syfte förklarades och det försäkrades att 
elevernas svar skulle vara anonyma som Johansson och Svedner (2006) poängterar är viktigt. 
Genom att läsa arbetet ska det inte gå att få fram vilken skola, lärare eller elev som har svarat  
på enkäten (Johansson & Svedner,  2006). Endast svaren var intressanta inte på något sätt 
vilken  person  som  svarat.  Att  låta  deltagarna  i  studien  vara  anonyma  innebär  att 
respondenterna ska behålla sin integritet och att inga negativa konsekvenser ska ske på grund 
av deltagande i studien (Johansson & Svedner, 2006). Deltagandet var helt frivilligt och genom 
att svara på enkäten accepterade eleverna premisserna.

4.6. Databearbetning

Den insamlade datan har bearbetats och analyserats med hjälp av statistikprogrammet  SPSS 
samt Open Office kalkyl. Dessa två program är lätta att föra statistik i och lätta att plocka ut 
data för att skapa tabeller och diagram. SPSS har använts för att göra matematiska uträkningar 
då alla formler som krävs finns färdiga i programmet. Open Office kalkyl fungerar på samma 
sätt  som det  mer kända  MS Excel och har  använts  för att  göra tabeller  och diagram. De 
analyser som gjorts  på datan är  chitvå  och  Z-test.  Chitvå  används för att  göra oberoende 
analyser och Z-testen för att göra medelvärdesanayler.

4.7. Enkätstudier

Att  använda enkät som metod är bra om studien ska innefatta hur många, hur ofta eller hur 
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vanligt inom problemområdet (Trost, 2001). En fördel med att göra en enkätstudie, istället för 
en  intervjustudie,  är  att  enkäter  är  snabbare  att  administrera,  det  vill  säga 
informationsinhämtningen tar kortare tid då det går att inhämta stora mängder data vid ett och 
samma tillfälle. Detta innebär att det blir mer tid till att bearbeta den insamlade datan (Trost, 
2001).  Enkäter  har  heller  ingen  "intervjuar"  effekt  som  sker  vid  en  intervjustudie,  där 
respondenterna påverkas av och på vilket sätt intervjuaren ställer frågor och följdfrågor. Med 
andra ord färgas intervjuarens värderingar av sig på respondenterna (Trost, 2001). En nackdel 
med enkätundersökningar är att det inte går att göra några följdfrågor utanför den ram som 
enkäten är konstruerad inom. Detta i sin tur innebär att det är svårt att få tilläggsinformation i 
och med att enkäter ofta är anonyma och det inte går att veta vem som har svarat (Trost, 
2001). Det är också svårt att med en enkät ställa många frågor och framför allt frågor som 
upplevs ointressanta för svarspersonen. Om frågorna upplevs för många eller ointressanta är 
det lätt att det blir bortfall i enkäten för att svarspersonen inte svarat på frågorna. Ytterligare 
en nackdel med enkäter som undersökningsmetod är det språk som används i konstruktionen 
av enkäten. Många personer har läs och skrivsvårigheter och kan få problem i förståelsen och 
det skriftliga om enkäten har många svåra ord och många öppna frågor (Trost, 2001). Dessa 
personer skulle kunna uttrycka sig bättre i en muntlig intervjusituation enligt Trost (2001).

Begreppen validitet och reliabilitet kan användas i både kvalitativa och kvantitativa studier 
(Patel & Davidson, 2003). En reliabel mätning betyder att mätningen är stabil och inte utsatt 
för  slumpmässigt  inflytande  (Trost,  2001).  Om  det  finns  en  hög  noggrannhet  i 
mätinstrumentet blir resultatet detsamma vid upprepade mätningar. Därför är det viktigt att 
enkäten är enkel och tydlig att förstå för att få så litet bortfall som möjligt på grund otydliga 
instruktioner. Detta är enligt Johansson och Svedner (2006) en vanlig orsak till låg reliabilitet. 

Med validitet menas hur väl du har mätt det du menat att mäta (Trost, 2001). Detta betyder 
också att fast reliabiliteten är hög så är validiteten låg därför att studiens frågor inte lyckas 
knyta  an  till  det  syfte  som  studien  har.  Johansson  och  Svedner  (2006)  menar  att 
enkätundersökningar är överrepresenterade i forskningsstudier och många gånger skulle en 
kvalitativ intervjustudie bättre svara på syftet. 
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5. Resultat
Resultatet  från  enkätundersökningen  kommer  presenteras  i  olika  kategorier  utifrån 
enkätfrågorna.  Det  kommer  vara  4  stycken  kategorier  som  heter  Motionsvanor,  Social  
faktorer  , Psykisk hälsa  och  Studier  som är utformade utifrån syftet forskningsfrågorna och 
den bakgrund jag har för studien.  Från och med tabell 1 till och med tabell 16 kommer jag 
visa  de  totala  svarsfrekvenserna  för  de  frågor  som  direkt  är  kopplade  till  syftet  och 
forskningsfrågorna. Därefter kommer korstabeller som är själva undersökningens kärna. Finns 
det något samband mellan motionsvanor och betyg i de ämnen tas upp i enkäten? Samtliga av 
de inledande svarsfrekvenstabellerna är indelade efter program med totala svarsfrekvenserna. 
Enkätfrågor  som inte  redovisas  i  rapporten där svaren inte  kunnat  tolkas  ha någon direkt 
påverkan  på  forskningsfrågorna,  kan  svarsfrekvenserna  läsas  i  bilaga  1.  Dessa  frågor 
användes för att eventuellt kunna se olika mönster som, vid analys, uteblev.
 

5.1 Motionsvanor

Här redovisas elevernas svar för hur många gånger i veckan de motionerar, hur många timmar 
dessa pass blir samt hur ansträngande de anser dessa pass vara.

5.1.1 Hur ofta motionerar eleverna?
Första tabellen visar hur mycket eleverna motionerar i veckan.

Tabell 1. Hur många gånger eleverna motionerar i veckan.

