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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att analysera sambandet mellan fysisk aktivitet och betyg i idrott 

och hälsa, samt mellan ett viktat betyg i matematik, svenska, engelska och idrott och hälsa och 

fysisk aktivitet. Studien undersöker vidare om det finns något samband mellan socioekonomisk 

status och fysisk aktivitet och med ett viktat betyg. Studien utfördes på gymnasieelever från två 

gymnasieskolor i Örebro och Värmlands län. 158 elever (92 flickor, 66 pojkar) deltog i studien. 

Det internationella aktivitetsformuläret, IPAQ, användes för skattning av fysisk aktivitet. 

Eleverna fick uppge sitt senaste betyg i svenska, engelska, matematik och idrott och hälsa samt 

svara på frågor kopplade till socioekonomiska bakgrundsfaktorer. Resultaten visade att det 

fanns ett måttligt linjärt samband mellan betyg i idrott och hälsa och fysisk aktivitet (r=0.48); 

och ett svagt linjärt samband mellan det viktade betyget och fysisk aktivitet (r=0.30). Resultatet 

visade att de starkaste sambanden återfanns för det socioekonomiska indexet (SEI), både för 

fysisk aktivitet och (p<0.001, r=0.35) respektive för det viktade betyget (p<0.001, r=0.332). 

Dock fanns tendenser att sambandet blev starkare vid modelleringen att vid en ökad fysisk 

aktivitet ökade betygen för att därefter minska när den fysiska aktiviteten ökade ännu mer.   

Ytterligare forskning bör därmed fokusera på huruvida ett för stort fokus på fysisk aktivitet kan 

hindra skolarbetet.  

 

Nyckelord: fysisk aktivitet, IPAQ, metaboliskt index, socioekonomi, habitus, betyg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Abstract 

The aim of this study was to analyse the correlation between physical activity and the grade in 

physical education, but also the correlation with a weighted grade (Mathematics, Swedish, 

English and Physical Education) and physical activity (metabolic index). The study further 

investigates whether there is any correlation between socioeconomic status and physical 

activity and socioeconomic status with a weighted grade. The study was carried out on high 

school students from two upper secondary schools in Sweden. 158 students (92 girls, 66 boys) 

participated in the study. The international activity form, IPAQ, was used to estimate physical 

activity. The students were asked to give their latest grades in swedish, english, mathematics 

and physical education, and answer questions related to socioeconomic background factors. 

The results showed that there was a moderately linear relationship between grades in physical 

education and physical activity (r = 0.48); and a weak linear relationship between the weighted 

grade and physical activity (r = 0.30). The result showed that the strongest correlations were 

found for the socioeconomic index (SEI), both for physical activity and (p <0.001, r = 0.35) 

and for the weighted grade (p <0.001, r = 0.33). 

However, there were tendencies that the correlation became stronger when modelling that with 

increased physical activity the grades would increase, in order to subsequently decrease when 

the physical activity increased even more. Further research should focus on whether too much 

focus on physical activity can impede school work. 

 

Keywords: physical activity, IPAQ, metabolic index, socioeconomic status, habitus, grades 
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1 Inledning  
 

1.1 Sämre resultat för svenska elever 

 

Våren 2018 gick cirka 110 000 elever ur grundskolan och nära var fjärde elev (24%) hade inte 

uppnått kunskapsmålen i ett eller flera ämnen, och saknade därmed fullständiga betyg från 

grundskolan. Av dessa saknade nästan 17 000 elever (15%) betyg i antingen svenska, engelska 

och/eller matematik, och dessa elever blev då inte behöriga till något program på gymnasiet 

(Skolverket, 2018). 

Elevers försämrade resultat har lett till en stor debatt och många politiker har idéer om hur man 

ska kunna vända denna utveckling genom allt från mindre klasstorlekar till förändrade 

betygsystem. Forskning har redan visat på en tydlig faktor som bevisligen har positiva effekter 

på elevernas minne och inlärning; att de får röra på sig mer (Faskunger & Sjöblom, 2017)  

Listan på fördelar som elever kan få med regelbunden fysisk aktivitet, motion eller idrott kan 

göras lång. Tidigare studier har visat att några av de viktigaste effekterna av en ökad fysisk 

aktivitetsnivå är ökat välbefinnande, stärkt självförtroende, bättre koncentrationsförmåga, ökad 

inlärningsförmåga, ökad muskelstyrka, bättre kondition och mindre risk för belastningsskador 

(Faskunger & Sjöblom, 2017).  

 

1.2 Fysisk aktivitet och hjärnans funktion 

 

Hippocampus är den del av hjärnan som konsoliderar information från korttidsminnet till 

långtidsminnet. Hippocampus lagrar inga minnen, men agerar som en kopplingsstation vilken 

förbinder associationsbanor mellan de olika delarna av hjärnan. Hippocampus krymper med 

åren, vilket är en av anledningarna till nedsatt minne och ökad risk för demens med stigande 

ålder (Erickson, 2011). I en randomiserad kontrollerad studie med 120 personer visar Ericsson 

(2011) att fysisk aktivitet ökar storleken på hippocampus, vilket åtföljs av en förbättring av det 

visiospatiala minnet. Hippocampus ökade med 2%, vilket reverserar den åldersrelaterade 

förlusten i volym med 1 till 2 år. Hippocampusvolymen har också samband med ökade nivåer 

av ämnen som inte bara nybildar nervceller utan också stärker kopplingen mellan befintliga 

(Erickson, 2011). Fysisk aktivitet ger således en förbättrad minnesfunktion. Detta borde därmed 

vara till fördel för elever i skolan som är fysiskt aktiva.  
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Det finns sparsamt med forskning som studerar hur effekterna av fysisk aktivitet påverkar 

kognitionen under tidig vuxen ålder, en fas i vilket det centrala nervsystemet uppvisar stor 

plasticitet (hjärnans förmåga att förändras) och många viktiga kognitiva drag formas. För att 

förstå dessa effekter så genomförde Åberg et al (2009) en kohortstudie på 18 åriga pojkar från 

mönstringsregistret. Studien inkluderade alla pojkar födda från 1950 till 1976, och inkluderade 

ca 1,2 miljoner pojkar. 

Studien visar på ett signifikant samband mellan god kondition och högt resultat på 

intelligenstestet, dock sågs inte samma samband mellan muskelstyrka och intelligens. Andra 

studier har visat på starka samband för logiskt tänkande och språklig uppfattningsförmåga 

(Åberg, et al., 2009). För att förstå orsak-verkan samband så analyserades alla enäggstvillingar 

(1432 par) som fanns med av de 1,2 miljoner personerna. Sambanden mellan kondition och 

intelligenstestet förklarades främst av individuella specifika, icke-delade miljöeffekter (> 80%), 

medan ärftligheten förklarade <15% av variationen. Av studien framgår att den av 

enäggstvillingarna som hade den bättre konditionen, hade också ett högre resultat på 

intelligenstestet. Resultaten pekar på att det finns ett samband att de icke-delade 

miljöeffekterna, dvs den förbättrade konditionen, och inte individens gener kan påverka 

resultatet positivt på intelligenstestet. (Åberg, et al., 2009).  

