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Abstract 

The aim of the study was, to illuminate senior level pupil perspectives, on the psychological 
effects of physical activity, as well as the Physical Education as a source of knowledge for 
psychological health.  
 
The research was quantitative. In the inquiry participated 124 senior level pupils from two 
different schools, in the middle part of Sweden.  
 
The results showed that 85.5% of the pupils experienced improvements in spirit, self-esteem, 
quality of life and also felt more relaxed as a result of physical activity. 71.5% of the pupils 
thought that Physical Education taught them the profit by being physical active during their 
life.  
 
On the other hand, most of the pupils experienced increased stress in connection with the 
changing room and the shower room. Many of the pupils also taught that classmates could be 
the source of increased stress.  
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Sammanfattning 

 
Syftet med undersökningen var att få en bild av högstadieelevers uppfattning om hur fysisk 
aktivitet påverkar psykisk hälsa samt idrottsundervisningens påverkan på psykisk hälsa.  
 
Det var en kvantitativ undersökning med enkäter, där 124 högstadieelever från två 
mellansvenska skolor besvarade enkäten. 
 
Resultatet visade att 85.5% av eleverna upplevde att fysisk aktivitet påverkar psykisk hälsa 
positivt när det gäller att känna sig avslappnad, humöret, självuppfattning och bättre 
livskvalitet. 71. 5 % av eleverna ansåg att de i idrottsundervisningen fick de lära sig om hur 
fysisk aktivitet har betydelse för hälsan hela livet. 
 
Däremot upplevde flertalet av eleverna att det som händer i omklädningsrummet och i 
samband med duschen samt kamraternas påverkan i samband med idrottsundervisningen var 
stressande faktorer. 
 
 
Nyckelord:  fysisk aktivitet,  psykisk hälsa,  högstadieelever,  idrott och hälsa 
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1. Inledning 
 
Vår kropp har alltid varit och är fortfarande konstruerad för rörelse och fysisk aktivitet. 
Många människor lever på så sätt, att deras kropp ställs inför låga fysiska krav. Fritiden som i 
början av seklet var betydligt mindre eller obefintlig är nu större, men betyder tyvärr 
inaktivitet för många. Vi lever med andra ord i ett fysiskt sett mer inaktivt samhälle, i ett 
vällevnadssamhälle, där de större folksjukdomarna har förändrats (Rydqvist, 2000). 
 
Begrepp som utbrändhet, stress och psykisk ohälsa breder ut sig bland människor. Detta 
återspeglas också i våra medier. Vad får vår livsstil för konsekvenser när vi en dag blir gamla? 
Hur kan vi underlätta för våra barn och ungdomar att få sunda och hälsosamma vanor? Idag 
lever många människor ett liv med mycket stress och många ”måsten”. Barn och ungdomar 
imiterar troligen sina föräldrar och andra vuxna i fråga om beteende och uppfattningar. De 
kanske tar efter ett ofördelaktigt stressbeteende (Andersson & Tydén 2004). 
 
Barn och ungdomar tar snarare efter vuxnas handlingar än följer kommenderingar och förbud. 
Det visar sig ofta i deras livsval, både nu och i framtiden. Människan är formbar, och detta 
kan till viss del bero på att vi har få medfödda instinkter. Människan möter företeelserna 
kultur och moral bl.a. genom uppfostran. Undervisning och vägledning är viktiga medel i 
uppfostringsarbetet. Föräldrar och andra vuxna kan i hög grad påverka utvecklingen av 
barnets syn på livet, sig själv, samhället och andra människor En förälder uppfostrar sina barn 
på ett sätt som medför att deras egna värderingar och deras eget levnadssätt överförs till 
barnen, något som kan få konsekvenser om barnen härmar sina föräldrars ofördelaktiga vanor. 
(Grindberg & Langlo-Jagtöien 2000).  
 
Ett övergripande mål borde vara att ge eleverna förståelse och intresse för regelbunden fysisk 
aktivitet både nu och senare i livet. En av de viktigaste målsättningarna i alla lokala 
kursplaner bör vara att ämnet idrott och hälsa skapar ett bestående intresse för fysisk aktivitet 
i olika former genom att låta eleverna prova på många olika aktiviteter. Också viktigt att 
synliggöra sambandet mellan fysisk aktivitet, hälsa och livsstil (Larsson 2004). 
 
I kursplanen för idrott och hälsa finns varierande mål att uppnå. Där står att bl.a. att ämnet 
syftar till att utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga samt att ge kunskaper 
om den egna livsstilens betydelse för hälsan (Skolverket 2000). 
Som blivande lärare ämnar jag undersöka huruvida skolans fysiska aktivitet påverkar den 
psykiska hälsan hos eleven. 
 
 

1.1 Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka högstadieelevers uppfattning om hur fysisk aktivitet 
påverkar psykisk hälsa.  
 
 

1.2 Frågeställningar 
 

• Hur uppfattar eleverna fysisk aktivitet? 
• Elevers uppfattning om de kommer utöva fysiska aktiviteter i framtiden? 
• Om och hur elever uppfattar stress i idrottsundervisningen? 
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2. Litteraturgenomgång 
 
 

2.1 Fysisk aktivitet, positiv inverkan på individen 
 

I vårt moderna samhälle befinner vi oss i en miljö som ofta uppmuntrar till stillasittande och 
inaktivitet. Och en mängd hjälpmedel för att vår tillvaro ska bli så enkel och bekväm som 
möjligt. I många hem finns dator, video, tv och ett stort kanalutbud. Vi har hissar och 
rulltrappor i de flesta stora byggnader och varuhus, allt för att förenkla för oss. 
Särskilt stora förändringar har skett på kommunikationsområdet. Idag är det inte lika vanligt 
som på 1950 och 1960-talet att människor använder cykeln som transportmedel (Engström 
1999).  
 