Det som går att utläsa från denna tabell är att samtliga elever utom en svarar att de motionerar 
minst en gång i veckan och att de som läser på det studieförberedande programmet har fler 
elever  som motionerar  5-6  gånger  eller  7  gånger  eller  fler  i  veckan  än  eleverna  på  de 
yrkesförberedande programmen. På studieförberedande programmet är det 25 stycken som 
motionerar 5 gånger eller fler mot de yrkesförberedande programmen som har 13 stycken som 
motionerar  5 gånger  eller  fler  i  veckan Det  är  däremot fler  som motionerar  1-2 gånger  i 
veckan på det yrkesförberedande programmen än på det studieförberedande programmet. Det 
är statistiskt säkerställt med ett chitvå test att med 97% sannolikhet motionerar eleverna på det 
studieförberedande programmet fler  gånger  i  veckan än eleverna på de yrkesförberedande 
programmen.
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Antal tillfällen
Program 0 1-2 3-4 5-6 7→

Studieförberedande 1 2 11 15 10
Yrkesförberedande 0 11 11 8 5
Totalt 1 13 22 23 15



5.1.2. Hur många timmar blir motionspassen?
Eleverna motionerar olika många gånger och passen är olika långa för varje individ.

Tabell 2.  Hur många timmar eleverna motionerar i snitt per vecka.

Det är väldigt olika hur många timmar eleverna tränar  och är jämnt fördelat över samtliga 
svarsalternativ. På det studieförberedande programmet är det något fler elever som tränar fler 
antal timmar i veckan än på de yrkesförberedande programmen. Antalet elever som tränar 6 
timmar eller mer i veckan är 23  på det studieförberedande programmet mot 15 stycken på det 
yrkesförberedande programmen.

5.1.3. Ansträngningsgrad
Tabell 3.  Hur ansträngande eleverna upplever passen.

Denna fråga utgick ifrån Borgskalan (1990). Det blev ett visst bortfall på frågan då en del 
elever  kryssade  i  flera  svarsalternativ  och  skrev  ”olika  varje  gång”  bredvid.  De 
studieförberedande eleverna är i majoritet på den höga intensitetsnivån med 15 stycken mot 8 
yrkesförberedande  elever.  Nästan  samtliga  elever  (60  av  66)  anser  sig  minst  måttligt 
ansträngda på sina motionspass.  Ingen statistisk säkerställd skillnad mellan programmen i 
intensitetsnivå på motionspassen analyserat med ett chitvå test.

5.2 Studier

5.2.1. Studera vidare
Tabell 4. Planerar att studera vidare

På denna fråga fick eleverna motivera sina svar med egna ord. Det som är tydligt är att de 
flesta eleverna tänker studera vidare efter gymnasiet. Av de 79 svaren var det 50 som tänkte 
studera vidare vilket är nästan 2 av 3 elever. Det alla skrev fast med lite olika ord var att de 
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Antal timmar
Program 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10→

Studieförberedande 5 6 6 8 9 6
Yrkesförberedande 7 8 7 6 6 3
Totalt 12 14 13 14 15 9

Program 
Ja Nej Vet ej 

Studieförberedande 24 3 14
Yrkesförberedande 26 5 7
Totalt 50 8 21

Studera vidare

Program Ansträngningsnivå
Låg (6-12) Måttlig (13-16) Hög (17-20)

Studieförberedande 2 17 15
Yrkesförberedande 4 20 8
Totalt 6 37 23



ville få ett bra jobb. De 21 elever som inte visste om de skulle studera vidare, motiverade 8 
med att de inte visste vad de ville läsa till och 9 elever var skoltrött. Det var 4 elever som 
saknade motivering. Av de elever som inte skulle studera vidare, motiverade fyra elever med 
att dem var skoltrötta och tre stycken ville jobba och en skulle resa.

5.2.1. Studietid
Hur mycket tid lägger eleverna på studierna utanför skoltid?

Tabell 5. Hur många timmar eleverna lägger på studier i snitt per vecka.

Mellan 1-3 timmar i veckan var den tid som flest elever la på sina studier utanför skoltid. Det 
är 53 elever som lägger mindre än 3 timmar i veckan på sina studier vilket är ungefär 2 av 3 
elever.  Inga  signifikativa  skillnader  mellan  programmen  gick  att  finna,  annat  än  att  det 
studieförberedande programmet har  betydligt  fler  elever  som lägger  6 timmar eller  mer i 
veckan på studierna (6 mot 1). Analysen gjordes med ett chitvå test. Svarsalternativ 10 timmar 
eller fler är inte med i tabell 5 då det inte var någon elev som hade kryssat i detta alternativ.

5.2.2. Upplevd skolprestation
Hur tycker eleverna att det går i skolan?

Tabell 6.  Hur eleverna tycker det går i skolan allmänt

Det var 78 elever som svarade på frågan och 74 av dem tyckte att det går bra eller mycket bra 
i skolan. Endast fyra elever tycker att det går dåligt (5%). Ingen elev upplever att det går 
mycket dåligt i skolan och fördelningen i svarsfrekvensen är jämn mellan programmen.
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Program Hur många timmar studier
0-1 1-3 3-6 6-9

Studieförberedande 7 20 7 6
Yrkesförberedande 8 18 11 1
Totalt 15 38 18 7

Mycket dåligt Dåligt Varken eller Bra Mycket bra
Hur det går i skolan

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

Totalt



5.2.3. Betyg
Eleverna  fick  svara  på  vilka  deras  senaste  slutbetyg  var  i  ämnena  matematik,  svenska, 
engelska och idrott och hälsa. 

Tabell 7. Senaste slutbetyg

Antalet elever som fick minst godkänt i matematik var 71 stycken. Underkända blev 5 elever. 
Det  var  fler  elever  som  i  sitt  senaste  betyg  fick  underkänt  på  det  studieförberedande 
programmet  än  på  de  yrkesförberedande  programmen  (4  mot  1).  Fler  elever  på  de 
yrkesförberedande programmen fick MVG än eleverna på det studieförberedande programmet 
(6 mot 4). 