 

1.3 Samband mellan ökad fysisk aktivitet och behörighet till gymnasiet 

 

Kan man då med utökad aktivitet få högre betyg inom skolans värld? Ericsson et al (2014) 

gjorde en 9 årig interventionsstudie i skånska Bunkeflo, där elever från och med att de startade 

på lågstadiet fick utökad idrott på schemat varje dag. Eleverna jämfördes med elever på en 

annan skola i Bunkeflo som hade idrott enligt det ordinarie schemat, dvs 2 dagar i veckan. 

Denna studie fortgick under hela grundskoletiden. Resultatet visade att eleverna inte bara fick 

högre betyg i idrott och hälsa, utan också i matematik, svenska och engelska. Av 

interventionsgruppen så var det 96 procent av eleverna jämfört med 89 procent av 

kontrollgruppens elever som var behöriga till gymnasieskolan efter grundskolan. Elever med 

god motorik hade också högre betyg än elever med motoriska brister, där 97 procent av eleverna 

med god motorik jämfört med 81 procent med motoriska brister klarade grundskolans mål 

(Ericsson & Karlsson, 2014) 
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I Sverige har fler interventionsstudier gjorts på mellanstadieelever där en ökad fysisk aktivitet 

har lett till högre studieresultat. Bunketorp Käll, Nilsson och Lindén (2014) undersökte om ett 

fysiskt interventionsprogram på mellanstadiet kunde förbättra skolresultat i matematik, svenska 

och engelska, jämfört med tre andra referensskolor. Studien visar att en högre andel av elever 

på interventionsskolan uppnådde de nationella målen i samtliga tre ämnen jämfört med 

referensskolorna efter det att interventionsprogrammet inletts. Oddsförhållandet (Odds ratio) 

för att uppnå de nationella lärandemålen i interventionskolan ökade två gånger medan oddsen 

inte förändrades eller minskades i referensskolorna. Så att främja fysisk aktivitet i skolan, 

genom ett läroplanbaserat interventionsprogram, förbättrar elevers utbildningsresultat 

(Bunketorp Käll, Nilsson, & Lindén, 2014). 

 

1.4 Fysisk aktivitet och socioekonomisk status 

 

Det finns ett stort intresse från både samhället och forskarna i Sverige idag, för att förstå hur 

fysisk aktivitet främjar och utvecklar kognitiva funktioner i syfte att förbättra elevers 

skolresultat. Fysisk aktivitet är inte vilken fritidssyssla som helst utan har, till skillnad från 

många andra fritidsaktiviteter, stor betydelse för individens hälsotillstånd och också i det långa 

perspektivet för hela samhällsekonomin. Hur mycket en elev är fysiskt aktiv beror till stor del 

på elevens socioekonomiska status (Larsson, 2008). Det finns forskning som visar att individer 

med förhållandevis högt ekonomiskt och/eller kulturellt kapital1, är särskilt intresserade av det 

rådande utbudet inom kroppsövningskulturen (Engström, 2011) och det finns en tydlig 

koppling mellan individers socioekonomiska status och deras studieresultat (Skolinspektionen, 

2018). I Engströms studie användes utbildningsnivå som indikator på kulturellt kapital och som 

ett indirekt mått på social position. Sambandet mellan utbildningsnivå och motionsutövning är 

starkt. Störst andel motionsutövare finner han bland de högst utbildade, 60 procent, och lägst 

bland dem med lägst utbildning, 25 procent.  

Larsson (2008) påvisar i en studie vilka faktorer som har störst förklaringsvärde för 

gymnasieelevers intresse för att utöva idrott, både på idrott och hälsa lektioner men också på 

fritiden. Detta görs med hjälp av ett index han skapat, viktat på variablerna, betyg i idrott och 

                                                           
1 Enligt Bourdieu (1997) är Ekonomiskt kapital: Pengar, materiella tillgångar samt kunskap om ekonomins spelregler. 
Kulturellt kapital: Förtrogenhet om finkultur, erfarenheter, sätt att prata, tänka och uppfatta saker. Det kan också anta 
en objektiverad form, i form av t ex texter, målningar eller skulpturer (Bourdieu, La Distinction - critique sociale du 
jugement, 1979).  



 
 

4 
 

hälsa, elevers egna syn på sin fysiska aktivitet samt medlemskap i idrottsförening. Detta index 

benämns idrottshabitus. Syftet med att få fram ett idrottshabitus var för att undersöka relationen 

mellan detta index och elevernas socioekonomiska bakgrund. De variabler som har störst 

påverkan på elevernas idrottshabitus visar sig vara familjens utbildningskapital som har det 

största förklaringsvärdet. Oddskvoten är mer än dubbelt så stor för den som har ett högt 

utbildningskapital jämfört med den som har ett lågt utbildningskapital. Men även det 

ekonomiska kapitalet har ett stort förklaringsvärde (Larsson, 2008). 

Det är högst troligt att motionsutövning är relaterad till social position. Att man ska träna för 

att förbättra sin hälsa och för att kontrollera och disciplinera sin kropp, tycks falla samhällets 

övre skikt i smaken. Motionsvanorna är mest utbredda bland högskoleutbildade i stadsmiljö, 

där flera i vänskapskretsen hade samma intresse, och minst utbredda bland lågutbildade som 

bor i glesbygd med få vänner som motionerar (Engström, 2011).  

I en tidigare enkätstudie av Engström (2004) påvisar han att ett högt betyg i ämnet idrott och 

hälsa har en samband med idrottsutövning på fritiden. I studien tillfrågades ca 2000 barn (i 

årskurserna 3 ,6 och 9) om deras levnadsvanor, fysisk aktivitetsnivå och om deras hälsotillstånd 

och sjukdomar. Svaren från eleverna visar att för dem med förbättrad socioekonomi så finns en 

positiv påverkan på elevernas aktivitetsnivå, och att de elever med sämre socioekonomi är i 

större utsträckning också fysisk inaktiva (Engström, 2004). Engström framhåller att det finns 

tendenser att undervisningen i idrott och hälsa är utformad på ett sådant sätt att det också gynnar 

elever som idrottar på fritiden, och därigenom också har högre betyg. Skolinspektionens 

flygande tillsyn (2010) med inriktning mot skolhuvudmäns och skolors insatser för 

grundskolans årskurser 7 till 9, bekräftar detta eftersom i tillsynen förekom en tydlig dominans 

av bollspel, bollekar och tävlingsmoment (Skolinspektionen, 2010). 

 

1.5 Samband mellan fysisk aktivitet och betyg. 

 

Både studieresultat och fysisk aktivitet påverkas av socioekonomiska förutsättningar vilket gör 

att effekten av fysisk aktivitet på skolresultat är svår att bestämma. Socioekonomiska 

förutsättningar utgör en bakomliggande faktor som därmed skapar ett intryck av att det finns 

ett starkt samband mellan dessa. Olika utländska studier har visat på olika resultat där både har 

och inte har funnit samband.   
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Morales, Gomis, Chenoll, Garcia-Massó, Gomez och Gonzalez (2011) studerade 284 stycken 

årskurs 3 gymnasieelever i Barcelona. Moreles resultat visade på ett linjärt förhållande mellan 

akademisk prestation och fysisk aktivitet (r = 0.31, p < 0.001) dvs när fysisk aktivitet ökar så 

förbättras också den akademiska prestationen. Morales et al (2011) visade på ett starkare 

samband när de modellerar med kvadratiska ekvationer, dvs modeller som kan förklaras av en 

andragradsekvation. Detta visar sig i form av att sambandet mellan fysisk aktivitet och betyg är 

att betygen blir bättre med en ökning av den fysiska aktiviteten upp till ca 2800 MET 

(metaboliskt index) för att därefter sjunka när den fysiska aktiviteten överstiger detta. Därmed 

så antar Morales et al (2011) att sambanden inte alls är linjärt på grund av elevers konflikter 

som uppstår på grund av tid och ansträngningar och rekommenderar ytterligare forskning inom 

området bör därmed fokusera på huruvida akademisk prestation och fysisk aktivitet bättre kan 

förklaras med en andragradsekvation. Värt att notera är att ingen hänsyn togs till 

socioekonomiska förhållanden, vilket hade varit intressant att undersöka ifall den 

socioekonomiska tillhörigheten har inverkan på den fysiska aktiviteten och/eller på den 

akademiska prestationen. 

