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Abstrakt 
 

Bakgrund: Fysisk inaktivitet är ett globalt hälsoproblem och 

världshälsoorganisationen, WHO, har beräknat att 81% av världens barn 

och ungdomar i åldern 5–17 år inte är tillräckligt fysisk aktiva. Specifikt 

gällande barn och ungdomar har fysisk aktivitet många positiva effekter. 

Dessa kan ses både på lång och kort sikt. Fysisk aktivitet har visat sig bidra 

till psykisk hälsa och en bättre upplevd livskvalitet. Syfte: Syftet med denna 

studie var att undersöka sambandet mellan fysisk aktivitet och 

välbefinnande hos elever i årskurs nio. Design och metod: Studien utfördes 

genom en kvantitativ tvärsnittsstudie i form av pappersenkäter. Resultatet 

från enkäterna analyserades med kvantitativ metod. Resultat: Enkätstudien 

visar att pojkar har skattat ett högre välbefinnande än flickor och annan. Det 

gick inte att se ett signifikant samband mellan vardagsmotion och skattat 

välbefinnande. Gällande den fysiska träningen och det skattade 

välbefinnandet kunde ett statistiskt samband påvisas. Även vid 

sammanslagning av den skattade fysiska träningen samt vardagsmotionen 

kunde ett signifikant samband ses. Slutsats: Det är viktigt att uppmuntra 

elever till fysisk aktivitet samt att arbeta för att stärka deras self-efficacy, 

självförmåga för ett ökat välbefinnande. 

 
 

Nyckelord: Fysisk träning, välbefinnande, elever, ungdomar, kvantitativ 

tvärsnittssudie 
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Fysisk inaktivitet är ett globalt hälsoproblem och världshälsoorganisationen (WHO) har beräknat 

att 81% av världens barn och ungdomar i åldern 5–17 år inte är tillräckligt fysisk aktiva. Fysisk 

inaktivitet innebär i längden en ökad risk för flera sjukdomar som till exempel stroke, diabetes, 

cancer och är även klassad som den fjärde främsta riskfaktorn till dödlighet i världen. WHO:s mål 

är att minska den fysiska inaktiviteten med 10% till år 2025 och deras rekommendation är minst 

60 minuters måttlig till intensiv fysisk aktivitet dagligen för barn- och ungdomar i åldrarna 5–17 

år (WHO, 2018). 

 
I dagens Sverige är fysisk inaktivitet ett stort folkhälsoproblem. Studier visar att majoriteten av 

dagens barn- och ungdomar spenderar en stor del av vaken tid stillasittande samt att de aktiva 

minuterna under dygnet understiger WHO:s rekommendationer (WHO, 2018). Flickor har visat 

sig vara mindre fysiskt aktiva än pojkar samt att de fysiskt aktiva minuterna under dygnet 

minskar med stigande ålder hos barn-och ungdomar (Nyberg, 2017). I Folkhälsomyndighetens 

årsrapport (2018) står det att trenderna gällande fysisk aktivitet och stillasittande bland 

befolkningen i Sverige har varit negativ eller oförändrad. Andelen personer i befolkningen som 

har en aktiv fritid och som uppnår den rekommenderade mängden fysisk aktivitet dagligen är 

oförändrad sedan 2017. Antalet personer i befolkningen som har en stillasittande fritid har ökat 

lite sedan 2017 (Engström, Hildingsson & Puskas, 2018). En internationell enkätundersökning 

som har utförts på 11, 13 och 15-åringar har visat att det är få barn-och ungdomar i dessa åldrar 

som når upp till rekommendationerna på 60 minuters daglig aktivitet. Denna statistik är 

oförändrad mellan åren 2001–2018. Hos 15-åriga flickor är det endast 9 % respektive 13–15 % 

hos pojkar som når upp till rekommenderad aktivitetsnivå (Eriksson, Olofsson, Wiklander, & 

Winzer, 2017/2018). 

 
Forskning som tagits fram visar att fysisk aktivitet inte bara påverkar kroppen och musklerna 

positivt utan bidrar även till ett bättre välmående samt bättre minnesfunktioner. Det är framförallt 

utav aerob träning man funnit dessa positiva effekter på minnesfunktionerna (Boraxbekk & 

Jonasson, 2018; Erickson, et al., 2011). All typ av rörelse definieras som fysisk aktivitet och är 

positiv utifrån ett hälsoperspektiv (Mammen & Faulkner, 2013). Det finns många positiva 

fördelar med att vara fysisk aktiv. Dessa är bland annat viktnedgång, minskad bukfetma, 

förbättrad hjärt- och muskelfunktion, sänkning av blodtrycket, ökad insulinkänslighet, ökad 

bentäthet, minskad depression och oro, förbättrade kognitiva funktioner och förbättrad 

sömnkvalitet (Department of health & human services, 2018). Fysisk aktivitet har även visat sig 

bidra till psykisk hälsa och en bättre upplevd livskvalitet (Eriksson, et al., 2017/2018). Med tanke 

på de positiva fördelarna med fysisk aktivitet är ett hälsofrämjande arbete för att främja 
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fysisk aktivitet av vikt. Inom distriktssköterskans kompetensområde ingår elevhälsa vars 

uppdrag är att främja skolelevers hälsa under skolåren samt skapa förutsättningar för en god 

hälsa i dess framtida liv. Då distriktssköterskan följer eleverna i skolorna under lång tid finns 

goda förutsättningar för ett hälsofrämjande arbete. Elevhälsan har en viktig roll att på ett 

naturligt sätt nå ut till elever i skolorna (Skolverket/Socialstyrelsen, 2016). Folkhälsovetenskap 

är ett centralt område för distriktssköterskans kompetensområde. För att kunna arbeta med detta 

är det av vikt att distriktssköterskan är medveten om förhållanden avseende hälsa för att kunna 

möta de behov som finns (Svensk sjuksköterskeförening, 2019). 