Tabell 8. Senaste slutbetyg

Alla elever som svarat på frågan fick minst godkänt i sitt senaste svenskbetyg. Antalet elever 
som  fick  VG  var  48,  vilket  var  högsta  svarsfrekvensen.  Det  var  11  elever  på  det 
yrkesförberedande programmen fick MVG som senaste  slutbetyg, mot Studieförberedande 
programmets  7  elever.  På  antalet  elever  med  betyget  godkänd  är  det  inga  signifikativa 
skillnader.

Tabell 9. Senaste slutbetyg

I engelska hade en elev fått underkänt som senaste slutbetyg och högsta svarsfrekvensen hade 
VG med 45 i antal. Lika många på de två typerna av program fick MVG i betyg.

Tabell 10. Senaste slutbetyg

En  elev  var  underkänd  i  sitt  senaste  betyg  i  idrott  och  hälsa.  På  det  studieförberedande 
programmet hade samtliga elever fått minst VG och 29 av 41 st inom programmet hade fått 
MVG. Totalt sett var det 46 stycken som fick MVG i sitt senaste slutbetyg vilket motsvarar 6 
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Program Betyg i matematik
IG G VG MVG

Studieförberedande 4 14 19 4
Yrkesförberedande 1 14 14 6
Totalt 5 28 33 10

Program Betyg i svenska
IG G VG MVG

Studieförberedande 0 6 28 7
Yrkesförberedande 0 5 20 11
Totalt 0 11 48 18

Program Betyg i engelska
IG G VG MVG

Studieförberedande 9 25 6
Yrkesförberedande 1 7 20 6
Totalt 1 16 45 12

Program Betyg i Idrott och hälsa
IG G VG MVG

Studieförberedande 0 0 12 29
Yrkesförberedande 1 9 8 17
Totalt 1 9 20 46



av 10 elever. Eleverna på det studieförberedande programmet har med ett Z-test 99% statistisk 
säkerhet en signifikativ skillnad att de har högre betyg i idrott och hälsa än eleverna på de 
yrkesförberedande programmen.

5.3 Psykisk hälsa

5.3.1. Upplevd psykisk hälsa utan motion
Hur upplever eleverna att deras psykiska hälsa påverkas de perioder när de inte motionerar.

Tabell 11. Upplevd skillnad i hälsan vid perioder utan träning.

Det var många elever som valde alternativ ”vet inte” på denna fråga. Jag har valt att utesluta 
det alternativet ur tabellen eftersom det inte kan analyseras. Det var 45 stycken elever som 
ansåg att de påverkades de perioder när dem inte motionerar. Samtliga som har motiverat hur 
de påverkas har motiverat att de påverkas negativt. Jag har kategoriserat motiveringarna till 
skillnaden i hälsan enligt följande:

Svar som ”seg”, ”slö”, ”sömnig” och ”trött” har gått under kategorin ”Tröttare”.
”Mer irriterad”, ”sämre humör” och ”Surare” hamnar under ”Humör”.
”Ingen motivation att plugga” och ”Svårt koncentrera mig” räknas in i ”Koncentration.
Alla svar som har med att sova sämre ligger under kategorin ”Sömn”.

Tabell 12. Motiveringar till vilket sätt det påverkar hälsan

Av de 45 elever som svarat att deras hälsa påverkas av fysisk inaktivitet menar 31 att de blir  
tröttare de perioder då de inte tränar. Elever får också svårare att koncentrera sig då 8 tycker 
att detta fungerar sämre inaktiva perioder. Anledningen till att det är fler totala motiveringar 
än ”Ja” svar i Tabell 11 är för att vissa elever skrev flera upplevda förändringar i sin hälsa.
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Program På vilket sätt påverkar det
Tröttare Koncentration Humör Sömn

Studieförberedande 21 3 3 2
Yrkesförberedande 10 5 2 3
Totalt 31 8 5 5

Program Skillnad i den psykiska hälsan utan motion
Ja Nej

Studieförberedande 25 5
Yrkesförberedande 20 4
Totalt 45 9



5.3.2. Koncentrationsförmåga
Tabell 13. Hur det går att koncentrera sig en hel lektion

Majoriteten av eleverna tycker att det går bra att koncentrera sig en hel lektion då 58 av 79 
elever upplever att det går bra eller mycket bra, vilket motsvarar 3 av 4 elever. De 3 elever  
som tycker  det  går  mycket  dåligt  att  koncentrera  sig  en  hel  lektion  går  samtliga  på  det 
studieförberedande programmet. Övriga svar är jämnt fördelade mellan programmen.

5.3.3. Självbild
Hur uppfattar eleverna sig själva?

Tabell 14. Hur nöjd eleverna är med sig själva

Det är 59 elever, 3 av 4, som är nöjd eller mycket nöjd med sig själva. Vidare har 14 ingen  
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Mycket braBra Varken eller Dåligt Mycket dåligt
Hålla koncentrationen en hel lektion
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Totalt

Mycket nöjdNöjdVarken eller MissnöjdMycket Missnöjd
Självbild

0
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Totalt



direkt  uppfattning och 6 stycken elever  är  missnöjd eller  mycket  missnöjd med sig själv. 
Samtliga av dessa 6 elever går att hitta på det yrkesförberedande programmen.

5.4. Social faktor

5.4.1. Föräldrarnas utbildningsnivå
Tabell 15. Föräldrarnas högsta utbildningsnivå

Det var 50 av 69 elever har en mamma som gått på högskolan vilket ger en andel på 3 av 4.  
En elev hade en mamma som endast genomfört grundskolan. Många elever visste inte vilken 
skola deras mamma hade genomfört och därför är det ett visst bortfall i denna fråga. Det är 
95% statistiskt säkerställt att eleverna på det studieförberedande programmet har fler mammor 
som är högskoleutbildade än yrkesförberedande programmen efter ett chitvå test.