Det finns också studier där inget signifikant samband funnits alls mellan en utökad fysisk 

aktivitet på schemat och akademisk prestation (McKay, Ahamed, Macdonald, Reed, & Naylor, 

2007). McKay et al (2007) utvärderade effektiviteten att ha utökad fysisk aktivitet på schemat 

för grundskoleelever i Spanien, för att se om den akademiska prestationen kunde höjas. 

Eleverna på interventionsskolorna fick utökat med 47 minuter per vecka under 16 månader. De 

använde sig av det kanadensiska prestationstestet, Canadian Achievement Test (CAT-3), för att 

utvärdera om den akademiska prestationen hade förändrats positivt. Resultatet efter 16 månader 

visade att de inte kunde finna någon signifikant skillnad i akademisk prestation mellan skolorna 

och inte heller mellan pojkar och flickor. Värt att notera i sammanhanget var att de akademiska 

resultaten inte heller hade blivit sämre. McKay et al (2007) drog därför slutsatsen att 

genomförandet av en intervention med ökad fysisk aktivitet är ett bra sätt att få elever att röra 

på sig mer utan att skolresultaten förändras negativt.  

Trots att det gjorts studier som har undersökt om fysisk aktivitet har ett positivt samband med 

betyg, både ett viktat betyg men även betyget i idrott och hälsa, så har mig veterligen inga 

svenska studier gjorts där man även ser till socioekonomiska förutsättningar. Finns ett samband 

mellan svenska gymnasieelevernas socioekonomiska tillhörighet, fysisk aktivitet och betyg och 

hur detta eventuella samband ser ut?  
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2 Syfte och frågeställningar  
 

Studien undersöker sambandet mellan fysisk aktivitet och betyg i idrott och hälsa, men också 

mellan ett viktat betyg i matematik, svenska, engelska och idrott och hälsa och fysisk aktivitet. 

Studien undersöker vidare om det finns något samband mellan de socioekonomiska 

förutsättningarna med fysisk aktivitet och med betyg 

 

 

3 Teoretiska utgångspunkter  
 

Denna studie tar en sociologisk utgångspunkt. Sociologen Bourdieu skriver i ”Sport and social 

class” att det finns en statistisk fördelning av idrottsaktiviteter baserat på utbildningsnivå, ålder, 

kön och yrke (Bourdieu, 1978).  

Bourdieu (1978) menar att för individer som kommer från arbetarklassen, är den starka kroppen 

i sig ett ideal. Kroppen används som ett redskap för att kunna nå framgång. Idrotter som 

brottning, fotboll, basket är vanligare inom arbetarklassen än t.ex. segling och golf.  

Frekvensen att vara fysisk aktiv ökar också markant med utbildningsnivå, och minskar 

långsammare med ålder när utbildningsnivån är högre. Så elever som idrottar kommer i större 

utsträckning från familjer som har hög socioekonomisk status då utbildningsnivå korrelerar 

med socioekonomi (Bourdieu, Sport and social class, 1978, s. 823).  

Bourdieu menar också att strukturen av en miljö producerar olika former av habitus. Begreppet 

habitus används för att ringa in hur människors erfarenheter och minnen påverkar hur man 

tänker, känner, uppfattar och handlar i olika sociala sammanhang. Denna habitus kan sägas 

utgöra individens livsstil eller vanor vilken skapar enhetlighet (Bourdieu, 1979). Varje individ 

producerar och reproducerar sitt habitus. Den produceras i och med att nuet aldrig helt exakt 

kan efterlikna den tidigare historien. Individen för med sig sitt habitus in i framtiden och 

reproducerar denna om och om igen.  Detta medför regler för en individ eller för en grupps 

beteende i olika sociala sammanhang. Habitus förklarar alltså hur individernas erfarenheter 

påverkar deras syn och förhållningssätt till verkligheten och därmed avspeglar sig i individernas 
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tycke och smak för olika typer av livsstilsval som mat, konst, musik, idrott och motionsvanor. 

Dessa fungerar som sociala markörer. 

Människor med samma sociala bakgrund har därför ofta liknande habitus och delar därmed 

också liknande värderingar och förhållningssätt. Detta innebär att elevernas habitus eller deras 

socioekonomiska bakgrund påverkar deras val att idrotta och också val av idrott.  

Så enligt Bourdieu teoretiska utgångspunkt kommer elever som har en högre socioekonomiskt 

status att reproducera sitt habitus och därav kommer de vara intresserade av idrotter som deras 

socioekonomiska klass värdesätter. Detta kan vara idrotter som golf, segling, slalom och 

orientering. Idrotter måste inte vara ekonomiskt kostsamma. Orientering är inte en dyr idrott i 

jämförelse med motorsport som utövas oftare av de med lägre socioekonomisk status. Habitus 

styr vilka värderingar som läggs i idrotten och därmed också bör eftersträvas. Värdet av idrotten 

och att utöva idrotten uppkommer av den egna socioekonomiska klassen. För skolans värld så 

ger dessa habitus värderingar och förhållningssätt som innebär att akademisk prestation och 

höga betyg är viktigt och något som bör eftersträvas för de från högre socioekonomisk klass. 

Elever med högre socioekonomisk status kommer därmed också att ha förbättrade betyg 

gentemot de från en lägre socioekonomi. Dessa elevers habitus, som uttrycks som elevernas 

värderingar, tycke och smak kommer påverka hur de ser på idrott och hur mycket fysisk 

aktivitet de kommer att utöva. Elever med habitus från högre socioekonomiska status kommer 

därmed att träna mer än de med lägre socioekonomisk status.  

Den socioekonomiska statusen kommer verka som en bakomliggande faktor för både hög 

akademisk prestation men också för fysisk aktivitet.  
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4 Metod  

 

4.1 Design 

 

För att kunna besvara studiens frågeställningar behövdes en stor mängd data. En kvantitativ 

analys i form av en enkät var lämplig som insamlingsmetod där elever fick svara på frågor 

rörande fysisk aktivitet, socioekonomiska bakgrundsfaktorer och betyg. 

 

4.2 Urval 

 

Studien genomfördes 5-18:e december 2018. Studien hade med två olika gymnasieskolor 

belägna i Värmland och Örebro län. Urval av gymnasieskolor till denna undersökning har 

baserats på ett så kallat bekvämlighetsurval (Bryman, 2016). Med detta menas att skolvalen var 

baserade på redan befintliga kontakter, men att använda flera skolor innebär att det bättre 

kommer spegla den totala populationen. Urvalsmetod har, utöver bekvämlighetsfaktorn, valts 

då tiden för datainsamling har varit begränsad.  