Tätortsmiljön omöjliggör eller åtminstone försvårar en naturlig fysisk aktivitet. Den är 
planerad för att tillgodose kravet på snabba kommunikationer och kräver ett minimum av 
fysisk ansträngning. Inomhusmiljön verkar i samma riktning. Fysisk ansträngning är istället 
tänkt att äga rum i speciella strövområden eller i speciellt inrättade lokaler. Och dit går inte 
alla människor. Däremot har alla människor behov av det. Vardagssituationen ställer idag 
mindre krav på muskelarbete och den fysiska prestationsförmågan (Engström 1975). 
 
Engström (1975) menar att fysisk inaktivitet är en medicinsk riskfaktor. I yrkesföreningar för 
fysisk aktivitet läggs rekommendationer fram om att alla individer bör vara fysiskt aktiva 
minst 30 minuter per dag, och då med åtminstone måttlig intensitet. Lika viktig som den 
planerat fysiska aktiviteten är den oplanerade aktiviteten. Lågintensiva aktiviteter som 
promenader har positiv effekt, särskilt bra är att den inte är beroende av lokal (ibid).  
Ny forskning har enligt Haverdahl (2006) visat att barn behöver mer fysisk aktivitet än de 30 
minuter som Engström förespråkar. Nu pratar man istället om att barn behöver 90 minuter 
fysisk aktivitet per dag för att ohälsa i vuxen ålder ska motverkas.   
 
Fysisk aktivitet kan också ha positiv verkan på lång sikt genom att fysiskt aktiva personer 
lever i genomsnitt längre än fysiskt inaktiva. Även de som börjar träna senare i livet ökar sin 
livslängd. En studie gjord bland studenter i USA pekar på att de som var fysiskt aktiva under 
studietiden, men också därefter hade lägre risk att insjukna än de i den fysiskt inaktiva 
kontrollgruppen. I studien följde man respondenterna under en period av 12-16 år 
(Folkhälsoinstitutet 1997). 
 
I en annan studie av fysisk aktivitet har Engström (1999) jämfört två undersökningar där han 
ingår som författare. Genom att jämföra De Knop et al (1996) och Engström (1994) har han 
funnit att, andelen ungdomar i 15-årsåldern som är aktiva med idrott på fritiden, sjunkit 
mellan åren 1968 och 1992.  Engström (1999) menar också att de som är fysiskt inaktiva är de 
som är mest stabila i sina vanor och förblir inaktiva stora delar av livet. Bland de som var 
aktiva som 15-åring var endast 40% fysiskt aktiva som 40-åring. Och endast 6% av de 
undersökta kvinnorna var aktiva vid både 15 och 41 års ålder. Motsvarande siffra för män 
19%. Störst påverkan för ökning av fysisk aktivitet har skolbaserade satsningar haft.  
Almvärn (2003) menar att valet av hur man tränar är väsentligt. Det är inte hård träning på 
helgen som har den bästa effekten på hälsan. Istället är det den dagliga fysiska ansträngningen 
som är hälsofrämjande. Och det räcker med en måttlig ansträngning för att effekten ska nås. 
 
Fysisk aktivitet och olika idrotter kan erbjuda ett tillfälligt skydd mot vardagsproblem, 
eftersom man i sin fokusering tillfälligt kan glömma problemen. Den aktivitet vi ägnar oss åt 
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upplevs i många fall som under kontroll. En dansare beskriver det lugn som lägger sig i 
fokuseringens vagga: ”Jag blir helt avspänd och lugn. Jag är inte orolig för att misslyckas. 
Vilken stark och varm känsla det är! Jag vill öppna mitt hjärta och omfamna hela världen. 
Jag känner en enorm kraft att förverkliga något av charm och skönhet” s 109 
(Csikszentmihalyi & Jackson 1999).    
 
Enligt Bernerskog (2006) har regelbunden fysisk aktivitet bland barn också goda effekter på 
blodfetter samt att det ger ökad benmassa. Faktorer som framförallt är gynnsamma ur ett 
längre perspektiv.   
 
I fysisk aktivitet på recept i primärvården står också att de bland sjukhuspersonalen som är 
fysiskt aktiva privat, förmodligen också rekommenderar sina patienter att vara detsamma. 
Förmodligen gäller samma förhållande inom skolan. Man kan dra paralleller till 
skolgymnastiken där idrottslärare som själv är fysiskt aktiv kanske också i stor utsträckning 
inspirerar sina elever att vara detsamma (Folkhälsoinstitutet 1997). 
 
När det gäller elever i fjärde respektive femte klass visade det sig att, huvuddelen av eleverna 
är fysiskt aktiva och ägnar sig åt fysisk aktivitet både i skolan och på fritiden Henriksson & 
Ravnjakovic (2008). Deras resultat tyder på att huvuddelen av dagens ungdomar är fysiskt 
aktiva. Bland flickorna i undersökningen ansåg 66.3% att det var väldigt viktigt att röra på 
sig. Motsvarande siffra bland pojkarna var 62.3%. Resultaten kan ifrågasättas. De skiljer sig 
från Engströms (1999) forskning som pekat på att dagens ungdomar är mindre benägna till 
fysisk aktivitet på fritiden än tidigare generationer.  
 
Enligt Henriksson & Ravnjakovic (2008) är elevernas syn på sambandet mellan fysisk 
aktivitet och hälsa den att, idrott och hälsa är viktigt därför att man får röra på sig. 87.43 % av 
eleverna angav detta. För att eleverna skall kunna känna intresse för fysiska aktiviteter, så är 
deras motivation viktig. 
 

 

2.2 Människans strävan efter aktivitet och motivation 
 

Askland & Sataöen (2003) menar att dagens samhälle bl.a. bygger på att en rad sysslor blir 
genomförda. Ett av människans kännetecken är att vi hela tiden är verksamma. Exempel på 
mänsklig verksamhet är lek, arbete, utbildning eller att vi genomför en speciell uppgift. 
Genom verksamheter tillägnar vi oss verkligheten. Mänsklig verksamhet har två viktiga 
kännetecken. Den innehåller ett motiv som har att göra med personens känsla. Den innehåller 
också alltid ett mål. Målet är den produkt som ska tillfredställa motivet. Huvudpoängen är att 
motivet och målet ska sammanfalla. Ett exempel kan vara att tillverka en egen bokhylla, där 
målet med produkten är att ställa alla böcker i. När målet är känt för verksamheten är det 
lättare att acceptera vägen dit. Därför är det viktigt att idrottslärare i skolan lär eleverna en av 
målsättningarna med verksamheten, att eleverna ges bättre förutsättningar att leva ett sunt liv. 
Samtidigt som eleverna är medvetna om kunskapens mål i idrott och hälsa kommer de 
troligtvis i större utsträckning känna sig motiverade till den undervisning som drivs. På så sätt 
kan man säga att verksamheten gagnar elevens utveckling.  
 