 
Prevalensen av psykisk ohälsa bland barn- och ungdomar i skolan är något som har visat sig vara 

hög. Det är både flickor och pojkar som i tidigare studier rapporterat dessa problem, dock har 

prevalensen visat sig vara högre bland flickor än pojkar och verkar även stiga med ökande ålder 

(Eriksson, et al., 2017/2018). Resultatet i studien skriven av Mammen och Faulkner (2013) visar 

på att fysisk aktivitet är en effektiv behandlingsmetod vid depression samt att människor kan 

förebygga dåligt mående och depressiva symtom genom att vara fysisk aktiva. 

 
McMahon et al. (2017) visar ett samband mellan den fysiska aktiviteten och skattat 

välbefinnande enligt WHO-5 välbefinnandeindex hos tonåringar mellan 14–16 års ålder. De 

mätte hur många dagar deltagarna hade uppnått minst 60 minuters fysisk aktivitet enligt WHO:s 

rekommendation de senaste två veckorna som de jämförde med deltagarnas självskattade 

välbefinnande de senaste 2 veckorna enligt WHO-5 välbefinnandeindex. Det skattade 

välbefinnandet ökade generellt sätt med desto fler dagar av minst 60 minuters fysisk aktivitet. 

Pojkar skattade högst välbefinnande på 11 dagar med mer än 60 minuters fysisk aktivitet de 

senaste två veckorna och flickor på 13 dagar (McMahon et al., 2017). Även bland vuxna har ett 

samband kunnat ses mellan graden av fysisk aktivitet och skattat välbefinnande där 

välbefinnandes generellt sätt skattas högre i de grupperna med högre grad av fysisk aktivitet 

(Bergman et al., 2008; Leijon et al., 2015; Wicker & Frick, 2016). 

 
Folkhälsomyndighetens grundrapport angående skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/2018 visar 

att den andel elever i skolan som uppger att de är tillfreds med livet sjunker något i åldrarna 11– 

15 år. I åldrarna 13–15 år verkar pojkar vara mer tillfreds med livet än flickor. Bland elever som 

är 15 år har flickor skattat lägre välbefinnande än pojkar. 85 % av pojkarna skattade att de hade 

ett högt välbefinnande men bara 66 % av flickorna (Eriksson, et al., 2017/2018). 
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Begreppet välbefinnande innefattar det subjektiva psykologiska självskattade välbefinnandet. 

WHO (2014) beskriver välbefinnande där alla individer kan förverkliga de egna möjligheterna, 

kan klara av vanliga påfrestningar, kan arbeta produktivt och bidra till samhället. Välbefinnande 

ingår i begreppet hälsa som beskrivs som: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt 

och socialt välbefinnande och ej blott frånvaro från sjukdom och handikapp”. Även Wärnå-Furu 

(2012, s. 200–201) beskriver att välbefinnande ingår i definitionen hälsa. 

 
Begreppet fysisk aktivitet innefattar all typ av rörelse. Folkhälsomyndigheten beskriver att 

definitionen av fysisk aktivitet innefattar all kroppsrörelse som är ett resultat av 

skelettmuskulaturens kontraktion och som resulterar i en ökad energiförbrukning 

(Folkhälsomyndigheten, 2013). Det kan vara vardagsmotion så som att gå till och från skolan, 

att leka med kompisar eller en mer fysisk träning så som till exempel någon form av bollsport 

där man blir andfådd (Eriksson, et al., 2017/2018). 

 
Rational 

Område är viktigt att studera då fysisk inaktivitet enligt WHO är ett stort folkhälsoproblem i 

Sverige samt resten av världen (WHO, 2018). Genom att barn redan i unga år är fysiskt aktiva 

bidrar det till en god utveckling av motorik och kroppskontroll. Fysisk aktivitet har även visat 

sig bidra till en bättre självkänsla vilket i sig är en förutsättning för välmående och 

välbefinnande (Berg & Ekblom, 2016). Tidigare forskningen inom området har främst studerat 

sambandet mellan fysisk aktivitet och välbefinnande hos vuxna och äldre (Berman et al., 2008; 

Leijon et al., 2015; Wicker & Frick, 2016). Att studera sambandet mellan fysisk aktivitet och 

välbefinnande hos elever i årskurs nio kan leda till viktig kunskap i det hälsofrämjande arbetet. 

Denna kunskap kan både högstadieelever dra kunskap utav samt att det kan fungera som en 

hjälp för distriktssköterska/skolsköterska i sitt hälsofrämjande arbete med elever på skolorna. 

Sammanfattningsvis kan denna studie vara till nytta för både de deltagande individerna, 

professionen som distriktssköterska och samhället i stort i arbetet mot en bättre folkhälsa. 

 
Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan fysisk aktivitet och välbefinnande 

hos elever i årskurs nio. 