Totalt besöktes 14 klasser. Eleverna kom från både praktiskt och teoretiskt inriktade program 

såsom handel, frisör, naturvetenskap, teknik, samhällsvetenskap samt individuellt program. 

Detta var positivt då det är troligare att få ett bättre representativt urval baserat på 

socioekonomiska faktorer, fysisk aktivitet och betyg Endast de nationella programmen togs 

med i studien då elever från gymnasiesärskolan har annan skolform.  

Eftersom frågorna inte var av känslig natur kunde eleverna rekryteras utan målsmans 

medgivande. Med känslig avses frågor som berör politisk åsikt, etniskt ursprung, religiös 

övertygelse, medlemskap i fackförbund, personlig hälsa samt sexualliv (PUL, SFS 1998:204).  

En powerberäkning gjordes för att bestämma urvalets storlek för att kunna visa på samband 

med de givna mätinstrumenten, och resultatet blev 193 elever med en signifikansnivå på 95 

procent. En powerberäkning syftar till att på förhand beräkna hur många elever som studien 

behöver inkludera för att uppnå statistisk signifikans (Bryman, 2016), alltså att studien ska 

kunna dra slutsatsen att det faktiskt finns en skillnad i ökning av metaboliskt index och betyg, 

och inte ett slumpmässigt fynd. 
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4.3 Mätinstrument 

 

För att i möjligaste mån säkra kvaliteten på studien valdes att huvudsakligen använda redan 

standardiserade och utprövade instrument av IPAQ (2018) för fysisk aktivitet (frågorna 3 – 9 i 

enkäten, bilaga 1) och Engström (2004) för socioekonomiska bakgrundsfaktorer (frågorna 10 - 

15 i enkäten, bilaga 1). 

 

4.3.1 Fysisk aktivitetsnivå  

 

Enkäten innehåller frågor om elevers aktivitetsvanor. Dessa utförs enligt IPAQ frågeformulär 

(IPAQ, 2018) och resultatet kan därefter räknas om till ett metaboliskt index (MET) som 

antingen kan redovisas som ett kategoriskt resultat (low, moderate, high) eller som en 

kontinuerlig variabel. Frågorna Elevernas fysiska aktivitetsnivå (MET) baserades på svaren 

från frågorna 3–9 i enkäten (se bilaga 1).  

IPAQ är ett internationellt frågeformulär. Syftet att använda IPAQ´s frågor är i allmänhet att få 

resultat som kan användas i internationellt jämförbara uppgifter om hälsorelaterad fysisk 

aktivitet. Syftet med att använda IPAQ i denna studie är för att kunna skapa en kontinuerlig 

variabel, som kan användas i korrelationsanalyserna. I IPAQ skattas den fysiska aktivitet som 

personen genomfört de senaste sju dagarna: hur många dagar och hur många minuter de 

genomfört mycket ansträngande aktiviteter, måttligt ansträngande aktiviteter, promenader och 

sittande. Enbart aktiviteter man utfört minst 10 minuter i sträck skall räknas. Aktivitet 

inkluderar all sorts aktivitet som t.ex. skolidrott, egen träning, promenad till och från skolan, 

hushållsarbete, trädgårdsarbete, fritidsaktiviteter m.m. I studien användes IPAQ’s korta 

version, IPAQ-S.  

 

4.3.2 Socioekonomisk status 

 

Frågorna som eleverna har svarat på rörande socioekonomiska bakgrundsfaktorer har hämtats 

från projektet ”Idrott-Skola-Hälsa” (Engström, 2004, s. 110). I syfte att få fram ett tillförlitligt 

mått gällande elevernas socioekonomiska status har dessa frågor kodats till ett socioekonomiskt 

index.  

En fördel att använda socioekonomiskt index för att bedöma elevernas socioekonomiska status 

är att det kan ge en bra överblick av familjens ekonomiska standard utan att eleverna behöver 
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ta ställning till svårbesvarade frågor som rör sina föräldrarnas/vårdnadshavares inkomstnivå, 

yrke och/eller akademiska meriter (Wagnsson, 2009, s. 121). 

I takt med att den ekonomiska statusen höjts och framsteg inom tekniken gjorts har flertalet av 

frågorna blivit ”urvattnande”. Alla elever har idag en mobiltelefon. Det finns därmed ingen 

anledning att ha med denna som en parameter. Istället har frågor angående eget konto hos 

Spotify och Netflix lagts till. 

 

4.3.3 Betyg 

 

Slutligen fick eleverna frågor om deras senaste betyg i svenska, engelska, matematik och idrott 

och hälsa. Betygsskalan är A-F och A kodades med 6 poäng och F med 1 (0 värde gavs till vill 

ej ange / vet inte alternativ). Betygen i svenska, engelska, matematik och idrott och hälsa 

adderades därefter och ett medelvärde räknades fram. Max kan därmed ge 6,0 och det minsta 

värdet är 1,0. Steg i skalan är därmed på 0,25 enheter. 

 

4.4 Genomförande 

 

Innan studien startades kontaktades respektive klassmentor/lärare via telefon eller email, där 

studiens syfte presenterades samt en förfrågan om tillstånd att genomföra studien i deras klass. 

Veckan innan enkätstudien startade så kontaktades mentorn/läraren igen och veckodag, tid och 

plats bokades in för den veckan.  

Enkäten gjordes med programmet survey & report och datainsamlingen utfördes av mig i 

respektive klassrum vid det uppgjorda lektionstillfället. Eleverna fick på plats välja på att 

genomföra enkäten i pappersformat eller online via mobil eller skoldator. Oavsett sätt så 

utfördes undersökningen utan tidspress och vid eventuella problem med att komma in på 

websidan eller oklarheter i frågeställningarna så fanns försöksledaren/författaren på plats för att 

reda ut dessa med eleverna.  

Redogörelse av syfte och bakgrundsinformation tog ca 10 minuter per klass att genomföra och 

själva undersökningen tog ungefär 15 minuter för eleverna. 

Insamlade data bearbetades och analyserades med hjälp av Excel samt av statistikprogrammet 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences SPSS v. 22.0; IBM, Armonk, NY, USA). 
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4.5 Databearbetning  

 

4.5.1 Fysisk Aktivitet 

 

För att kunna analysera svaren från enkätundersökningarna i SPSS överfördes svarens 

siffervärden till Excel för omräkning till olika aktivitetsnivåer. Resultaten från IPAQ-S kan 

rapporteras i kategorier (låg aktivitetsnivå, måttlig aktivitetsnivå eller hög aktivitetsnivå) eller 

som en kontinuerlig variabel (MET-minuter i veckan).  

 

Kategorierna som eleverna delades in i berodde på hur aktiva de hade varit de senaste 7 dagarna. 

Kategorin mycket ansträngande aktivitet är en aktivitet där minst en av följande punkter är 

uppfylld: 

• Minst tre gånger i veckan och ackumulerar minst 1500 MET-minuter/vecka  

• Minst sju dagar av någon kombination av promenader, måttligt ansträngande eller 

mycket ansträngande aktiviteter som ackumulerar minst 3000 MET-minuter/vecka. 