En inre motiverad elev upplever i högre grad känslor av glädje och avslappning. En elev som 
drivs av en inre motivation, deltar i en aktivitet för att uppleva tillfredställelsen och nöjet av 
att upptäcka, lära sig och försöka förstå något nytt (Hassmén et al 2003). 
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Yttre motivation innebär att drivkraften för utförandet grundar sig i de fördelar som kan följa 
av en aktivitet, t.ex. bygga en bokhylla som i exemplet som Askland & Sataöen (2003) 
nämner. Yttre drivkraft kan också vara att tjäna pengar. En yttre motiverad elev drivs främst 
av sociala eller materiella belöningar. Det kan handla om att få pengar av föräldrar när man 
nått ett visst betyg (ibid).  
 
Hassmén et al (2003) menar att en viktig faktor för att motivera eleverna är idrottslärarens stil 
och typ av instruktioner. Exempelvis kan läraren vars stil är kontrollerande och tvingande, och 
som fokuserar på resultat snarare än processen, medföra en lägre grad av motivation hos 
eleven. Ett annat exempel på en betydelsefull faktor för motivation är det motivationsklimat 
som omger eleven. Här har föräldrar, klasskamrater och skolledare en viktig roll. För att 
hjälpa skolan att motivera och hjälpa elever kan regeringen tillsätta medel för fler utbildade 
lärare. Det skulle innebära att eleverna får mer hjälp och stöd i lärprocessen så att 
kunskapsnivån höjs ytterligare.    
 
Enligt Bernerskog (2006) kan ämnet idrott och hälsa lära elever om hur folkhälsa uppnås. 
Mycket kan göras med små medel för att ge elever ökade möjligheter till rörelse. Ett sätt att 
öka deras fysiska aktivitet är att integrera idrottsämnet i andra ämnen. En lösning kan vara att 
promenaden ämnesintegreras och ingår som en del i den ordinarie undervisningen. För de 
lägre åldrarna kan olika moment inom matematik genomföras med den egna kroppen som ett 
laborativt redskap. Studsa boll ett antal gånger. Studsa dubbelt så många gånger. Studsa 
hälften så många gånger osv. Barns tre viktigaste sociala miljöer är familjen, skolan och 
idrottsrörelsen. Skolan är till skillnad från idrottsrörelsen obligatorisk, och den miljö som når 
flest ungdomar. Idrottsrörelsen är en viktig och utvecklande faktor för de barn som väljer att 
delta där (ibid).  
Med fokusering på skolans mindre barn har tydliggjorts ett tillägg i läroplanen. Som fr.o.m. 
den 27 februari 2003 kompletterats med:  
 
”Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela 
skoldagen…” s 6 (ibid). 
 
Integrera fysisk aktivitet i ämnena är gångbart framförallt bland de lägsta årskurserna. Det 
förbättrar givetvis möjligheterna till ett schema med större variation i skolan.  
Motorikobservationer har visat att endast ca 40 % av eleverna har en motorisk utveckling som 
ligger i fas med sin ålder. Motoriska brister kan ha betydelse för elevernas prestationer i 
skolans teoretiska ämnen (Bernerskog 2006). 
Det finns ett samband mellan regelbunden fysisk aktivitet hos barn och psykiskt välmående. 
Stressnivåer minskar och självkänslan ökar hos de barn som motionerar regelbundet (ibid). 
 
En av lärarens viktigaste uppgift i idrott och hälsa är att möjliggöra för eleverna att prova 
olika aktiviteter efter bästa förmåga. Alla människor kan inte utföra fysiska övningar lika 
graciöst, men det har mindre betydelse. Det är den fysiska aktiviteten som är central i ämnet 
(Bernerskog 2006). 
 

 

2.3 Fysisk aktivitet och psykiska effekter 
 

Enligt Bernerskog (2006) finns ett samband mellan regelbunden fysisk aktivitet, och god 
psykisk hälsa. Ämnet idrott och hälsa i skolan skall utveckla elevers kunskaper och förståelse 
för sambandet mellan mat, motion och hälsa. Regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv kan 
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bibehålla och förbättra elevens fysiska och psykiska hälsa (Skolverket 2000). Den fysiska 
aktiviteten har alltså betydelse för eleverna både på kort sikt, och resten av livet.  
 
Larsson & Persson (2007) menar att fysisk aktivitet påverkar humöret, sömnen, depression 
och känslor i allmänhet, i positivt riktning. Apitzsch (2000) menar att de psykologiska 
effekterna av fysisk aktivitet kan delas in i fyra delar. För det första visar forskning att fysisk 
aktivitet påverkar humöret. Många psykologer och läkare hävdar t.o.m. att det är det bästa 
sättet att förändra ett dåligt humör. Av de metoder som hittills använts uppgav respondenterna 
att fysisk aktivitet var det bästa sättet att ändra ett dåligt humör. För det andra visar forskning 
att fysisk aktivitet har positiv effekt på självuppfattning. Fysisk träning är enskilt den aktivitet 
inom skolan som bidrar mest till att utveckla självuppfattningen i positiv riktning. God 
självuppfattning är viktigt för en hälsosam psykologisk utveckling (ibid). 
För det tredje förbättras upplevd livskvalitet av fysisk aktivitet. För äldre människor är fysisk 
aktivitet viktigt, särskilt eftersom den har effekt både på fysisk, och psykisk hälsa. 
Avslutningsvis menar Apitzsch (2000) i den sista av fyra delar att fysisk aktivitet också har 
positiv effekt på stress och nedstämdhet. Efter avslutat träningspass menar man att de goda 
kortvariga effekterna har störst effekt om intensitetsnivån ligger runt 70% av 
syreupptagningsförmågan. Minskningen av stresskänslan efter avslutad fysisk aktivitet 
behöver inte bero på aktiviteten i sig, utan kan bero på den paus man får från vardagen. I en 
undersökning där man jämförde effekterna av aerobikträning framgick att gruppen som 
ägnade sig åt intensiv träning fick störst konditionsmässig ökning. Gruppen som ägnade sig åt 
medelintensiv träning upplevde den största stressminskningen (ibid). 
 