Tabell 16. Föräldrarnas högsta utbildningsnivå

Det var 4 elever som hade en pappa med endast genomförd grundskola. Vidare hade 39 pappor 
genomfört högskola eller universitet vilket blir 6 av 10.  Många elever visste inte vilken skola 
deras pappa hade genomfört och därför är det ett visst bortfall i denna fråga. Det finns ingen 
signifikativ  skillnad  mellan  de  två  typerna  av  program  när  det  gäller  hur  högt  utbildad 
elevernas pappa är.

5.5. Jämförelser

5.5.1. Motionsnivå mot meritpoäng i teoretiska ämnen
Elever som tränar 0-2 gånger i veckan ingår i gruppen  Lågaktiv.  Elever som svarat att de 
tränar oftare än så ingår i gruppen Högaktiv. 

Tabell 17. Medelbetyg omvandlat till meritpoäng
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Program Mammas utbildning
Grundskola Gymnasium Högskola 

Studieförberedande 0 6 32
Yrkesförberedande 1 12 18
Totalt 1 18 50

Program Pappas utbildning
Grundskola Gymnasium Högskola 

Studieförberedande 1 11 24
Yrkesförberedande 3 11 15
Totalt 4 22 39

Grupp Elever         Meritpoäng

Lågaktiv 12 40,38
Högaktiv 60 35,73
Totalt 72



Elever  som tränar  färre  tillfällen  har  högre  betyg  i  snitt,  omvandlat  till  meritpoäng,  i  de 
teoretiska ämnena. Det går dock inte att statistiskt säkerställa att det är en signifikant skillnad.
Meritpoäng är räknat enligt SALSA:s metod med IG=0, G=10, VG=15 och MVG=20 poäng.

5.5.2. Föräldrars utbildning mot meritpoäng i teoretiska ämnen
Mammor som har upp till  gymnasiet  som högsta utbildning ingår i  gruppen  Lågutbildad. 
Mammor som har genomfört högskola ingår i gruppen Högutbildad. 

Tabell 18. Mammas utbildning och elevens meritpoäng

Skillnaden mellan grupperna är minimal. Båda grupperna har ett medelvärde i meritpoäng 
mellan 42-43. 

Pappor som har upp till gymnasiet som högsta utbildning ingår i gruppen Lågutbildad. Pappor 
som har genomfört högskola ingår i gruppen Högutbildad.

Tabell 19. Pappas utbildning och elevens meritpoäng

Elever med lågutbildade pappor har högre betyg i snitt omräknat i meritpoäng. Skillnaden är 
dock inte statistiskt säkerställd uträknat med ett Z-test.

5.5.3. Elevers självbild i förhållande till motionsvanor
Elever som tränar 0-2 gånger i veckan ingår i gruppen  Lågaktiv.  Elever som svarat att de 
tränar mer än så ingår i gruppen  Högaktiv. Medelvärdet på elevernas självbild är omräknat 
från Mycket missnöjd – Mycket nöjd med sifferkoden 1-5 där Mycket missnöjd motsvarar 1.

Tabell 20. Självbild i förhållande till motionsvanor

Elevernas självbild är i medelbetyg densamma med endast marginell positiv skillnad på de 
elever som är högaktiva.

29

Grupp Elever Meritpoäng 

Lågutbildad 24 42,9
Högutbildad 37 42,3
Totalt 61

Grupp Antal Meritpoäng medelvärde

Lågutbildad 19 45,3
Högutbildad 46 41,6
Totalt 61

Grupp Antal Självbild

Lågaktiv 14 3,64
Högaktiv 63 3,89
Totalt 77



5.5.4. Elevers skolprestation i förhållande till motionsvanor
Elever som tränar 0-2 gånger i veckan ingår i gruppen  Lågaktiv.  Elever som svarat att de 
tränar mer än så ingår i gruppen Högaktiv. Medelvärdet på elevernas upplevda skolprestation 
är omräknat från Mycket dåligt – Mycket bra med sifferkoden 1-5 där Mycket dåligt motsvarar 
1.

Tabell 21. Upplevd skolprestation

Båda grupperna har ett snitt över 4 vilket motsvarar  Bra  på enkätskalan. Skillnaden mellan 
grupperna är 0,32 i medelvärde vilket inte ger någon signifikant skillnad med ett Z-test.

5.5.5. Elevers koncentrationsförmåga i förhållande till motionsvanor
Elever som tränar 0-2 gånger i veckan ingår i gruppen  Lågaktiv.  Elever som svarat att de 
tränar  mer  än  så  ingår  i  gruppen  Högaktiv.  Medelvärdet  på  elevernas  upplevda 
koncentrationsförmåga är omräknat från Mycket dåligt – Mycket bra med sifferkoden 1-5 där 
Mycket dåligt motsvarar 1.

Tabell 22. Elevernas koncentrationsförmåga

Grupperna har inga signifikanta skillnader i koncentrationsförmågan enligt ett T-test.  Båda 
grupperna ligger över medelvärdet på skalan.

5.6. Sammanfattning av resultatet

Det  är  vanligast  att  eleverna  tränar  minst  3  gånger  i  veckan  och  på  en  måttlig  till  hög 
intensitetsnivå.  50  av  79  elever  är  säkra  på  att  de  tänkt  studera  vidare,  de  flesta  med 
motiveringen för att få ett bra jobb. 74 av 78 elever tycker att det går bra  eller mycket bra i 
skolan. Av de 45 elever som svarade att den psykiska hälsan påverkades de perioder de inte 
kunde träna var det 31 elever som blev  tröttare. Det går endast att finna enstaka skillnader 
mellan de två typerna av program. En skillnad är att eleverna, med 97% statistisk säkerhet,  
motionerar  oftare  på  det  studieförberedande  programmet   än  på  de  yrkesförberedande 
programmen.  Det  är  statistiskt  säkerställt,  med  95%  säkerhet,  att  eleverna  på  det 
studieförberedande  programmet  har  fler  högutbildade  mammor  än  eleverna  på  de 
yrkesförberedande programmen. Ingen signifikant skillnad gick att hitta hos elevernas pappor.
Eleverna på det studieförberedande programmet, har med 99% statistisk säkerhet, högre betyg 
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Grupp Antal Skolprestation

Lågaktiv 14 4,07
Högaktiv 62 4,39
Totalt 76

Grupp Antal Koncentrationsförmåga

Lågaktiv 14 3,43
Högaktiv 63 3,65
Totalt 77



i  genomsnitt i  ämnet idrott och hälsa. Den totala meritvärdespoängen för de tre teoretiska 
ämnena visade ingen signifikant skillnad mellan högaktiva elever och lågaktiva. Medelvärdet 
för  meritpoängen  var  högre  i  den  lågaktiva  gruppen  än  i  den  högaktiva  (40,38/35,73). 
Eleverna  med  lågutbildade  föräldrar  hade  högre  meritvärdespoäng  än  eleverna  med 
högutbildade föräldrar även om skillnaden inte var signifikant. Eleverna som var högaktiva 
hade  högre  medelvärden  på  frågorna  om  psykisk  hälsan  än  den  lågaktiva  gruppen  men 
skillnaden var inte signifikant. 