 
Metod 

Design 

För att besvara syftet har en kvantitativ tvärsnittsstudie utförts. En tvärsnittsstudie ansågs 
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lämplig då de kan användas för att beskriva sambandet mellan två fenomen vid ett visst tillfälle. 

Det är även en tidseffektiv metod att använda sig av vid en studie (Polit och Beck, 2017, s. 169- 

170). Pappersenkäter användes för att samla in data för att kartlägga sambandet mellan fysisk 

aktivitet och välbefinnande hos elever i årskurs nio. 

 
Urval 

De urvalskriterium som valdes ut var elever i årskurs nio i en kommun i norra Sverige. Endast 

klasser i årskurs nio där alla elever fyllt 15 år inkluderades i studien. Då deltagarna i studien var 

15 år behövdes ej målmans godkännande om att delta i studien då de från 15 års ålder bedöms 

kunna ta detta beslut på egen hand (jmf. Kjellström, 2017, s. 69). Trots detta togs beslutet att 

ändå ge ut information till föräldrarna gällande att eleverna skulle erbjudas att delta i studien. 

Denna information gavs med hjälp av rektor via skolornas kommunikationsprogram som 

används för att delge information till föräldrar. Urvalet skedde genom ett bekvämlighetsurval 

där en kommun i närområdet valdes ut till deltagandet i studien. Från den utvalda kommunen i 

norra Sverige lottades tre högstadieskolor ut till att få erbjudande om att delta i studien. Detta 

genom ett slumpmässigt urval där alla skolor i den utvalda kommunen deltog i lottningen och 

hade en chans att delta i studien. Totalt gick det 812 elever i årskurs nio i den utvalda 

kommunen. Av dessa var det 142 elever som fick erbjudande om att delta i studien. Detta 

innebär att det var 17,5% av kommunens elever i årskurs nio som fick erbjudande om att delta i 

studien. Enligt Polit och Beck (2017, s. 56) är det viktigt att ha ett stort representativt urval som 

ger ökad validitet och kvalitet på studien. 

 
Datainsamling 

Data samlades in via pappersenkäter med fasta svarsalternativ (bilaga 1). Det fanns även med en 

öppen fråga där deltagarna kunde tillägga något om de önskade. Detta för att inte missa något av 

vikt. Kontakt togs via telefon och mail med rektorer vid de skolor som hade valts ut. Rektorerna 

fick både muntlig och skriftlig information och skriftligt informerat samtycke att delta 

inhämtades. Rektorerna bifogade informationsbrev till klassföreståndare och föräldrar. Eleverna 

fick skriftlig och muntlig information i samband med enkätundersökningen. I samband med att 

enkäterna delades ut till eleverna i skolorna så fick de även muntlig förfrågan om de fyllt 15 år 

samt information om vikten av detta. De ansvariga personerna för studien tilldelade alla elever en 

enkät som de själva fick välja om de ville lämna in ifylld eller blank i en låda längst fram i 

klassrummet. När eleverna fyllde i enkäten lämnade de ansvariga personerna för studien 

klassrummet. Läraren meddelade sedan när eleverna var klara. 
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Enkät 

För att säkerställa att målgruppen förstod frågorna i enkäten så utfördes en pilotstudie. I 

pilotstudien fick åtta 15-åriga elever i årskurs nio fylla i enkäten och ge återkoppling kring om 

de upplevde någon fråga svår att förstå. Kontakt med dessa elever togs via en för oss obekant 

person som tilldelades enkäterna via vår handledare. Eleverna i pilotstudien lämnade inte några 

invändningar på enkäten. 

 
De två enkätfrågorna som användes i studien om fysisk aktivitet är inspirerade av 

Socialstyrelsens fasta indikatorfrågor om otillräcklig fysisk aktivitet. Dessa är bedömda som 

mest valida i jämförelse med andra beprövade enkätfrågor om fysisk aktivitet och har visat sig 

ha bäst specificitet och sensitivitet. Socialstyrelsen rekommenderar därför att deras fasta 

indikatorfrågor ska användas som förstahandsval i hälso- och sjukvården (Olsson, Ekblom, 

Andersson, Börjesson, & Kallings, 2016). Där finns en fråga angående fysisk träning och en 

fråga angående vardagsmotion. Frågan om vardagsmotion har modifierats genom att exemplet 

trädgårdsarbete har tagits bort från frågan. Detta för att anpassa frågan mer till målgruppen. 

Även svarsalternativet på frågan om vardagsmotion har modifierats genom att svarsalternativ två 

och tre har slagits samman. Svarsalternativ två har alltså ändrats från: Mindre än 30 minuter till 

0–60 minuter (0–1 timmar). Svarsalternativ tre som ursprungligen var: 30-60minuter (0,5–1 

timmar) har alltså flyttats ihop med svarsalternativ två. Detta gjordes för att minska ner 

svarsalternativen från sju till sex för att få samma antal svarsalternativ på alla enkätfrågor. 