Måttlig aktivitet så är det någon av följande kriterier uppfyllda:  

• Minst tre dagar där mycket ansträngande aktivitet utförts minst 20 minuter per dag 

• Fem eller fler dagar där något ansträngande aktivitet  

• Minst 30 minuters promenad per dag  

• Fem eller fler dagar av någon kombination av promenader, något ansträngande eller 

mycket ansträngande aktivitet som uppnår minst 600 MET-minuter/vecka.  

Låg aktivitet är då inte måttlig eller ansträngande uppfyllts. 

 

MET-minuter representerar mängden energi som utnyttjas under en fysisk aktivitet. Olika 

aktiviteter har olika MET-värden, till exempel så är stillasittande uppmätt till 1 MET, jogga på 

plant underlag 7 MET och att åka längdskidåkning är uppmätt till 12 MET (Faskunger, Fysisk 

aktivitet och folkhälsa, 2013, s. 19). För att därefter få en kontinuerlig variabel poäng från IPAQ 

(MET minuter i veckan) så sätts enligt IPAQ låg aktivitetsnivå till 3,3 METS som är den 

genomsnittliga MET nivån för aktiviteter inom den låga aktivitetsnivån. Måttlig fysisk aktivitet 

sätts till 4 METS och hög aktivitetsnivå till 8 METS (Forde, 2018). Högintensiv intensitet har 

definierats som en uppfattad ansträngning på 15 eller mer på Borgskalan, eller mer än 6 MET 

(Faskunger, Fysisk aktivitet och folkhälsa, 2013, s. 19). MET minuter per aktivitet multipliceras 

därefter med den generella aktivitetsnivån MET värde. Summan av samtliga nivåer adderas till 

det totala värdet som är en kontinuerlig variabel. 
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Den kontinuerliga variabeln överfördes sedan till SPSS för vidare beräkningar av samband.  

 

4.5.2 Socioekonomiskt Index 

 

Elevernas socioekonomiska index baserades på svaren från frågorna 10 - 15 i enkäten (se bilaga 

1), vilka behandlade familjens bostadsform, olika kapitalvaror i hushållet samt sommar och 

vintersemester. I de fall där eleverna uppgett att de själva eller deras familj har något/några av 

de uppräknade föremålen, bor i villa/radhus eller har någon av kapitalvarorna eller varit på 

sommar respektive vintersemester, har dessa kodats med värdet 1 och i annat fall med värdet 0. 

Varje elevs värden adderades därefter och ett värde för socioekonomiskt index räknades fram 

(Max=12, Md=7.6, Sd=2.2, Min=1) 

4.5.3 QQ plot 

 

I SPSS togs sannolikhetsdiagram fram (quantile-quantile plot) för att på ett grafiskt sätt kunna 

jämföra sannolikhetsfördelningar genom att plotta sina kvantiler mot varandra. Detta gjordes 

för att se om datamaterialet är normalfördelat. Detta gjordes på variablerna viktat betyg, MET 

och SEI. 

Att ta fram normalfördelningen var viktigt i syfte att utröna vilket räknesätt som skulle användas 

när korrelationen beräknades. Vid samvariation mellan två variabler där båda mäts med 

intervall eller kvotskala, och båda är normalfördelade skall Pearson korrelation användas. Om 

minst en variabel är snedfördelad så skall Spearman rangkorrelation istället användas (Bryman, 

2016, s. 415). 

 

4.5.4 Linjär korrelationsanalys med två variabler 

 

Vidare gjordes en korrelationsanalys i syfte att visa hur variabler är relaterade till varandra. Vid 

en linjär regressionsanalys beräknas en ekvation som minimerar avståndet mellan den 

anpassade linjen och alla datapunkterna. De samband som skulle undersökas med hjälp av 

korrelationsanalys i Excel var MET, viktat betyg (4 ämnens medelbetyg), SEI samt betyget i 

idrott och hälsa. En tänkt trendlinje plottades ut i en graf för att beskriva sambandet mellan 

dessa. Vid denna analys räknades en korrelationskoefficient (r) fram för att förstå hur nära ett 

linjärt samband det finns i studien. Koefficienten kan avlägsna sig från noll till +1 eller -1. Vid 
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+1 finns ett perfekt linjärt samband som är positivt, d.v.s. när x ökar så ökar även y, och vid -1 

så finns ett negativt samband, där höga värden på den ena variabeln hänger samman med låga 

värden på den andra variabeln. Korrelationskoefficientens värde säger inget om hur mycket 

regressionslinjen lutar utan informerar således bara om hur nära linjen datan ligger.  

Korrelationsanalys gjordes för att se hur variationen för den ena variabeln sammanföll med 

variationen i den andra variabeln. Då enkäten gav svar på variabler vars kategorier kan 

rangordnas, t.ex. betyg, men avstånden mellan betyg inte är lika stora. Det är t.ex. svårare att 

nå ett A från B än det är till D från E. Detta baseras på att betygsystemet är förmågestyrt. 

Variablerna kan då ses som ordinalvariabler. Då de omräknade dagarna och minuterna från 

IPAQ testet räknades om till en kontinuerlig variabel så kunde detta ses som en 

intervallvariabel. Som tidigare också nämnts var inte alla variabler normalfördelade och den 

metod som enligt Bryman (2018) rekommenderas att användas är ett korrelationstest med 

Spearmans rangkorrelation (Spearmans rho/[r s]).  Spearmans rangkorrelation bygger på 

rangordning mellan data istället för faktiska data som Pearsons korrelationsanalys gör.  

Signifikansnivån sattes till p≤0.05 och alla signifikanstester var tvåsidiga.  

4.5.5 Kurvlinjär korrelationsanalys 

 

Vidare användes kurvlinjära korrelationsanalyser, då tidigare forskning pekar på tendenser att 

det kan bli starkare samband då man analyserar med dessa. Med en kurvlinjär korrelation menas 

att effekten av en variabel är icke-linjär. Effekten, vilket är lutningen på kurvan, kan förändras 

beroende på den andra variabeln.  

 

4.6 Reliabilitet och validitet 

 

Denna studie är en enkätundersökning inom det problemområde jag valt att undersöka. De 

skolor i Örebro och Värmlands län och de klasser som undersökts har baserats på ett 

bekvämlighetsurval. Med två skolor från olika län ger en bättre spridning av elevers 

socioekonomiska status. Syftet är att få ett bättre representativt urval, vilket skall på ett bättre 

sätt spegla den totala populationen (Bryman, 2016). I studien finns också flera olika program 

representerade, både praktiska och teoretiska program, vilket ytterligare ger en bra spridning av 

socioekonomiska bakgrundsfaktorer, och ett förbättrat representativt urval. Detta går också att 

se då det socioekonomiska indexet i den undersökta populationen följde en 

normalfördelniningskurva. 
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Med användandet av en enkätundersökning är det svårt att veta huruvida de svar som ligger till 

grund för resultaten är sanningsenliga. Men genom att använda ett internationellt standardiserat 

formulär för att mäta fysisk aktivitet så ger detta en bättre validitet till studien (IPAQ, 2018). 

Elever har sagt att de tränar mindre nu närmre jul då det är mycket i skolan. Detta kan ha 

påverkat resultatet på så sätt att många elever med höga betyg tränar mindre under denna tid. 

Detta går att se på normalfördelningskurvan då tyngdpunkten är förskjutet till vänster. 