Stress är organismens svar på, krav på anpassning. Stress aktiveras när man utsätts för 
påfrestningar och anpassningskrav, och i högre utsträckning än annars om man utsätts för nya 
och ovana krav. Påfrestningar kan vara fysiska, psykiska men också av social art. Ett exempel 
kan vara att man tvingas prestera något som man inte tror sig klara av, eller att man är ängslig 
över arbete, familj, både då man har anledning att vara det. Men även då man inte borde 
ängslas (Dotervall G & S 1988). Detta är något elever i idrottsundervisningen kan utsättas för. 
 
Det finns en rad mer eller mindre effektiva metoder att försöka komma till rätta med ett av 
den moderna tidens största gissel – stress. Motion har i olika former visat sig effektivt som 
stresshanteringsmetod, både i det akuta stadiet och som ett sätt att vaccinera sig mot stressens 
skadliga effekter. Det som gör regelbunden fysisk aktivitet extra intressant är att den medför 
många andra positiva hälsoeffekter. Även om andra metoder kan förebygga negativa 
hälsoeffekter av långvarig stress, är det få som samtidigt bygger upp kondition och 
muskelstyrka samt stärker senor och ligament Hassmén et al (2003). 
 
Att människor idag är allt mer stillasittande råder det inget tvivel om. Men att det räcker med 
kortare promenader för att bibehålla hälsan är det förmodligen inte alla som vet.    
Larsson & Persson (2007) menar liksom Apitzsch (2000) att fysisk aktivitet påverkar det 
psykiska välbefinnandet i positiv bemärkelse. Det vill säga att det finns ett verkligt samband 
mellan fysisk aktivitet och psykiskt välbefinnande.  
 
Andreasson et al (2006) har i sin C-uppsats gjort en undersökning i Halmstadsområdet där 
man studerat vilka effekter ökad fysisk aktivitet har på högstadieelever vad gäller deras 
fysiska och psykiska hälsa. Det framgick att ökad fysisk aktivitet visar på minskad stress 
bland eleverna. Handslaget är ett exempel på samarbete mellan skola och förening för att öka 
ungdomars fysiska aktivitet. Resultatet efter handslagets införande på en skola i 
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Halmstadstrakten visar på minskad stress bland eleverna. Syftet med handslaget är att sätta 
elever i rörelse. 
Fysisk aktivitet minskar hos ungdomar med stigande ålder och då främst efter tolv års ålder.   
Resultatet av handslagets utfall åskådliggjorde inte någon skillnad i fysisk aktivitet hos 
skolungdomarna. Men eftersom studien följt eleverna över tid, kan man anta att positiva 
förändringar ändå skett. Istället för att minska sin fysiska aktivitet har eleverna fortsatt att röra 
på sig i samma utsträckning som när de var yngre (ibid). 
 
Tidigare forskning visar således att det finns positiva samband mellan fysisk aktivitet och 
psykisk hälsa. Finns det ytterligare sätt att förbättra den psykiska hälsan?  
 

 

2.4 Hälsobegreppet och mental träning 
 

Begreppet hälsa har fått en allt mer föränderlig innebörd. Inom hälso- och sjukvården har 
begreppets innebörd gått från att handla om behandling av skador till att arbeta förebyggande 
genom att vara inriktad på hälsofrämjande arbete (Thedin Jakobsson 2004).   
Länge definierades hälsa som avsaknaden av sjukdom, men 1948 förkunnade 
Världshälsoorganisationen (WHO) en definition som kan sägas vara gångbar även idag.  
 
”Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 
absence of disease or infirmity” s 101 (ibid). 
 
Hälsa är ett tillstånd av god fysisk, mental och social balans, och inte endast frånvaron av 
sjukdom. Hälsa är ett positivt begrepp som kan deklarera personliga förutsättningar. Det talas 
mycket om vilka åtgärder som kan bidra till en positiv hälsoutveckling för den enskilde 
individen, samt att ”hälsofrämjande arbete är den process som ger individen möjlighet att 
påverka sin hälsa” s 101 (Thedin Jakobsson 2004). Hälsobegreppet har också kritiserats för 
att inte ta hänsyn till omständigheter. En person med stillasittande arbete kan uppleva god 
hälsa i sin dagliga tillvaro. Men om personen ställs inför fysiskt påfrestande utmaningar kan 
hälsan kännas avlägsen (Lexikon 2000). 
I skolans värld kan hälsobegreppets vida innebörd vara ett problem. Är den enskilde läraren 
ansvarig för att begreppet konkretiseras och att målsättningar nås? Hälsobegreppet nämns ofta 
i skolans styrdokument, och att inspiration till detta har hämtats från WHO och deras 
hälsodefinition som vidgar begreppet hälsa att också omfatta sociala och ekonomiska synsätt 
(Thedin Jakobsson 2004). 
 
Hälsobegreppet är viktigt i ett pedagogiskt perspektiv eftersom lärare i idrott och hälsa kan 
läsa allt fler rapporter om överviktiga barn. Det räcker inte med att laga ”broläggningen” över 
livsfloden så att folk inte ramlar (eller hoppar) i vattnet. Man måste därutöver ”lära dem 
simma”. Hälsa inget tillstånd utan något som måste erövras (Thedin Jakobsson 2004). 
 