6. Diskussion

Diskussionsavsnittet kommer inledningsvis behandla den valda metoden. I den andra delen 
kommer resultatet diskuteras utifrån de slutsatser jag dragit. Den sista och avslutande delen 
kommer innehålla förslag för framtida forskning.

6.1. Metoddiskussion

Valet att  göra en enkätundersökning gjordes på grund av att  jag ville nå ut till  så många 
personer som möjligt för att försöka få ett generaliserbart resultat.  För att få samma antal 
deltagare i en intervjustudie hade tiden för denna rapport räckt till. Att informera eleverna om 
syftet med enkäten kan både vara positivt och negativt. Det positiva är att eleverna får veta 
varför de fyller i enkäten och därför känner sig mer motiverade till att svara på frågorna. Det 
negativa  är  att  eleverna  vet  varför  enkäten  genomförs  och  svarar  därför  inte  helt 
sanningsenligt för att vrida resultatet åt något håll. Jag valde att ha fem svarsalternativ på 
frågorna om psykisk hälsa (fråga 7-9), vilket enligt Patel och Davidsson (2003) ska göra att 
svarsfrekvensen på dessa frågor borde ha en majoritet av svaren på mittalternativet. Detta var 
inget som skedde i min studie men med jämt antal svarsalternativ på dessa frågor, till exempel 
fyra eller sex stycken, hade jag inte behövt ta ställning till detta i min analys. Genom att ha 
jämt antal svarsalternativ tvingar du också respondenten att ta ställning (Trost, 2001)

Trost (2001) menar att deltagare har en tendens att inte svara på öppna frågor därför att de inte 
vet själva vad de tycker och inte är säkra på vad som egentligen efterfrågas. Jag valde därför 
att i huvudsak använda mig av stängda frågor. Med öppna frågor menar han att det inte finns 
några svarsalternativ utan den svarande kan skriva vad som helst. Stängda frågor innebär att 
det finns ett visst antal alternativ att välja mellan. Trost (2001) fortsätter att skriva att det är 
vanligt  att  deltagaren  trots  stängda  frågor  inte  svarar  i  alternativen  utan  hittar  på  egna 
svarsalternativ  eller  svarar  mellan  två  nivåer.  Detta  skedde  i  liten  utsträckning  i  min 
undersökning,  det  var  några  enstaka  sådana  svar.  Däremot  hade  jag  en  del  bortfall  på 
motiveringarna till vissa frågor. Det hade kunnat undvikas med fasta alternativ men jag ville 
inte ge deltagarna förbestämda motiveringar. Bortfallet hade kunnat bli än högre om jag satt 
fasta alternativ, utan utrymme för egna motiveringar.

Genom  att  välja  två  olika  typer  av  yrkesförberedande  program  ville  jag  få  en  jämnare 
könsfördelning i enkätstudien. För det tjejdominerande programmet går det att ha i åtanke att 
det, trots att det räknas som yrkesförberedande, är vanligt att studera vidare för att få en bättre  
position inom samma yrkesområde.
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Bortfallet i studien uppgick till 15 stycken, det vill säga kring 15%. Detta är relativt litet då 
det är vanligt med stora bortfall i enkätundersökningar (Trost, 2001). Dock gjorde bortfallet 
att  undersökningen  som hade  blivit  relativt  liten  med  samtliga  deltagare  (94),  blev  ännu 
mindre  (79).  Att  bortfallet  blev  litet  beror  mycket  på  att  jag  närvarat  vid  ifyllandet  av 
enkäterna och  därmed kunnat hjälpa och informera eleverna som hade frågor på plats. Det 
bortfall jag fått har varit elever som inte dykt upp till den aktuella lektionen. En del enkäter 
har också delvis saknade svar.  Antalet  är litet  vilket inte har påverkat det totala resultatet 
nämnvärt. En fråga som fick mer felaktigt ifyllda svar än jag förväntade mig var frågan om 
senaste slutbetyg (bilaga 1). Eleverna har många gånger skrivit in två olika betyg inom samma 
ämne vilket har gjort att jag inte kunnat räkna dessa frekvenser. Alternativet hade varit att 
istället  för  att  eleverna  skulle  skriva  betyget  hade  fasta  alternativ  "IG",  "G",  "VG"  och 
"MVG" varit bättre.

Avgränsningen till att bara fråga om betygen i svenska, matematik, engelska och idrott och 
hälsa gjordes på grund av arbetets tidsram. Det är inte omöjligt att jag hade fått ett annat 
resultat om jag undersökt samtliga skolans ämnen. Jag hade kunnat fråga om deras totala 
meritvärdespoäng från slutbetygen i år9. Risken är dock stor att eleverna inte skulle komma 
ihåg detta då det är några år sedan de gick ut grundskolan och min tanke var att göra studien i 
gymnasieskolan.