 

Att mäta de socioekonomiska bakgrundsfaktorerna har gjorts, i andra studier med 

framgångsrikt resultat (Engström, 2004), och det förbättrar validiteten i denna studie att 

använda samma frågor. Med anledning av både tidspress och att eleverna skulle gå på 

julledighet så fanns inte tid att samla in data från de 193 elever som powerberäkning gav, men 

trots detta så ger respondenterna (158 stycken) möjlighet att upptäcka möjliga signifikanta 

samband.  

 

För att öka undersökningens reliabilitet gavs alla respondenter samma förutsättningar att svara 

på frågorna. Som jag pekat på tidigare utfördes i elevernas klassrum utan tidspress och vid 

eventuella oklarheter i frågeställningarna så fanns jag på plats för att reda ut dessa. 

  

4.7 Etiskt förhållningssätt 

 

Innan enkätstudien startades kontaktades respektive klassmentor/lärare via telefon eller email, 

där studiens syfte presenterades samt en förfrågan om tillstånd att genomföra studien i deras 

klass. Veckan innan enkätstudien startade kontaktades mentorn/läraren igen och veckodag, tid 

och plats bokades in. 

Vid besök i klasserna blev eleverna informerade om studiens syfte för att följa det etiska 

informationskravet (Vetenskapsrådet, 2017). Eleverna fick också valet att göra enkäten på 

papper eller online via sina mobiler eller skoldatorer.  

Risken som finns med en studie som ställer frågor om hur mycket de är fysiskt aktiva är att 

vissa elever upplevde ett obehag att svara dessa frågor. Speciellt de elever som inte upplevde 

sig träna så mycket som de tror att deras klasskamrater gör. Alla elever fick reda på att deras 

deltagande var frivilligt och att de har rätt att hoppa av studien när som de helst önskar om det 

är någon fråga de inte vill svara på, utan att ange något skäl för detta. 
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Eleverna blev också informerade om konfidentialitetskravet att alla uppgifter om dem som ingår 

i studien skulle behandlas med största möjliga konfidentialitet (Bryman, 2016). Konfidentialitet 

är en allmän förpliktelse att de uppgifter som eleverna har lämnat i förtroende är skyddade mot 

att obehöriga får ta del av (Vetenskapsrådet, 2017). Det finns inga kopplingar mellan deras svar 

till dem som personer och uppgifterna kommer efter studien är klar av förstöras.  

De blev ytterligare informerade om nyttjandekravet att de uppgifter som de lämnar kommer 

endast att användas till denna studie och ingenting annat (Vetenskapsrådet, 2017).  
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5 Resultat  

 
Under perioden tillfrågades 180 elever på två skolor om deltagande i studien, varav 158 

inkluderades och där 22 stycken (12%) avböjde. Eleverna var mellan 16 och 18 år gamla, 58 % 

var kvinnor (92 av 158), 42 % män (66 av 158).  

Q-Q plotten visade att fördelningen av socioekonomiskt index (SEI) bland eleverna var 

normalfördelad. Metaboliskt index (MET) och viktat betyg hade sneda fördelningar; varför 

rangkorrelation enligt Spearman användes. Spearman skall användas då datan är icke 

parametrisk, såsom betygsskalan, eller om datan inte är ordnade enligt en mätskala, som till 

exempel normalkurvan (Bryman, 2016, ss. 419-420) 

 

5.1 Samband mellan MET och betyg i idrott och hälsa 

 

För att undersöka om det finns något samband mellan MET och betyget i idrott och hälsa 

gjordes en korrelationsanalys. Resultaten i figur 1 visar att det finns ett måttligt starkt samband 

mellan MET och betyg i idrott och hälsa (r=0.48), vilket tyder på att de elever som är mest 

aktiva är också de som har de högsta betygen i idrott och hälsa.  

  

Figur 1. Samband mellan fysisk aktivitet (MET) och betyg i idrott och hälsa (IDH betyg) 

bland deltagarna (n=158). 
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5.2 Samband mellan MET och viktat betyg 

 

När det gäller sambandet mellan MET och viktat betyg, sågs ett svagt linjärt samband (r=0.20). 

Dessa resultat indikerar att sambandet mellan betyg och fysisk aktivitet hos elever främst kan 

kopplas till andra faktorer än graden av fysisk aktivitet. 

  

Figur 2. Samband mellan fysisk aktivitet (MET) och viktat betyg bland deltagarna (n=158). 

 

5.3 Samband mellan fysisk aktivitet, viktat betyg och socioekonomi 

 

Tabell 1 visar på korrelationerna mellan studiens samtliga variabler. Ett svagt positivt samband 

sågs mellan MET och viktat betyg (r=0.20; p=0.017) samt ett måttligt samband mellan MET 

och socioekonomiskt index (SEI) (r=0.35; p<0.001). Ett måttligt samband sågs också mellan 

socioekonomiskt index (SEI) och viktat betyg (r=0.33; p<0.001). Det fanns även ett samband 

mellan hög fysisk aktivitetsnivå (MET) och att vara pojke (r=-0.27; p=0.001). Kodningen var 

1=pojke; 2=flicka. Dessa resultat tyder på att det är elevers socioekonomiska status som 

påverkar betygen i högre grad än den fysiska aktiviteten. Men också att det är elevernas 

socioekonomiska status som också påverkar hur mycket fysiskt aktiva de är. Socioekonomisk 

status kan vara en troligare bakomliggande faktor för både MET och betyg.   
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Tabell 1. Multivariabelanalys med korrelationer 

    MET 
Viktat 
betyg 

SEI 
Pojke/Flick

a 

MET 
Korrelationskoefficie

nt 
1.000 0.195* 0.350** -0.270** 

  p-värde   0.017 0.000 0.001 

Viktat 
betyg 

Korrelationskoefficie
nt 

0.195* 1.000 0.332** -0.124 

  p-värde 0.017   0.000 0.133 

SEI 
Korrelationskoefficie

nt 
0.350** 0.332** 1.000 -0.038 

  p-värde 0.000 0.000   0.646 

Pojke/Flick
a 

Korrelationskoefficie
nt 

-
0.270** 

-1.24 -0.038 1.000 

  p-värde 0.001 0.133 0.646   

* Signifikanssnivå under 0.05           

** Signifikanssnivå under 0.01           

 

 

 

5.4 Samband mellan SEI och betyg i idrott och hälsa 

 

När det gäller sambandet mellan SEI och betyg i idrott och hälsa, sågs ett måttligt linjärt 

samband (r=0.39). Detta resultat ligger i linje med vad Larsson (2008) visar i sin studie, att 

socioekonomiska faktorer, primärt föräldrars utbildningskapital men även ekonomiskt kapital, 

har ett samband med betyg. 
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Figur 3. Samband mellan socioekonomiskt index (SEI) och betyg i idrott och hälsa (IdH 

betyg) bland deltagarna (n=158). 