Enligt Hassmén et al (2003) har det blivit vanligare att individer tar hjälp av mental rådgivare. 
Människor har i alla tider lyssnat på rådgivare, men det som är nytt är att nu söker sig såväl 
högpresterande som vanliga människor till speciella mentala rådgivare. Oavsett vilken 
teoretisk plattform den mentale coachen står på, handlar arbetet om att bidra till att individen 
får balans mellan upplevda krav och upplevd förmåga att leva upp till dessa krav. Både 
Hassmén et al (2003) och Dotervall G & S (1988) nämner den obalans som kan uppstå till 
följd av att individen tvingas prestera något som han inte tror sig klara av. Även i skolan kan 



-7- 
 

elever uppleva obalans mellan krav och upplevd förmåga. Förmodligen i samband med prov, 
kanske även vid utmaningar i samband med ämnet idrott och hälsa.   
 
Angelöf (1994) menar att mental träning som praktiseras regelbundet under en längre tid, 
nästan alltid ger upphov till någon form av positiva effekter, ofta i form av att man bättre kan 
utnyttja sin kapacitet samt förebygga och motverka stress. Mental träning kan leda till 
allmänna förbättringar av den psykiska hälsan. Min hypotes är att mental träning därför också 
kan leda till positiva effekter av studieresultat, och kan således med fördel öka i omfattning 
ute i landets skolor. (Ibid) menar att det finns skolor där avslappning och meditation står på 
schemat.  
 
I en studie av Setterlind (1983) framgår att mental träning och dess effekter på elever, säger 
att över 80 % av eleverna kände ett behov av att lära sig mer om avslappning. I en 
undersökning gjord av Setterlind et al (1992) fick gymnasieelever lära sig om mental träning. 
Och efter försök som pågick i 11 veckor upplevde eleverna ökad självkänsla, mindre stress i 
skolsituationen, bättre relationer i skolan, färre hälsoproblem samt färre vardagliga 
bekymmer. Många elever ansåg även att de orkade med skolarbettet bättre, var mindre 
irriterade samt mer utvilade. Sammantaget visar resultaten på goda effekter av mental träning 
inom skolan. Om man ska nå skolverkets hälsomål inom skolan kan man inte blunda för 
effekterna av mental träning. Grundläggande mental träning motverkar stress och kan 
därigenom förebygga och motverka fysisk och psykisk ohälsa (ibid).  
 
Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att eleven utvecklar sin fysiska, 
psykiska och sociala förmåga samt utvecklar en positiv självbild (Skolverket 2000). 
En positiv självbild kan vara ett resultat av bra mental träning, men innebär inte per automatik 
hög prestation. God självbild ökar ändå chanserna att lyckas betydligt. Det ökar också 
förutsättningar för god hälsa. Viktigt att tänka på vid uppbyggnaden av positiv självbild är att 
man utan att jämföra sig med någon annan, försöker förstå sina problem (Bernerskog 2006).  
När det gäller den psykiska hälsan, finns det metoder som kan hjälpa elever till positiv 
självkänsla. En kan vara regelbunden fysisk aktivitet.  
 

 

2.5 Lärarnas syn på idrottsundervisningens innehåll 
 

År 2002 gjordes en utvärdering i idrott och hälsa i Sveriges skolor på uppdrag av Skolverket, 
där menade Eriksson et al (2003) att innehållet på lektionerna i idrott och hälsa delvis kan 
influeras av vad lärarna har för inställning och vad de tycker är viktigt. Medan en och annan 
idrottslärare enbart rullar ut bollen är det enligt Annerstedt (2007) istället eftersträvansvärt att 
engagera sig i och utnyttja lektionerna till att lära eleverna så mycket idrottsliga kunskaper 
och färdigheter som möjligt. Undervisningens karaktär ska bl.a. utveckla elevernas motoriska 
förmåga samt öka deras hälsomedvetenhet. Eriksson et al (2003) har gjort en studie där man 
studerat idrottslärares perspektiv på skolämnet idrott och hälsa, och där man gått ut med en 
enkät till 200 ämnesansvariga för idrott och hälsa på grundskolan och 100 ämnesansvariga för 
idrott och hälsa på gymnasieskolan. Idrottslärarna har i enkäten fått svara på vad de anser är 
mest respektive minst viktigt att eleverna lär sig på lektionerna. 14 alternativ fanns för dem att 
välja mellan och de fick kryssa för de tre alternativ som de fann viktigast. Resultatet från 
studien visar att de tre alternativ som lärarna ansåg viktigast var: (med det viktigaste först). 
”Ha roligt genom fysisk aktivitet” s 18. Sedan kom alternativet: ”Lära sig samarbeta” s 18.  
Det tredje var: ”förbättrad fysik”s 18. I studien fann man att det var främjandet av ett sunt 
leverne med en frisk kropp och god social kompetens som var det viktigaste för lärarna. Bland 
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respondenternas svar finns dock en detalj som kan anses underlig. Svarsalternativet: att 
eleverna ska lära sig om hälsa var det endast ett fåtal i sammanhanget som ansåg viktigt. Detta 
visar att hälsodelen i idrott och hälsa är lågt prioriterad. Även alternativet att eleven utvecklar 
sin kritiska förmåga hade låg prioritet (ibid). 
 
Det finns således en kunskapslucka att fylla hos eleverna. Idag anser många att man lär för 
livet istället för på kort sikt och då är kunskaper om hur man kritiskt granskar sin omvärld 
samt kunskaper om hälsa, viktigt. Om hälsotemat inte prioriteras ute i skolorna går eleverna 
miste om viktig kunskap, nämligen den om hur man bäst tar vara på sin kropp och sin själ. 
Eleverna kan gå miste om grundkunskaper och innebörden av begreppen fysisk och psykisk 
hälsa. Särskilt viktig är denna kunskap när man som vuxen individ ska ta hand om sig själv 
och sin familj (Eriksson et al 2003). 
 