 
Det är det subjektiva självskattade välbefinnandet som mäts genom enkätstudien. Självskattning 

innebär att eleverna själva skattar sitt välbefinnande genom förutbestämda frågor. Resultatet ger 

sedan ett subjektivt mått på elevernas välbefinnande (Eriksson, et al., 2017/2018). Enkätfrågorna 

som användes i studien om välbefinnande är inspirerade av WHO:s välbefinnandeindex. Det 

innehåller fem frågor med sex svarsalternativ var. Varje svarsalternativ ger ett poäng från 0–5 

vilket sedan ger en sammanlagd poäng mellan 0–25 på varje enkät. Denna poäng multipliceras 

sedan med 4 för att ge ett värde på en skala mellan 0–100 utifrån hur eleverna svarat på enkäten. 

Detta där 0 står för sämsta tänkbara välbefinnande och 100 står för bästa tänkbara välbefinnande. 

WHO:s välbefinnandeindex har visat sig ha hög validitet samt vara en bra skala för att mäta 

allmänt välbefinnande. Skalans användningsområde har blivit validerad för användning både hos 

yngre och äldre personer samt i flera olika länder (Topp, Østergaard, Søndergaard & Bech, 

2015). WHO:s välbefinnande index har modifierats genom att frågorna har skrivits om från 

påståenden i tabellform till textfrågor. Till exempel påstående ett i WHO:s välbefinnandeindex 

som är: ”Jag har känt mig glad och på gott humör” har modifierats till 
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fritextfråga: Hur ofta under de senaste två veckorna har du känt dig glad och på gott humör? 

 
 

Analys 

Insamlad data analyserades via programmet Statistical Package for Social Sciences (SPSS, IBM, 

version 25). Data kodades utifrån de olika svarsalternativen där varje svarsalternativ fick ett 

numeriskt värde och sorterades efter detta in i SPSS och analyserades. Sambandet mellan fysisk 

aktivitet och välbefinnande bland elever i årskurs nio analyserades med hjälp av 

regressionsanalys och korrelationsanalys (jmf. Wahlgren, 2012, s. 127). Fritextfrågan i enkäten 

analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats där vi utgått ifrån 

artikeln skriven av Graneheim och Lundman (2004). Resultatet av studien presenteras i figurer, 

tabeller samt i löpande text. 

I Spearman´s analys i SPSS genomfördes en korrelationsanalys för att beräkna 

korrelationskoefficienten och se ifall det fanns något samband mellan skattat välbefinnande, 

vardagsmotion, fysisk träning och sammanlagd aktivitetsgrad. Spearman´s analys redovisar om 

korrelationen är signifikant på 5%-ig eller 1%-ig nivå. Korrelationskoefficienten är ett mått på 

styrkan i sambandet vilket SPSS räknar ut automatiskt. Önskvärt är att korrelationskoefficienten 

ligger så nära ±1 som möjligt. Ett värde på ±1 påvisar ett fullständigt samband (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen, 2018, s. 154–155, 261). Via spearman´s analys i SPSS beräknades även 

p-värde. Ett signifikant p-värde beräknas i denna studie till p <0,05. 

 
Analys av fritextsvar 

Då enkäten innehöll en fritextfråga så har 17 fritextsvar analyserats där eleverna i årskurs nio 

svarade på frågan ”Är det något du vill tillägga?”. Dessa fritextsvar har analyserats med en 

kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats (jmf. Graneheim och Lundman, 2004). Vi utgick 

ifrån de fritextsvar vi fått in och kondenserade sedan dessa utan att förlora kärnan i svaren. 

Sedan delade vi in de kondenserade fritextsvaren i koder där fritextsvar med likande innehåll 

hamnade under samma kod. 

 
Etiska överväganden 

Etikgruppen vid Luleå Tekniska Universitet har granskat och godkänt genomförandet av denna 

studie. Det är viktigt att bemöta deltagarna i studien med respekt oavsett om de vill delta eller 

inte. Detta då deltagandet i en studie ska vara självbestämt och inte påtvingat. Eftersom denna 

studie handlar om människor så är det viktigt att reflektera över att deltagarna inte tar skada utav 

studien på något sätt. Information om att delta i studien var frivilligt och anonymt vilket 
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framkom i informationsbreven. Då deltagarna i studien är 15 år behövs enligt Kjellström (2017, 

s. 69) ej målmans godkännande om att delta i studien då de från 15 års ålder bedöms kunna ta 

detta beslut på egen hand. 

 
Anonymiteten främjas genom att studien inte utelämnar i vilken kommun studien genomfördes i 

samt inte heller vilka skolor eleverna går på. Då ansvariga för studien lämnade klassrummen när 

eleverna fick erbjudande att fylla i enkäten så har anonyma enkätsvar samlats in som inte går att 

spåra till enskild elev. Eftersom eleverna efter att de besvarat enkäten lämnade in sin ifyllda/icke 

ifyllda enkät i en låda, medförde detta att det inte gick att identifiera vilka skolor enkätsvaren 

kom ifrån. Alla deltagarnas svar var anonyma och gick inte att spåra på något sätt (jmf. 

Kjellström, 2017, s. 73). Samtycke till att delta i studien gavs automatiskt när eleverna valde att 

fylla i enkäten, inget övrigt påskrivet samtycke behövdes från eleverna (jmf. Polit & Beck, 2017, 

s.145). 

 
En risk med studien kan vara att eleverna känner sig kränkta av frågorna i enkäten på något sätt. 

Det är svårt att förutse hur elever upplever frågor i en enkät då känslor är en subjektiv upplevelse. 