Jag uppfattar min undersökning som att den har ganska låg reliabilitet då urvalsgruppen är 
liten och därför kan inga statistiska jämförelser mellan grupper göras (Patel & Davidsson, 
2008). Det som däremot höjer reliabiliteten är att jag, i samråd med handledaren, utformat 
enkäten  för  att  säkerställa  att  den  är  korrekt  konstruerad.  Detta  gör  att  missförstånd  och 
tydlighet  underlättar  för eleverna att  med bättre  säkerhet göra ett  korrekt svar.  Ytterligare 
reliabilitetsstärkande är att jag har varit tydlig med hur undersökningen är gjord och därför 
skulle gå att replikera. Det som är värt att notera är hur Borgskalan är subjektiv så det skulle 
kunna skilja från gång till gång vad eleverna upplever sin ansträngningsnivå vara.

Jag tycker att min studie har lyckats knyta an till syftet och forskningsfrågorna i enkäten och 
därmed har en hög validitet (Trost, 2001). En förbättringspunkt hade eventuellt varit om jag 
använt  mig  av  en  både  kvalitativ  och  kvantitativ  studie  för  att  på  så  sätt  få  en  djupare 
förståelse för varför deras svar ser ut som de gör (Patel & Davidsson, 2003). Jag har i samråd 
med mina handledare kommit fram till att en enkätstudie bäst svarar på mina forskningsfrågor 
och syfte vilket ger en god validitet. Att jag har undersökt det jag utgått ifrån att undersöka 
(Trost, 2001). För att också stärka validiteten har frågorna utformats utifrån tidigare forskning 
och den teoretiska ramen som arbetet utgår ifrån. En sak som påverkar både reliabiliteten och 
validiteten är hur sanningsenligt eleverna svarat. Detta går inte att kontrollera men jag måste 
utgå ifrån att eleverna svarat sanningsenligt.

6.2. Resultatdiskussion

Resultatdiskussionen är indelad i olika teman som knyter an till de forskningsfrågor studien 
har. På detta sätt vill jag försöka  göra diskussionen mer översiktlig.

6.2.1. Elevernas psykiska hälsa kontra motionsvanor
Den här studien har inte visat  någon signifikant skillnad mellan elevers aktivitetsnivå och 
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deras psykiska hälsa. Dock har eleverna i den högaktiva gruppen något högre medelvärden på 
frågor som är kopplade till psykisk hälsa, vilka i denna studie innebär koncentration, självbild 
och upplevd skolprestation. Även det faktum att 31 elever upplever att de blir tröttare när de 
inte kan träna stärker tidigare studier gjorda inom området (Langlo JagtØen, G., Hansen, K. & 
Annerstedt, C. , 2002;  Forsell, Airaksinen & Disheden, 2009;  Hassmén, Hassmén & Plate 
2003; Apitsch, 2000). En orsak till att den psykiska hälsan förbättras kan vara att utsöndringen 
av  hormonen  dopamin,  endorfin  och  noradrenalin  ökar  vid  motion  vilket  har  en  positiv 
inverkan  på  dessa  förmågor  (Hoffman,  1997;  Dishman,  1997;  Vårdguiden).  Det  är  inte 
motionen  i  sig  som  påverkar  den  psykiska  hälsan  utan  de  hormonella  effekterna  som 
motionen ger som påverkar elevernas psykiska hälsa. En svårighet med undersökningen är att 
jämföra helt inaktiva elever mot aktiva elever då alla utom en elev motionerade minst en gång 
i veckan. Resultatet för den psykiska hälsan går inte med säkerhet att säkerställa genom denna 
studie  då  urvalet  för  undersökningen  är  för  litet  och  det  är  elevernas  upplevelse  som är 
resultatet. Att det skulle råda psykisk ohälsa bland äldre ungdomar (socialstyrelsen, 2009a; 
2009b)  stöds  inte  i  resultatet  av  denna  undersökning  då  det  är  ett  kraftigt  övertag  av 
svarsfrekvenser åt det positiva hållet på de frågorna. Detta går inte att generalisera till alla 
elever då min undersökning bara gäller några elever i gymnasieskolan.

6.2.2. På vilket sätt påverkar föräldrarnas utbildningsbakgrund motionsvanor och 
betyg?

Det var inga signifikanta skillnader mellan de två olika typerna av program. Jag grupperade 
eleverna efter program då det föreföll i tidigare studie om elevers studier och föräldrarnas 
bakgrund (Engström, 2010) att elever till lågutbildade föräldrar inte i lika stor utsträckning 
studerar vidare efter gymnasiet. Därmed bör dessa elever ha lägre motivation till att studera 
för  bra  betyg  då urval  till  högre  studier  bland annat  sker  på  gymnasiebetyg  (Skolverket,  
2002). Detta visade sig i min studie inte stämma. Elever från båda typerna av program hade i 
samma utsträckning planer på att studera vidare. Det går att anta att det betyder att det kapital  
(Engström, 2010; Larsson, 2009; Backman, 2010a) som värdesätts är någorlunda lika i de två 
programgrupperna.  Vidare  visade  det  sig  också  att  den  enda  signifikanta  skillnaden  i 
föräldrarnas  utbildningsbakgrund  var  på  studieförberedande  programmet,  där  elevernas 
mammor i högre grad var högskoleutbildad. Eleverna med lågutbildade föräldrar hade högre 
betyg i snitt i de tre teoretiska ämnena än vad eleverna med högutbildade föräldrar hade. Det 
finns dock ingen signifikant skillnad. Resultat i denna studie stämmer därmed inte överens 
med  tidigare  forskning  som säger  att  elever  med  högutbildade  föräldrar  har  bättre  betyg 
(Engström, 2010; Koivusiltaa, Arjab & Andresc 2003). Detta kan, enligt mig, bero på att dessa 
studier är gjorda på elever födda i mitten på 1900-talet och elever födda på 1970-talet. Det var 
inte lika vanligt att vidareutbilda sig då som det är idag (Statistiska centralbyrån [SCB]) med 
föräldrarna  i  denna  studie  förmodligen  födda  kring  år  1970.  Utbildningsnivån  på  vuxna 
svenskar har gått från att vara pyramidformad (år 1930) till att vara äggformad (år 2000). I 
och  med  att  det  inte  skiljer  sig  signifikant  i  medelbetyg  mellan  elevgrupperna 
låg-/högutbildade  föräldrar  och  inte  heller  mellan  högaktiva/lågaktiva  elever  så  minskar 
betydelsen  av  hur  mycket  eleverna  motionerar  i  förhållande  till  sina  föräldrars 
utbildningsnivå. Vilka program jag valde inom de olika typerna av programgrupp spelar också 
roll.  En  del  studieförberedande  program   har  till  exempel  lägre  intagningspoäng  än 
yrkesförberedande program.  Engström (2010) har, som tidigare nämnt, i en studie framhållit 
att det finns ett samband mellan föräldrarnas utbildning, motionsvanor och barnens betyg. 
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6.2.3. Sambandet mellan motion och betyg
Har elever som motionerar högre betyg? Detta har varit det övergripande syftet med denna 
studie och trots  den tidigare forskningen som visar detta (Thedin Jakobsson & Engström, 
2008; Field, Diego, & Sanders, 2001; Svartbo & Sjöström 1996) blev resultatet i denna studie 
inte detsamma. Faktum är att de lågaktiva eleverna har högre meritpoäng i de tre teoretiska 
ämnena än de högaktiva eleverna. Vad detta skulle bero på är svårt att analysera, men en 
anledning kan vara att det är många mycket högaktiva elever (motionerar fler än fyra gånger i 
veckan) och i Svartbo och Sjöströms (1996) studie ska dessa högaktiva elever få en negativ 
effekt på betygen men inte lägre än de lågaktiva. Därför borde fortfarande snittet ligga högre 
än den lågaktiva gruppen enligt tidigare forskning. Ytterligare ett stimuli för att den högaktiva 
gruppen skulle ha högre betygssnitt än den lågaktiva är Bjørnebekks (2007) studie på råttor 
kommit fram till att motion stimulerar nyskapandet av hjärnceller i ett område för minne och 
inlärning. Detta verkar dock i denna studie inte spela någon roll för vilket snittbetyg eleverna 
får. Viktigt att komma ihåg är att även om eleverna kan få ett ökat lärande i och med sitt 
motionerande innebär det inte att de automatiskt får högre betyg. Som Londos (2010) och 
skolverket (2004) kommit fram till är det inte alltid kunskaper som betygssätts. 