 

2.6 Idrott och hälsa som väcker intresse för fortsatt fysisk aktivitet  
 

I många Europeiska länder men också i andra delar av världen har de nuvarande läroplanerna 
i idrott och hälsa ifrågasatts vad gäller deras förmåga att väcka intresse för fortsatt fysisk 
aktivitet. I en studie av hur brittiska tonåringar påverkats av skolgymnastiken vad gäller 
fortsatt deltagande i frivillig rekreationsmässig fysisk aktivitet, har man bl.a. kommit fram till 
följande: Skolgymnastiken gav positiva men också en rad negativa minnen. Den var tråkig 
och gav ett för litet utbud och variation. Man kände sig malplacerad och inkompetent. Och 
fick glåpord från sina klasskamrater. Sammantaget är detta faktorer som kan påverka fortsatt 
frivillig träning och fysisk aktivitet negativt (Biddle & Chatzisarantis 1999). 
Forskare i Belgien har också ifrågasatt nuvarande läroplaner och deras förmåga att väcka 
intresse för aktiv fritid. Ofta domineras skolgymnastiken av traditionella bollsporter. Även om 
många trender bland elever visar på att de föredrar mer individuella aktiviteter. Röster har 
höjts för att skolidrotten måste innehålla ett bredare utbud av aktiviteter. Den inre drivkraften 
är av stor vikt för att individen ska fortsätta vara fysiskt aktiv. Det är viktigt att 
skolgymnastiken utvecklar vägar att inkludera den liberala syn som bl.a. vill ha större urval 
och en undervisning som är rolig för alla. Det är först när pedagogiken i ämnet drivs på ett 
sådant sätt att dessa liberala krafter får samma utrymme som den idag gällande 
resultatinriktade pedagogiken. Det är först då man kan nå de elever som annars är skeptiska 
till ämnet eller totalt avvisande (Biddle & Chatzisarantis 1999). 
 
I den tidigare nämnda stora utvärdering i idrott och hälsa i Sverige som omfattades av 946 
elever på 20 grundskolor och 10 gymnasieskolor har man undersökt elevernas uppfattning om 
vad de lär sig i ämnet idrott och hälsa. Studien omfattade totalt 946 elever och i resultaten 
fanns följande att läsa: Det var särskilt tre saker som eleverna uppgav att de lär sig inom 
ämnet. Olika idrottsaktiviteter. Att man mår bra av att röra på sig. Samt att ta hänsyn till 
både pojkar och flickor. Det är positivt att eleverna uppger att de lärt sig att man mår bra av 
att röra på sig. Längre ner i de rangordnade resultaten finns följande att läsa: 59 % av elever i 
åk 6, och 31% av elever i åk 9, samt 45 % av elever i gymnasiet anser att de lärt sig att sättet 
att leva påverkar hur man mår. Det visar sig att även gymnasieelever får lära sig om hälsans 
betydelse (Eriksson et al 2003). 
 
Patomella (2004) har i sitt examensarbete gjort en studie om elevers uppfattning av idrott och 
hälsas betydelse för ett livslångt idrottande. Studien har gjorts bland gymnasieelever och är 
inte lika omfattande som den tidigare nämnda utvärderingen från 2003. Men man har ställt två 
intressanta frågor/påståenden. 
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Det första påståendet lyder: Jag kommer att fortsätta motionera efter jag gått ur skolan. 
Resultaten visar att 95% av tjejerna, och 89% av killarna kommer att fortsätta motionera efter 
att de gått ur skolan. Totalt visar undersökningen att 91% kommer att motionera efter att de 
gått ur skolan. 
 
Det andra påståendet lyder: Det är viktigt att motionera hela livet. Resultaten visar att 
skillnaden mellan könen är mycket liten. 95% av eleverna är övertygade om att det är viktigt 
att motionera hela livet. Motiveringarna till fortsatt fysisk aktivitet var både fysiska och 
psykiska anledningar. Både Eriksson et al (2003) och Patomella (2004) visar i sina resultat att 
eleverna är medvetna om att sättet att leva påverkar hur man mår. Men 
resultatsammanställningen från den stora utvärderingen i idrott och hälsa omfattar betydligt 
fler respondenter och får därför högre representativitet vid en jämförelse undersökningarna 
emellan.   
 
De flesta vuxna anser att det finns goda möjligheter för elever att vara fysiskt aktiva i och runt 
skolan. Bland eleverna är dock uppfattningen en annan. De flesta elever anser att 
möjligheterna till aktivitet är små. Ytterst få elever utnyttjar raster och håltimmar till att röra 
på sig. Det är i princip bara ett fåtal pojkar på grundskolan ägnar tid åt spontan fysisk aktivitet 
under skoldagen. Men eleverna efterlyser ett bredare utbud och förslag har lagts fram i frågan. 
Eleverna vill ha anordnade aktiviteter såsom matcher på lunchrasten. Man vill ha skollag i 
diverse olika sporter. Roliga lekar och andra saker att testa t.ex. en dator som man springer 
igång genom att alstra ström på ett rullband. Framförallt vill eleverna själva vara med och 
bestämma aktivitetsutbud. Många elever anser också att de kan tänka sig att vara mer fysiskt 
aktiva under skoldagen om ”andra är det” (Strandell 2002). 
 

 

 

2.7 Sammanfattning 
 

I samtliga studier framkommer att barn och ungdomar som var fysiskt aktiva kände ett större 
välbefinnande än de som var mindre aktiva. Både de fysiska och psykiska parametrarna 
vägdes in i resultatet och det visar att de ungdomar som var fysiskt aktiva kände större 
välbefinnande och är mer tillfredställda med livet. De barn och ungdomar som får otillräcklig 
fysisk aktivitet visade oftare prov på mindre fördelaktig upplevd hälsa (Andersson & Mikaeli 
2008). Utifrån ovanstående har jag kommit fram till mina frågeställningar. Dessa resulterade i 
att jag med hjälp av en kvantitativ metod valt att göra en enkätundersökning. I enkäten 
undersöker jag högstadieelevers uppfattning om hur fysisk aktivitet påverkar psykisk hälsa. 
Jag undersöker också om eleverna tycker att fysisk aktivitet är viktigt, om de upplevt stress i 
samband med undervisningen i idrott och hälsa, samt skolan i övrigt. Jag undersöker också 
vilken effekt fysisk aktivitet har på elevens eventuella stresskänslor. 
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3. Metod 
 