Eleverna fick information om att deltagandet var frivilligt och de hade möjlighet att när som helst 

avbryta deltagandet. De hade även möjlighet att delge synpunkter på frågan "Är det något du vill 

tillägga?", samt att de fick tillgång till ansvarigas kontaktuppgifter. Endast klasser där alla elever 

hade fyllt 15 år inkluderades i studien. Detta för att undvika att någon elev skulle känna sig 

exkluderad. En annan risk kan vara att eleverna har svårt att förstå frågorna i enkäten. Det är 

viktigt att reflektera över att informationsbrevet och enkäten är utformad efter rätt kunskapsnivå 

(jmf. Kjellström, 2017, s. 69). 

 

Resultat 

Totalt erbjöds 142 elever från de tre utlottade skolorna att delta i enkätstudien. Av dessa 

besvarades 137 enkäter och fem av dessa exkluderades på grund av ej ifyllda enkäter. Detta gav 

en svarsfrekvens på 96,5 % och ett bortfall på 3,5%. Tabell 1 visar hur många av deltagarna i 

enkätstudien som definierar sig som flickor, pojkar samt annan, detta i antal samt %. 
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Tabell 1: Kön 

 

 

 

 
Figur 1: Skattat välbefinnande 

 

 

Figur 1 redovisar en översikt av hur eleverna skattade sitt välbefinnande utifrån om de uppgett sig 

som flicka, pojke eller annan i enkäten. Y-axeln visar i antal hur många elever som skattat ett 

visst beräknat välbefinnande. X-axeln i tabellen visar hur eleverna har skattat sitt välbefinnande 

mellan 0–100 utifrån WHO:s välbefinnandeindex. Detta där 0 står för sämsta tänkbara 

välbefinnande och 100 står för bästa tänkbara välbefinnande. Analysen visade att pojkar generellt 

skattade ett högre välbefinnande än flickor i denna studie. Pojkar skattade 100 som högsta 

välbefinnande medan flickor skattade 84 som högst och de som angav sitt kön till annan skattade 

så lågt som 60. Då det gällde det lägsta skattade värdet så skattade pojkar och annan 0 som lägsta 

välbefinnande medan flickor skattade 8 som lägst. 
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Tabell 2: Medelvärde på det skattade välbefinnandet 
 

 

 

 

Pojkar skattade sitt välbefinnande högre än flickor och annan. De låg dessutom över det 

sammanlagda totala medelvärdet för välbefinnande. Lägst medelvärde skattade annan och de låg 

hela 18,58 poäng lägre än det värde pojkarna skattade. Flickorna skattade 10,79 poäng längre än 

pojkarnas skattade medelvärde. 

 

 

Figur 2: Skattad vardagsmotion 
 
 

 

 
 

Figur 2 redovisar en översikt av hur eleverna har skattat sin vardagsmotion under en vanlig 

vecka utifrån ifall de uppgett sig som flicka, pojke eller annan i enkäten. Y-axeln visar i antal 
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hur många elever som skattat ett visst svarsalternativ. X-axeln visar hur eleverna skattat sin 

vardagsmotion i minuter utifrån enkäten. Vi kan med hjälp av figur 2 se att 0–60 minuter var den 

vanligaste tiden eleverna spenderade på sin vardagsmotion, detta oavsett om eleverna skattat sig 

som flicka, pojke eller annan. 

Figur 3: Skattad fysisk träning 
 

 

 
Figur 3 redovisar en översikt av hur eleverna har skattat sin fysiska träning under en vanlig 

vecka utifrån ifall de uppgett sig som flicka, pojke eller annan i enkäten. Y-axeln visar i antal hur 

många elever som skattat ett visst svarsalternativ. X-axeln visar hur eleverna skattat sin fysiska 

träning i minuter utifrån enkäten. Figur 3 visar att mer än 120 minuter var det vanligaste skattade 

svarsalternativet i enkäten gällande elevernas fysiska träning. Flickor och pojkar hade på det 

alternativet lika många valda svarsalternativ. Av de elever som benämnt sig som annan gällande 

kön har skattat som mest på alternativet mindre än 30 minuter gällande fysisk träning. 

 
Efter att ha tagit reda på hur eleverna har skattat sin vardagsmotion samt fysiska träning så 

gjordes en sammanslagning av dessa två. Vid sammanslagning av hur eleverna har skattat sin 

vardagsmotion och fysiska träning kunde vi se att det är fler pojkar än flickor och annan som 

hade skattat den högsta sammanlagda aktivitetsgraden. 
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Figur 4: Beräknat välbefinnande samt vardagsmotion. 
 

 

 

Figur 4: Y-axeln visar hur eleverna har skattat sitt välbefinnande mellan 0–100 enligt WHO:s välbefinnandeindex. X-axeln visar 

hur eleverna skattat sin vardagsmotion utifrån de sex svarsalternativen på enkäten. 

 

 

Tabell 3: Samband mellan beräknat välbefinnande och vardagsmotion 
 

 
Resultatet visar en spridning bland de ifyllda och inlämnade enkäterna. Korrelationsanalysen 

visar inte på något statistiskt samband mellan beräknat välbefinnande och mängd av 

vardagsmotion. I tabell 3 kan vi se att korrelationskoefficienten enligt Sperman´s blev 

0,148≈0,15 och p-värde blev 0,085. Detta betyder att det inte gick att påvisa något statistiskt 

samband. 
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Figur 5: Beräknat välbefinnande samt fysisk träning. 
 