Eleverna  på  det  studieförberedande  programmet  motionerar  oftare  än  eleverna  på  de 
yrkesförberedande programmen med 97% statistisk säkerhet.  Detta  stämmer överens  med 
Engströms  (2010)  och Koivusiltaas,  Arjabs  och Andrescs  (2003)  forskning  som visar  att 
elever med högre studieambitioner också är de elever som motionerar mest. Detta har inte 
heller gjort någon signifikant skillnad på betygen mellan de två olika typerna av program. Att 
betygssnittet ligger högre i idrott och hälsa än i övriga ämnen (46 stycken MVG) kan vara för 
att  det i  idrott  och hälsa betygssätts  på andra grunder än skolans övriga ämnen (Londos, 
2010).
 
Att de flesta eleverna är högaktiva stärker också forskningen om att elever som motionerar på 
fritiden också har högre betyg i idrott och hälsa. Detta tycker jag i sig inte är så konstigt då 
det är naturligt att du blir bra på det du tränar. Skulle eleverna lägga ner lika mycket tid på 
sina studier som de gör på sin motion skulle de bli bra på det studieområdet. Hannafords 
(1997) teori om rörelse och inlärning, att hela kroppen ska ses som ett inlärningsinstrument 
stärks av  Bjørnebekks (2007) studie att nybildning av hjärnceller sker i område för minne 
och inlärning vid motion.  Detta tillsammans med att  de hormonella effekterna underlättar 
studiesituationen skulle kunna vara en viktig faktor för de betyg en elev får. Att det ändå är så 
pass jämnt i medelvärde på det totala meritvärdespoängen mellan lågaktiva och högaktiva 
elever kan bero på att de flesta eleverna tänker studera vidare efter gymnasiet. Innebörden av 
det blir att samtliga elever är motiverade att få höga betyg. Det är 8 stycken elever som vet  
med sig att de inte tänker studera vidare och det är 14 stycken elever som är lågaktiva. Trots 
att  de är  lågaktiva  kan de  kompensera  den försämrade inlärningsförmågan och de  sämre 
förutsättningarna för att kunna prestera i skolan med att studera i hemmet. 

Utifrån Morrows (1999) resultat är det tydligt att idrottsämnet är viktigt i skolan inte bara för 
den fysiska och psykiska hälsan men också för att eleverna ska kunna prestera så bra som 
möjligt i andra ämnen. För att koppla tillbaka till Lpf 94: ”huvuduppgiften  för de frivilliga 
skolformerna är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna 
sig  och utveckla  kunskaper"  (s.5).  I  och med detta  borde  det  vara  en  självklarhet  att  ha 
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idrottsämnet  i  skolan  då  det  kan  skapa  ett  intresse  för  motionsvanor  utanför  skolan  som 
kommer skapa förutsättningar för att tillägna sig ämneskunskaper och ämneskunskaper leder 
ofta till  högre betyg. Forskning har visat  att  elever med högre motionsfrekvens har bättre 
betyg (Sollerhed, 1997; Field, Diego & Sanders, 2001; Svartbo & Sjöström, 1996) det betyder 
dock inte att de automatiskt har bättre kunskaper än inaktiva elever. Som skolinspektionens 
(2010) rapport  visar  så  betygsätts  eleverna  på flera  kriterier  som inte  är  kopplade  till  de 
nationella målen.