Utifrån min hypotes att högstadieelever inte reflekterat över sambandet mellan fysisk aktivitet 
och psykisk hälsa, började jag arbetet med undersökningen. Trost (2001) menar att innan man 
rimligen kan gå in på själva valet av metod bör man ställa sig frågan om skillnaden mellan 
kvantitativa och kvalitativa studier. Kvantitativa studier kan man något förenklat säga handlar 
om siffror eller i grund och botten ett tänkande där man värderar svaren genom att värdera 
dem i siffror. Kvalitativa studier använder inte den sortens jämförelser, utan de undersöker 
respondenternas uppfattning mera grundligt. Johansson Svedner (2006) menar att 
enkätmetoden passar bra om man söker svar på frågor om attityd och upplevd mening. Många 
av enkätens frågor undersöker hur eleverna upplever förhållanden. Efter att ha tagit åt mig av 
detta och fördjupat mig i ämnet insåg jag att enkät som mätinstrument skulle svara mot de 
flesta av mina frågeställningar. Det är också intressant att kunna redovisa frekvenser från en 
större målgrupp. Studien är begränsad till att omfatta högstadieelever. Någonstans måste man 
dra en gräns för undersökningens omfång. Högstadieelever har troligtvits också uppnått större 
mognad än eleverna på mellanstadiet.  
 
 

3.1 Urval 
 
Min undersökning omfattar totalt 124 elever från två Mellansvenska högstadieskolor. Totalt 
lämnade jag ut 150 enkäter och fick således ett bortfall på 26 enkäter. Bortfallet beror på att 
eleverna var sjuka eller av annan anledning inte befann sig i skolan. Trost (2001) menar att 
det finns olika sätt att göra sitt urval. Ett sätt kan vara att välja icke-slumpmässigt urval, eller 
bekvämlighetsurval. Av både tidsmässiga och ekonomiska skäl har jag valt att göra ett 
bekvämlighetsurval där mitt mål var att nå högstadiets tre årskurser på två skilda skolor. För 
att undersökningen skulle nå relativt pålitlig representativitet för Sveriges samlade 
högstadieelever, kanske fler än 150 elever borde besvarat enkäten. Det totala 
undersökningsmaterialet närmar sig ändå en representativ nivå, således bör inte resultatet 
ignoreras.   
 
 

3.2 Datainsamlingsmetod och enkäten 
 
Trost (2001) menar att jargongen i fackkretsar brukar tala om enkätformulär som ett 
mätinstrument med vilket man mäter människors beteenden, åsikter men också känslor. I min 
undersökning har jag använt enkät som datainsamlingsmetod. Frågorna utformades för att på 
ett bra sätt besvara syfte och frågeställningar i arbetet. Min strävan har varit att göra frågorna 
så tydliga som möjligt i ett försök att förhindra missuppfattningar. I enkätens första fråga, till 
vilken jag för övrigt funnit inspiration i Apitzsch (2000) forskning, hade det underlättat för 
respondenten om jag vänt graderingen i det sista påståendet genom att byta plats på stressad 
och avslappnad. Om man vänder på skalan som jag gjort, kan man se om eleven är 
uppmärksam i sitt arbete med att besvara frågan. Den frågan som undersöker stress i samband 
med idrottsundervisningen borde ha ett svarsalternativ för de elever som inte känner sig 
stressade i samband med idrottsundervisningen. Här kanske man kunde ha placerat 
kryssrutorna till Positivt/Negativt i frågan om upplevd ångest/nedstämdhet längre till vänster 
på enkäten för att synliggöra dem på ett bättre sätt. Dessa brister i enkäten kanske hade 
upptäckts om jag genomfört en pilotstudie. Mina frågor handlade om fysisk aktivitet, stress 
och förhållandet mellan dessa begrepp. Enkäten berör också idrottsundervisningen och 
hälsobegreppet samt elevernas syn på fortsatt motionerande. På tre av frågorna hade 
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respondenterna möjlighet att markera flera svarsalternativ. På åtta av enkätens frågor ombads 
respondenterna att markera ett av alternativen.  
 
 

3.3 Procedur 
 
Jag inledde med att kontakt med rektor på de två aktuella grundskolorna . Efter att rektorerna 
granskat och godkänt enkäten tog jag kontakt med klassföreståndarna för respektive klass och 
bad dem dela ut enkäten bland eleverna. Johansson Svedner (2006) poängterar att deltagarna i 
enkäten ska vara säkra på att deras anonymitet skyddas. Man ska inte genom att läsa arbetet 
kunna identifiera vare sig skola, lärare eller elever. Jag poängterade för klassföreståndarna att 
enkäten hade två sidor samt visade åt vilket håll skalan på enkätens första tre frågor lutar. Jag 
poängterade också att enkäten innehåller en presentation av mig själv och min uppsats. 
Slutligen nämndes att mitt telefonnummer finns efter enkätens sista fråga, om det skulle 
uppstå frågor angående enkäten. Det fanns brister in min enkätadministration. Det hade varit 
en fördel om jag själv delat ut och närvarat när eleverna svarade på enkäten. Framförallt för 
att kunna reda ut frågetecken. Men också för att eleverna då hade kunnat se vem som har 
skrivit enkäten.  
 
 

3.4 Databearbetningsmetoder 
 
Den insamlade datamängden bearbetade jag sedan i kalkylprogrammet Microsoft Excel 2007, 
samt ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word 2007.  
 
 

3.5 Reliabilitet 
 
Traditionellt menar man med reliabilitet, att en mätning är stabil och inte utsatt för t.ex. 
slumpinflytelser (Trost 2001). På samma sätt som en tumstock är ett instrument för att mäta 
längd, är enkäten ett instrument för att mäta uppfattningar. Om mätinstrumentet har hög 
noggrannhet får man samma resultat vid upprepade mätningar. När man arbetar med enkäter 
som datainsamlingsmetod kan slarv vid ifyllandet av enkäten och oklara frågor vara orsaker 
till låg reliabilitet (Johansson Svedner 2006). Jag bedömer att min enkät hade god reliabilitet 
på majoriteten av frågorna. Min hypotes är att jag hade fått relativt lika svar vid en ny 
mätning. Men där fanns brister, framförallt på en av frågorna. Jag har delat ut enkäter i 
samband med tidigare undersökningar och inser nu att när man arbetar med unga respondenter 
tvingas man behandla fler slarvigt ifyllda blanketter jämfört med en vuxen målgrupp. Min 
uppfattning är att slarv i svaren och min något mindre lyckade fråga om stress i samband med 
idrottsundervisningen, sänker undersökningens helhetsbetyg vad gäller reliabilitet.  
 