 

 

Figur 5: Y-axeln visar hur eleverna har skattat sitt välbefinnande mellan 0-100 enligt WHO:s välbefinnandeindex. X-axeln visar 

hur eleverna skattat sin fysiska träning utifrån de sex svarsalternativen på enkäten. 

 

 

Tabell 4: Samband mellan beräknat välbefinnande och fysisk träning 

 

 
** = visar på en 1%-ig signifikansnivå (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018, s. 261). 

 

Figur 5 och tabell 4 redovisas sambandet mellan beräknat välbefinnande och fysisk träning. I 

figur 5 står y-axeln för beräknat välbefinnande med skattningsskala enligt WHO:s 

välbefinnandeindex. X-axeln i figur 5 står för hur eleverna har skattat sin fysiska träning. Här 

har resultaten en viss följning av linjen i figuren vilket visar på ett samband. I tabell 4 kan vi se 

att Sperman`s korrelationskoefficient blev 0,387**≈0,39** och p-värdet blev 0,000. Detta visar 

på ett signifikant samband mellan hur eleverna skattat sitt välbefinnande och fysiska träning i 

enkäterna. 
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Tabell 5: Samband mellan beräknat välbefinnande och aktivitet 
 

** = visar på en 1%-ig signifikansnivå (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018, s. 261). 

 

 

Vid sammanslagning av hur eleverna har skattat sin vardagsmotion och fysiska träning kunde vi 

med hjälp av korrelationsanalys se att det även här finns ett statistiskt samband mellan elevernas 

skattade välbefinnande och sammanlagda aktivitetsgrad. Ovan i tabell 5 kan vi se att Spearman´s 

korrelationskoefficient blev 0,328**≈0,33** och p-värdet ,000. Detta visar på att det finns ett 

signifikant samband mellan elevernas beräknade välbefinnande och sammanlagda aktivitetsgrad. 

 
Sammanställning av fritextsvar 

Resultatet av fritextsvaren visade att svaren handlade om stress, sjukdom, sömn, välmående 

samt aktiv fritid. I fritextsvaren skrev elever att stress i skolan påverkade deras välmående samt 

fysiska aktivitetsgrad. De beskrev även att sjukdom så som ätstörning, skador, depression samt 

läkemedelsbehandling påverkade deras välmående och fysiska aktivitetsgrad. En elev beskrev 

trötthet på grund av sömnbrist som en förklaring till de skattade svaren i enkäten. En elev 

beskrev upplevd glädjekänsla efter utförd träning. Elever beskrev sin aktiva fritid och vilka 

aktiviteter de utövade. 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan fysisk aktivitet och välbefinnande 

hos elever i årskurs nio. Resultatet visar ej på ett signifikant samband gällande vardagsmotion 

och skattat välbefinnande. Däremot kunde ett signifikant samband ses mellan fysisk träning och 

skattat välbefinnande samt mellan den sammanlagda aktivitetsgraden och skattat välbefinnande. 

De flesta eleverna har skattat 0–60 minuter på vardagsmotion oavsett kön vilket är en ganska låg 

skattning på enkäten. Detta är en av de frågorna som modifierades och där två svarsalternativ 

slogs samman till ett. Det kan innebära att denna fråga blev ett bredare svarsalternativ än den 

ursprungliga frågan från socialstyrelsen (Olsson et al., 2016). Detta kan ha haft en påverkan på 

att denna fråga fick en hög svarsfrekvens. 
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Denna studies resultat visar att fysisk aktivitet främjar det skattade välbefinnandet hos eleverna i 

årskurs nio. Det finns många olika faktorer som påverkar hälsan hos elever och en av dessa är 

fysisk aktivitet (Amiri, Chaman och Khosravi, 2019). Resultatet av denna studie visar att pojkar 

har skattat ett högre välbefinnande än flickor och annan. Detta styrks av tidigare resultat som 

även de visat på att flickor generellt mår sämre än pojkar och har i och med detta ett lägre 

välbefinnande. Det har visat sig att pojkar skattar sin självkänsla och självförmåga högre än 

flickor. I och med att flickor har visat sig ha en lägre självkänsla, självförmåga och lägre tilltro 

till sig själv kan detta ha påverkat hur de skattade sitt välbefinnande (jmf. Eriksson, et al., 

2017/2018).  

 

Andra faktorer som har visat sig påverka elevers skattade välbefinnande kan vara en 

hälsofrämjande livsstil, relationer och ”self- efficacy”, självförmågan, som har visat sig vara en 

viktig del för att nå och upprätthålla en god hälsa (Erenoglu, Can och Sekerci, 2019). Erenoglu 

et al. (2019) har gjort en studie där de undersökt effekten av ett hälsoprogram hos 

universitetselever. De menar att resultatet av deras studie även är viktigt att ta i beaktning 

gällande barn och ungdomar. Resultatet visade på att elever fick högre ”self-efficacy”, det vill 

säga en högre självförmåga till att uppnå hälsosamma vanor samt bibehålla dessa utav 

träningsprogrammet. Deras resultat visade även på att elever skattade en högre hälsa och en 

högre självmedvetenhet efter genomgånget träningsprogram. De menade att det är viktigt att 

redan i tidig ålder skapa en medvetenhet kring hälsosamma levnadsvanor. Därav är det viktigt 

att skolor arbetar hälsofrämjande och har hälsofrämjande undervisning för att främja elevers 