6.2.4. Slutord
Resultaten i denna studie går i mångt och mycket emot tidigare studiers resultat. Det visar hur 
många faktorer det är som påverkar motion och betyg och hur svårt det är att studera dem. 
Ekblom (2011) menar att många av studierna inom detta område har metodologiska brister 
vilket gör resultaten delvis osäkra. Det enda resultat som egentligen stärker tidigare studier 
gjorda på området är att den psykiska hälsan förbättras av motion. Motionerande elever har i 
denna  studie  inte  högre  betygssnitt  och  föräldrarnas  utbildningsnivå  har  inte  haft  någon 
inverkan på resultatet. Viktigt att komma ihåg är att även om eleverna kan få ett ökat lärande i 
och med sitt motionerande innebär det inte att de automatiskt får högre betyg. Som Londos 
(2010) och skolverket (2004) kommit fram till är det inte alltid kunskaper som betygssätts. Att 
ha motionerande elever kan vara en investering för framtidens samhälle. Mer kunskap bör 
betyda mer kunniga arbetare, vilka kan generera skattepengar som får vårt samhälle att gå 
runt. Dessutom motverkar motion sjukdomar och sjuka människor kostar pengar. Motion ger 
förutsättningar till ett bra liv.

6.3. Fortsatt forskning

Denna studie går som tidigare nämnt emot mycket tidigare forskning som visar att det finns 
ett samband mellan motion och betyg. Skulle denna studie visat samma resultat om den ökat i 
omfattning? Att inte heller föräldrarnas utbildningsnivå har haft inverkan kan också studeras 
vidare. Den forskning jag funnit och använt mig av är inte helt aktuell och som statistiken 
visar ökar antalet högutbildade föräldrar vilket gör att utbildningsnivå som social faktor enligt 
mig kommer försvagas. En vidare studie inom området skulle kunna vara att följa en grupp 
elever under en längre period och följa mönstren i betygen kontra hur mycket de motionerar. 
En elev som blir skadad under en längre period, förändras betygen? Även rent medicinskt 
mäta elevernas hormonell nivåer under en längre period och se om det finns samband mellan 
detta och betygen. En annan studie skulle kunna vara att mäta själva kunskapen. Jämföra en 
grupp  inaktiva  elever  mot  en  grupp  aktiva  elever  över  tid  och  med  flera  elever  för  att 
individuella skillnader inte ska påverka det totala resultatet.
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Bilaga 1

Denna enkät är frivillig och de svar du ger kommer enbart redovisas i mitt examensarbete.  
Inga individuella svar kommer att redovisas då enkäten är anonym!

1. Program: _Studie: 41, Yrkes: 38____

2. Årskurs: ___År2: 56 , År3: 23______

3. Kön: ___Tjej: 37, Kille: 42________

4.Ålder:_16år: 5, 17år: 50, 18år: 23, 19år: 1_

5. Dina föräldrars högsta utbildning?

Mamma: Pappa:
( 50 ) högskola/universitet                                                 ( 39  ) högskola/universitet
( 18  ) Gymnasiet, Program:________________              ( 22  ) Gymnasiet, Program:______
( 1  ) Grundskola                                                               (  4 ) Grundskola
( 10  ) Vet ej                                                                       ( 14  ) Vet ej

6. Planerar du att studera vidare efter gymnasiet? 
(50  )Ja         ( 8  )Nej         (  21 )Vet ej 

Motivera: (Vad/Varför/Varför inte?) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

7. Hur tycker du det går i skolan rent allmänt?
 
( 33) Mycket bra 
( 41 ) Bra 
(  0 ) Varken bra eller dåligt 
( 4  ) Dåligt 
(  0) Mycket dåligt

8. Hur tycker du det går att koncentrera sig en hel lektion i skolan?

( 33  ) Mycket bra 
( 41  ) Bra 
( 0  ) Varken bra eller dåligt 
( 18  ) Dåligt 
(  2 ) Mycket dåligt 



9. Hur nöjd är du med dig själv?

( 17  ) Mycket nöjd 
( 42  ) Ganska nöjd 
( 14  ) Varken nöjd eller missnöjd 
( 4  ) Ganska missnöjd 
(  2 ) Mycket missnöjd

10. Hur många gånger i veckan motionerar du? (Med motion menar jag att du medvetet rör 
på dig för att förbättra din hälsa, för att du tycker det är kul, eller för att bli bättre på en viss 
aktivitet/idrott.) Räkna in skolidrotten! 
ordinal
( 1  )Inga 
( 13  )1-2 
( 22  )3-4 
( 23  )5-6 
( 15  )7 eller fler/ Antal: __________________ 

11. Hur många timmar, totalt, blir dessa tillfällen? (Om ditt svar är i övergången mellan två 
svarsalternativ så svara det högre)

( 12  )0-2 
( 14  )2-4
( 13  )4-6
( 14  )6-8
( 15  )8-10
( 0  )10 eller fler 

12.  Hur ansträngande upplever du oftast dina träningspass vara? Utgå ifrån Borgskalan 
(Används för att mäta ansträngning och intensitet av träning).

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

(  6 )  Lågintensiv (6-12) 
(  37 )  Måttligt Intensiv (13-16)
(  23 ) Högintensiv (17-20)  



13. De perioder när du inte kan/vill träna (t.ex sjukdom, skada, säsongsuppehåll) upplever 
du någon skillnad i hur du mår?

( 45  )Ja     ( 9  )Nej     ( 21  )Vet inte

På vilket sätt?
___________________________________________________________________________

14. Hur många timmar i snitt per vecka lägger du ner på dina studier utanför skolan? ((Om 
ditt svar är i övergången mellan två svarsalternativ så svara det högre) 

( 15  ) 0-1h 
( 38  ) 1h-3h 
( 18  ) 3h-6h
( 7  ) 6h -9h 
( 0  ) 10h eller mer /Antal:_______

15. Tror/upplever du att kraven för de olika betygsstegen är olika beroende på om eleven läser 
på ett studie- eller yrkesförberedande program
nominal
( 36  )Ja    ( 9  )Nej     ( 29  )Vet inte 

Motivera vilka som har högre/lägre krav:___Studieförberedande har högre krav: 29_

16. Skriv ner dina senaste slutbetyg för följande ämnen.
Matematik: IG: 5,  G: 28, VG: 33, MVG: 10_,__ Svenska:_IG: 0 , G: 11, VG: 48, MVG: 18_ 
Engelska:_ IG: 1,  G: 16, VG: 45, MVG: 12  , Idrott och hälsa:_IG: 1, G: 9, VG: 20, MVG: 46

Tack för din medverkan!  