 

5.5 Samband mellan MET och viktat betyg med annan förklaringsmodell  

 

Då tidigare forskning, Morales et al. (2011) pekar på tendenser att sambandet blev starkare vid 

modelleringen att vid en ökad fysisk aktivitet ökade betygen för att därefter minska när den 

fysiska aktiviteten ökade ännu mer. I figur 4 visas en föreslagen trendlinje baserat på detta, ett 

så kallad kurvlinjärt samband (r=0.34). Resultatet pekar på ett måttligt samband, jämfört med 

figur 2 linjärt samband (r=0.20) som visade ett svagt samband. Då sambandet stärks kan det 

vara ett tecken på att vid en för hög fysisk aktivitetsnivå så påverkas betyg negativt. Min 

tolkning av detta är inte att kognitiva och fysiska funktioner blir sämre, utan att för de elever 

som överstiger dessa MET nivåer så uppstår tidsbrist att ägna sig åt skolarbete, vilket i sin tur 

påverkar betygsnivåerna negativt.  
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Figur 4. Kurvlinjärt samband mellan metaboliskt index (MET) och viktat betyg bland 

deltagarna (n=158). 
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6 Diskussion  
 

6.1 Resultatdiskussion 

 

Syftet med denna studie var att analysera sambandet mellan fysisk aktivitet (FA) och betyg i 

idrott och hälsa, men också mellan FA och ett viktat betyg i matematik, svenska, engelska och 

idrott och hälsa och fysisk aktivitet. Vidare så undersöktes om det fanns något samband mellan 

socioekonomisk status med både fysisk aktivitet och med ett viktat betyg. 

Fysisk aktivitet påverkar elever både kognitivt och fysiskt (Faskunger & Sjöblom, 2017). Detta 

ger eleverna bättre förutsättningar för att prestera bättre i skolan, vilket kan leda till högre 

studieresultat. Tidigare studier har funnit ett positivt samband mellan fysisk aktivitet och betyg 

(Morales, et al., 2011), vilket även får stöd av resultaten i denna undersökning som visade på 

ett svagt linjärt samband (r=0.20) mellan MET och viktat betyg (matematik, svenska, engelska 

och idrott och hälsa) samt ett måttligt samband (r=0.48) när det gäller betyget i idrott och hälsa. 

Det linjära sambandet mellan MET och viktat betyg är svagare än i Morales et al (2011) studie 

(r=0.31). Dessa resultat indikerar att sambandet mellan betyg och fysisk aktivitet hos elever 

även kan kopplas till andra faktorer än graden av fysisk aktivitet. 

Värt att notera, både i figur 1 och figur 2, vid de lägre MET nivåer finns en större spridning av 

betyg. Både mycket höga betygssnitt, från 6.0 vilket motsvarar A i samtliga ämnen till 1.0 vilket 

motsvarar E i samtliga ämnen. Vid de högre MET-nivåer, från 5000 MET och uppåt, så finns 

inte de lägre betygen utan de lägsta betygen är 4.0 vilket motsvarar C i idrott och hälsa betyget, 

samt 3.0 motsvarande D i snittbetyg för det viktade betyget. En del författare har också 

föreslagit att fysisk aktivitet kan främja mentala funktioner och kognitiv utveckling (Åberg, et 

al., 2009; Erickson, 2011). Det är ytterst troligt att fysisk aktivitet har många positiva fördelar 

och detta kan till viss del även märkas på betygen, vilket resultatet pekar på, då lägstanivån för 

snittbetyg är högre vid högre fysisk aktivitet.  

Vidare så visade resultatet på ett måttligt samband mellan det socioekonomiska indexet (SEI) 

och med fysisk aktivitet (r=0.35; p<0.001) samt ett måttligt samband mellan det 

socioekonomiska indexet (SEI) och med viktade betyg (r=0.33; p<0.001). Dessa resultat tyder 

på att det kan vara elevers socioekonomiska status som påverkar betygen i högre grad än den 

fysiska aktiviteten. Men också att det är elevernas socioekonomiska status som också påverkar 

hur mycket fysiskt aktiva de är. Fysisk aktivitet och betyg är fortfarande en socioekonomisk 
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fråga. De elever som har bättre socioekonomiska förutsättningar kommer inte bara att idrotta 

mer utan också ha de högsta betygen.  

Socioekonomisk status kan vara en bakomliggande faktor för både MET och betyg.  Detta 

stämmer överens med Larsson (2008) som visar på ett tydligt samband mellan idrottshabitus 

och socioekonomisk position så att idrottshabitus ökar med högre ekonomiskt kapital och med 

högre utbildningskapital (Larsson, 2008). I elevers habitus ingår hur de tänker, känner, 

uppfattar och handlar i olika sociala sammanhang och i vissa livsstilar ingår idrott. I andra 

ingår det inte.  För samhällsgrupper med hög utbildningsnivå ingår idrott i livsstilen i 

mycket högre utsträckning än i andra grupper. Man kan resonera kring att det inte endast 

handlar om en ekonomisk fråga, att bristen på pengar till kostsamma idrotter eller kostnaden 

för medlemsavgifter är hela anledningen. Bland annat har Engström (2011) visat detta i en 

studie att högutbildade föräldrar med bra ekonomi engagerar sig mer i sina barn och deras 

aktiviteter. Föräldrarna har ofta också högre grad erfarenhet av egna idrotter.  

Det kan också vara att det är socialiseringen inom idrotten skapar ett habitus som präglas 

av aktiviteter som stärker samarbete, psykisk uthållighet och konkurrenskraft, vilket 

möjligtvis ger dessa elever en fördel när det gäller skolans värld.  

Som idrottslärare måste man vara medveten om att det finns elever med ett habitus som har 

utvecklats på ett sådant sätt att eleven inte har fått tillträde till idrott eller idrottsutövning. För 

vissa elever är undervisningen i idrott och hälsa deras enda möjlighet till regelbunden fysisk 

träning. 

Att dessa elever finns med på idrottslektionerna i skolan ökar deras förmåga till samarbete, 

stärker självkänsla och självförtroendet samt ökar socialiseringen på ett sätt som inte återfinns 

när det gäller andra ämnen i skolan och därmed förbättras elevernas möjligheter att nå höga 

betyg i skolan. Ökad fysisk aktivitet förbättrar också hjärnans syresättning, vilket resulterar i 

högre kapacitet för koncentration vilket kan ge elever en fördel i skolans teoretiska ämnen.  

 

Då tidigare forskning, Morales et al. (2011) pekar på tendenser att sambandet mellan MET och 

viktat betyg blev starkare vid modelleringen att en ökad fysisk aktivitet ökar betygen för att 

därefter minska när den fysiska aktiviteten ökade ännu mer, och denna studie ger stöd till detta. 

Vid en föreslagen trendlinje (figur 4) så ökar sambandet från r=0.20 till r=0.34. Min tolkning 

av detta är inte att kognitiva och fysiska funktioner blir sämre, utan dessa elever som överstiger 

dessa MET nivåer så uppstår tidsbrist för att ägna sig åt skolarbete. Vid för mycket träning så 
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blir uppenbarligen det svårt att få ihop tid till både en satsning på sin idrott samtidigt som 

gymnasieskolans alla andra ämnen skall klaras av. Som lärare i idrott och hälsa så är det viktigt 

att uppmärksamma dessa elever. En lösning kan vara att individualisera gymnasieprogrammet 

till fyra år istället för tre då många idrottskarriärer är korta och vikten av att ha en godkänd 

gymnasieutbildning kan minska risken för framtida bekymmer.  

6.2 Metoddiskussion 

 

Den mängd data som behövdes samlas in för att säkerställa att resultaten från sambanden 

åtminstone till viss grad kunde generaliseras innebar att en kvalitativ studie uteslöts, då den 

mängd kvalitativa data som hade samlats in för att få samma resultat hade varit ett för stort 

åtagande på den korta tid som fanns till förfogande.  