välmående (Erenoglu et al., 2019). Ett arbete med detta tänker vi kan ske via hälsosamtal och 

stärkande gruppaktiviteter ute i klasserna. Det är även viktigt att all skolpersonal involveras och 

försöker arbeta med att stärka eleverna på individnivå. Kołpa, Jurkiewicz och Stander (2017) har 

i sin studie sett att elever med högre självkänsla även har en högre motivation att delta i fysiska 

aktiviteter. Detta kan vara en förklaring till att pojkar i denna studie skattat högre totala 

aktivitetsgrad samt även högre välbefinnande än flickor och annan. Eventuellt har pojkarna som 

deltagit i studien en bättre självkänsla vilket ger dem en bättre självförmåga till att ta sig an 

fysiska aktiviteter som i sin tur har positiva effekter för deras välbefinnande. Detta visar även på 

vikten av att arbeta för att höja skolelevers självkänsla och därigenom även deras självförmåga. 

Ett arbete med detta kan påverka elevers studieresultat i en positiv riktning. Tanwar och Kalra 

(2018) beskrev att elever som utövar fysisk aktivitet under skoldagen påvisar bättre 

studieresultat. 
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Resultatet av fritextsvaren i enkäten visade att det inte bara är fysisk aktivitet som påverkar det 

skattade välbefinnandet hos eleverna. Andra faktorer som påverkade det skattade välbefinnandet 

hos eleverna var även stress i skolan samt olika sjukdomstillstånd. Detta framkommer även i 

folkhälsomyndighetens rapport gällande skolbarns hälsovanor i Sverige, att elever ofta upplever 

stress över skolarbete samt att denna stress har ökat på senare år (Eriksson, et al., 2017/2018). 

För att kunna hantera stress är det av vikt att känna att situationen är begriplig, hanterbar och 

meningsfull. När eleverna känner att de kan hantera problem så har de lättare att hantera 

stressfulla situationer vilket även har en positiv effekt på deras välbefinnande (Modin, Östberg, 

Toivanen & Sundell, 2011). 

 

Med tanke på de positiva effekterna av ett ökat välbefinnande genom utförandet av fysisk 

aktivitet är det av stor vikt att främja detta. Distriktssköterskor inom elevhälsan har en viktig 

uppgift i att arbeta hälsofrämjande med dessa frågor (Morberg, 2012, s. 31–32). 

Distriktssköterskan kan till exempel via hälsosamtal, öppen mottagning samt att träffa elever 

ute i klasserna arbeta för att främja den fysiska aktiviteten bland skolelever och sprida 

motivation genom att klargöra de positiva effekterna av fysisk aktivitet. Det är även viktigt att   

övrig skolpersonal blir involverade och arbetar tillsammans för att främja fysisk aktivitet hos 

eleverna (Skolverket/socialstyrelsen, 2016). Sveriges regering har från och med 1 juli 2019 

utökat undervisningstiden i idrott i skolorna från 500 till 600 timmar 

(Utbildningsdepartementet, 2019). Detta är ett steg i positiv riktning för att främja 

skolelevernas välbefinnande och hälsa i samhället. Förutom på skolan är det även viktigt att 

främja fysisk aktivitet på fritiden. Genom att delge kunskap och information till föräldrar samt 

att via skolan lämna ut information om olika idrottsmöjligheter kan fysisk aktivitet på fritiden 

främjas hos elever. Då utövandet av vissa sporter kan medföra kostnader är det positivt att 

Sveriges regering har infört satsningar för att främja fysisk aktivitet. Enligt Norberg (2017, 

s.12–13) har det ekonomiska stödet för idrottsverksamhet från staten ökat genomgående med 

åren och idrottsverksamheter ska vara tillgängliga för alla. 

 

Metoddiskussion 

För att undersöka sambandet mellan fysisk aktivitet och välbefinnande hos elever i årskurs nio 

har en kvantitativ metod använts. Detta kändes som en lämplig metod då tvärsnittsstudier kan 

användas för att beskriva sambandet mellan två fenomen vid ett visst tillfälle (Polit & Beck, 

2017, s. 169–170). Gällande valet av enkätform så valdes det att dela ut pappersenkäter. Detta 

valdes för att snabbt och enkelt nå ut till eleverna utan att behöva samla in mailadradresser. 
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Detta gav även mindre personuppgifter att ta del av i arbetet med studien. Fördelar med 

enkätundersökningar är att de ofta är ganska tidseffektiva vilket gör det lättare att nå ut till ett 

större urval. Deltagarna kan även vara helt anonyma (jmf Polit & Beck, 2017, s. 275). Genom 

användandet av ett stort slumpmässigt urval så gav det ett representativt urval som ger ökad 

reabilitet, validitet och kvalitet på studien. Enligt Polit och Beck (2017, s.160-161) innebär 

validitet att resultatet är välgrundat och att det som är tänkt att mätas mäts på ett bra sätt. 

Reabilitet innebär att studien presenteras på ett tillförlitligt sätt. 

 

I och med att en pilotstudie utfördes innan själva huvudenkäten genomfördes gav det en ökad 

säkerhet i att eleverna skulle förstå frågorna i enkäten. Deltagarna i pilotstudien hade inga 

invändningar på enkäten. Enligt Polit och Beck (2017, s. 275) är det viktigt att frågorna vid 

skriftliga enkäter är lätta att förstå. I denna studie användes både fasta svarsalternativ samt en 

fritextfråga. I arbetet med analysen användes både kvantitativ och kvalitativ metod. 

Fritextfrågan i enkäten analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. 

Fördelar med färdiga svarsalternativ är att deltagarna kan ha lättare att svara på färdiga 

svarsalternativ än att skriva egna svar om deltagarna upplever det svårt att uttrycka sig skriftligt. 

Detta kan ge en ökad svarsfrekvens. Fasta svarsalternativ är lättare att analysera än öppna frågor. 

Nackdelar med fasta svarsalternativ kan vara att bra frågor och svarsalternativ kan vara svåra att 

konstruera, de kan upplevas som ytliga och medföra risk för att något viktigt missas. Det finns 

även risk att deltagaren inte känner sig nöjd med de svarsalternativ som finns och då känner sig 

tvungen att välja något som egentligen inte känns helt passande (jmf Polit & Beck, 2017, s. 175, 

270). För att minimera nackdelarna som finns med fasta svarsalternativ har tidigare validerade 

frågeformulär använts som inspiration samt att vi hade med en öppen tilläggsfråga. 

 
Slutsatser 

Resultatet visar att det finns ett samband mellan grad av fysisk aktivitet och skattat 

välbefinnande hos elever i årskurs nio, vilket indikerar vikten att uppmuntra elever till rörelse 

och att elevhälsan arbetar främjande med detta. Det är främst den fysiska träningen som har 

visat sig vara viktig för det skattade välbefinnandet. Vardagsmotionen har inte visat sig ge 

samma effekt. Genom hälsosamtalen med skolsköterskan kan elever få individanpassat stöd 

och rådgivning gällande fysisk aktivitet. En öppen mottagning inom elevhälsans 

verksamhetsområde kan ge möjlighet för skolsköterskan att bygga upp goda relationer och 

vara tillgänglig för att hjälpa och stötta elever som söker kontakt. Det är viktigt att skolan 

arbetar för att främja fysisk aktivitet genom ett gott teamarbete, samt att arbeta för att stärka 

elevernas självkänsla och self-efficacy, självförmåga då det har visat sig vara en viktig del för 
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ett ökat välbefinnande. Detta anser vi är viktigt i det hälsofrämjande arbetet mot en förbättrad 

folkhälsa i samhället. Vårt förslag för fortsatt forskning  är att studera vidare inom detta 

område och se på sambandet mellan fler tänkbara faktorer som kan påverka välbefinnandet 

hos barn och ungdomar i skolorna.
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Bilaga 1 

 

Sambandet mellan fysisk aktivitet och 

välbefinnande hos elever i årskurs nio. 

Kryssa i ett svarsalternativ 

 
 

1. Kön 

□ Flicka 

□ Pojke 

□ Annan 

 
2. Ålder:…………………… 
 

 

3. Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt fysisk träning 

som får dig att bli andfådd, till exempel löpning, 

motionsgymnastik eller bollsport? 

□ 0 minuter/ingen tid 

□ Mindre än 30 minuter 

□ 30-60 minuter (0,5-1 timmar 

□ 60-90 minuter (11,5 timmar) 

□ 90-120 minuter (2 timmar) 

□ Mer än 120 minuter (2 timmar) 

 

4. Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt vardagsmotion, till 

exempel promenader eller cykling? 

□ 0 minuter/ ingen tid 

□ 0-60 minuter (0-1 timmar) 
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□ 60-90 minuter (1-1,5 timmar) 

□ 90-150 minuter (1,5-2,5 timmar) 

□ 150-300 minuter (2,5-5 timmar) 

□ Mer än 300 minuter (5 timmar) 

 

5. Hur ofta under de senaste 2 veckorna har du känt dig glad och på 

gott humör? 

□ Aldrig 

□ Ibland 

□ Mindre än halva tiden 

□ Mer än halva tiden 

□ Mestadels 

□ Hela tiden 

6. Hur ofta under de senaste 2 veckorna har du känt dig lugn och 

avslappnad? 

□ Aldrig 

□ Ibland 

□ Mindre än halva tiden 

□ Mer än halva tiden 

□ Mestadels 

□ Hela tiden 

 

 

7. Hur ofta under de senast 2 veckorna har du känt dig aktiv och 

kraftfull? 

□ Aldrig 

□ Ibland 

□ Mindre än halva tiden 

□ Mer än halva tiden 
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□ Mestadels 

□ Hela tiden 

 

8. Hur ofta under senaste 2 veckorna har du känt dig pigg och 

utvilad när du vaknat? 

□ Aldrig 

□ Ibland 

□ Mindre än halva tiden 

□ Mer än halva tiden 

□ Mestadels 

□ Hela tiden 

 

9. Hur ofta under de senaste 2 veckorna har ditt vardagsliv varit 

fyllt av sådant som intresserar dig? 

□ Aldrig 

□ Ibland 

□ Mindre än halva tiden 

□ Mer än halva tiden 

□ Mestadels 

□ Hela tiden 

 
10. Är det något du vill tillägga? 

 
Ditt svar: 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………Tack för din medverkan! 

 


	Rational
	Syfte
	Metod
	Design
	Urval
	Datainsamling
	Analys

	Etiska överväganden
	Resultat
	Diskussion
	Referenslista