Frågorna som ställdes i enkäten var utformade så att de skulle vara begripliga och relevanta för 

de elever som deltog. En fördel var att använda sig av det internationellt accepterade IPAQ 

formuläret för att mäta elevernas fysiska aktivitetsnivå, samt socioekonomiska frågor från 

Engström (2004) studie där det gick att göra konverteringar av dessa frågor till ett 

socioekonomiskt index. Dock så förändrades några av dessa frågor (se fråga 10 – 15 i bilaga 1) 

för att bättra passa till den teknikutveckling som skett de senaste åren. Bortfallet av 

respondentsvar i studien var förhållandevis litet, 12%, och att statistiskt signifikanta samband 

kom fram tyder på att frågorna fungerat. 

 

Studien är baserad på ett bekvämlighetsurval då det redan fanns befintliga kontakter för att 

samla in data från respondenter. Ett problem med resultaten från denna studie är att det därmed 

blir svårare att generalisera resultaten, eftersom vi inte vet vilken population detta stickprov är 

representativt för (Bryman, 2016, s. 244). De data som ligger till grund för resultatet utgör 

därmed inga slutgiltiga resultat men kan åtminstone leda till kopplingar till andra områden som 

behandlar dessa frågor.  

 

Studien borde inte ha genomförts under december månad, då elever påpekade under 

enkätstudien att de tränar mindre närmre jul då det var mycket i skolan under denna period. 

Detta kan ha påverkat resultatet på så sätt att många elever med höga betyg tränar mindre under 

denna tid. Detta går också se på normalfördelningskurvan då tyngdpunkten är förskjutet till 

vänster för MET. Ett annat problem med MET beräkningarna så kan eventuellt man få felaktiga 

värden från elever eftersom en person under ett dygn eller en vecka kan sitta still mycket 
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(hög grad av inaktivitet) och ändå ägna relativt mycket tid åt fysisk aktivitet med måttlig 

eller till och med hög intensitet (hög grad av träning).  

 

6.3 Fortsatt forskning 

 

En utökning av denna studie med fler respondenter hade gett ett säkrare underlag för att kunna 

dra några generella slutsatser. Normalfördelningskurvorna visade både för viktat betyg och för 

MET att dessa var förskjutna till vänster. Endast SEI hade en korrekt normalfördelning. Dock 

hur många respondenter som krävs innan man kan se på normalfördelningen att man fått in ett 

bättre underlag är svårt att veta. Fler skolor med fler respondenter ger självfallet ett bättre 

underlag.  

Då det fanns tendenser att sambandet blev starkare vid modelleringen att vid en ökad fysisk 

aktivitet ökade betygen för att därefter minska när den fysiska aktiviteten ökade ännu mer.  

Ytterligare forskning bör därmed fokusera på huruvida ett för stort fokus på fysisk aktivitet kan 

hindra skolarbetet.  
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Bilaga 1 

 
1. Jag är...  

o Man  

o Kvinna 

 

2. Jag läser följande program  

o Barn och fritid  

o Bygg och anläggning  

o Ekonomi  

o El och energi  

o Fordon och transport  

o Handel och administration  

o Frisör Industri  

o Naturvetenskap  

o Restaurang och livsmedel  

o Samhällsvetenskap  

o Teknik  

o VVS och fastighet  

o Vård och omsorg  

o Introduktionsprogram 

3.Hur många dagar, av de senaste 7 dagarna, har du utfört arbete som är mycket ansträngande 

under minst 10 minuter i sträck? t.ex. idrotten i skolan, hockey, fotboll, aerobics, löpning eller 

cykling i högre tempo eller annan träning.  

Mycket ansträngande = Aktiviteter som är mycket arbetsamma och får dig att andas mycket 

kraftigt. 

0 dagar 1 dag 2 dagar 3 dagar 4 dagar 5 dagar 6 dagar 7 dagar 

4. Hur många minuter tillbringade du, i genomsnitt under en sådan dag, på mycket 

ansträngande fysisk aktivitet? 

------------------ minuter 

5. Tänk nu på alla de måttligt ansträngande aktiviteter du utförde under de senaste 7 dagarna. 

Måttligt ansträngande fysisk aktivitet innefattar aktiviteter som upplevs som arbetsamma och 

får dig att andas något kraftigare än normalt. Tänk enbart på de aktiviteter som du utfört under 

minst 10 minuter i sträck.  

0 dagar 1 dag 2 dagar 3 dagar 4 dagar 5 dagar 6 dagar 7 dagar 
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6. Hur många minuter tillbringade du, i genomsnitt under en sådan dag, på måttligt 

ansträngande fysisk aktivitet? 

------------------ minuter 

 Tänk nu på all tid du promenerat under de senaste 7 dagarna. Detta inkluderar promenader i 

skolan, till och från skolan, andra transporter och under fritiden. 

7. Under de senaste 7 dagarna, hur många dagar har du promenerat i minst 10 minuter i 

sträck?  

0 dagar 1 dag 2 dagar 3 dagar 4 dagar 5 dagar 6 dagar 7 dagar 

8.Hur många minuter per dag tillbringade du, i genomsnitt en sådan dag, på promenader? 

------------------ minuter 

9. Tänk nu på den tid som du tillbringat sittande under en typisk dag, de senaste 7 dagarna, i 

samband med skola, studier, framför dator/tv-spel, transporter, i hemmet och på din fritid. 

Exempelvis tid vid skrivbordet, hemma hos vänner eller i TV-soffan. Under de senaste 7 

dagarna, hur många minuter har du tillbringat sittande i snitt under en sådan dag? 

------------------ minuter 

10. Hur bor Du? Om Du bor på ett ställe sätter Du ett kryss. Om Du bor på två ställen kan Du 

sätta två kryss.   

o I radhus/kedjehus eller parhus  

o I villa  

o I lägenhet  

o Annat... 

11. Har Du eller Din familj någon av de här sakerna? Kryssa för varje sak som Du eller Din 

familj har.  

o Bil  

o Båt (med sovplatser)  

o Sommarstuga/fritidshus  

o Husvagn/Husbil 

12. Har Du någon av de här sakerna? Kryssa för varje sak som Du har.  

o Eget rum hemma  

o Egen dator  
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o Egen TV  

o Spotify konto  

o Netflix konto 

13. Har Du de senaste 2 åren varit på skidsemester i Sverige eller Norge?  

o Ja  

o Nej 

 

14. Har Du de senaste 2 åren varit på skidsemester utanför Norge eller Sverige?  

o Ja  

o Nej 

15. Har Du det senaste 2 åren varit på semester i något land utanför Sverige, Norge, Danmark 

eller Finland?  

o Ja  

o Nej 

16. Vad var ditt senaste betyg i matematik?  

o A  

o B  

o C 

o D  

o E  

o F  

o Vet inte 

17. Vad var ditt senaste betyg i svenska?  

o A  

o B  

o C 

o D  

o E  

o F  

o Vet inte 

18. Vad var ditt senaste betyg i engelska?  

o A  

o B  

o C 

o D  

o E  

o F  
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o Vet inte 

19. Vad var ditt senaste betyg i idrott och hälsa?  

o A  

o B  

o C 

o D  

o E  

o F  

o Vet inte 