 

3.6 Validitet 
 
Enligt Trost (2001) kan man med tillförlitlighet mäta något annat än man avser att mäta. Om 
så är fallet kan reliabiliteten vara hög även om validiteten är låg. Därför bör man noggrant 
tänka igenom frågorna innan man går ut med enkäten så att frågorna verkligen mäter det som 
är avsett, och inte någonting annat. På så vis kan man nå högre validitet. I min enkät är det 
främst i (fråga 4) som validiteten kan ifrågasättas. Anledningen till att jag hade med frågan i 
enkäten var för att ta reda på om eleverna vet vad stress är. Min uppfattning är att denna 
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frågeställning kräver djupare, kanske kvalitativ karaktär för att ge mer tyngd och högre 
validitet. Kanske hade svarsmaterialet förbättrats om undersökningen kombinerats av både 
enkät och intervju. Johansson Svedner (2006) menar att enkätmetoden överanvänds på 
frågeställningar där egentligen en annan metod, ofta intervju hade varit att föredra. I övrigt 
bedöms att frågorna mäter vad som avses. Särskilt enkätens huvudfråga som jag bedömer 
svarade relativt starkt mot syftet med undersökningen. 
 
 

3.7 Etiskt förhållningssätt 
 
Det är viktigt att de som fyller i enkäten vet att uppgifterna kommer att hanteras 
konfidentiellt. Jag bad klassföreståndarna att poängtera detta för eleverna.  
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet har utarbetat anvisningar för 
forskningsetik vid samhällsvetenskaplig forskning. En av de punkter som arbetats fram säger 
att: Om deltagarna inte är myndiga skall målsman informeras och tillfrågas om barnen får 
medverka. Deltagarna ska också informeras om att de när som helst kan avbryta sitt 
deltagande i undersökningen (Johansson Svedner 2006). Min handledare gjorde mig 
medveten om att detta. Undersökningen genomfördes med hjälp av enkätfrågor som inte 
bedömdes beröra känsliga områden för eleven. Frivilligt deltagande hade antagligen försenat 
datainsamlingsförloppet eftersom jag då troligen tvingats gå ut med enkäten i fler klasser. Av 
dessa orsaker valde jag att kringgå två av forskningsrådets etiska punkter. 
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4. Resultat 
 

4.1 Inledning  
 

Bland de enkäter som jag lämnat ut till högstadieelever i två Mellansvenska skolor kommer 
jag att presentera resultatet från alla frågor. Resultatet kommer att presenteras genom olika 
tabeller, diagram och genom beskrivning i text. De flesta svar jag fått är ikryssade 
svarsalternativ, men jag kommer även att redovisa de svar där eleverna har skrivit egna 
kommentarer. 
 

 
4. 2 Enkätundersökningens sakfrågor 
 
Tabell 1. Könsfördelning 
 Frekvens Procent 

Pojke 
Flicka 
Totalt 

65 
59 
124 

52.4 
47.6 
100.0 

 N=124 
 
 
Jag har delat ut 150 enkäter i två Mellansvenska högstadieskolor. Jag fick 124 svar och 
bortfallet blev således 26 enkäter. Könsfördelningen föll sig så att pojkarna som svarade var 
65 st, 52.4 procent, och flickorna som svarade var 59 st, 47.6 procent. Könsfördelningen är 
alltså relativt jämn.  
 
 
Tabell 2. Åldersfördelning 

 Frekvens Procent 

Åk 7 
Åk 8 
Åk 9 
Totalt 

40 
44 
40 
124 

32.3 
35.4 
32.3 
100.0 

N=124 

 
 
 
Undersökningsgruppen bestod av elever från högstadiets klass sju, åtta och nio. Årskurs sju 
representeras i studien av 40 elever vilket motsvarar 32.3 procent. Årskurs åtta representeras 
av 44 elever vilket motsvarar 35.4 procent. Årskurs nio representeras också av 40 elever 
vilket motsvarar 32.3 procent. Resultatet visar att åldersfördelningen mellan högstadiets tre 
klasser är relativt jämn.   
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4.3 Fråga 1. Fysisk aktivitet i idrotten. Dess påverkan på psykisk 
hälsa 
 
Tabell 3. Hur elever upplever att fysisk aktivitet i samband med idrott och hälsa påverkar deras psykiska hälsa 
 [1] 

Förb. 
[2] [3] [4] [5] [6] 

Förs. 
 

Humöret förb./förs.  
Procent 

35 
28.9% 

49 
40.5 % 

28 
23.2 % 

7 
5.8 % 

1 
0.8 % 

1 
0.8 % 

N=121 

Självuppf. förb./förs. 
Procent 

16 
13.6 % 

39 
33.0 % 

43 
36.4 % 

18 
15.3 % 

2 
1.7 % 

0 
0 % 

N=118 

Livskvalitén förb./förs 
Procent 

30 
25.5 % 

41 
34.8 % 

39 
33.0 % 

6 
5.0 % 

2 
1.7 % 

0 
0 % 

N=118 

 

Stressad/Avslappnad 
Procent 

2 
1.7 % 
Stress. 

6 
5.0 % 

24 
20.4 % 

26 
22.0 % 

35 
29.7 % 

25 
21.2 % 
Avsl. 

N=118 

 

 
Enkätens första fråga svarar mot undersökningens syfte. Samtliga 124 elever svarade på 
frågan. I Tabell 3 ovan finns en sammanställning av hur många markeringar varje 
svarsalternativ i påståendet t.ex. ”humör” fick enligt skalan (1-6), se bilaga 1. Där står också 
en procentsats under varje svarsalternativ. Procenttalet gäller svarsalternativets andel i procent 
jämfört med påståendets totala antal markeringar.  
När jag summerar det antal markeringar som svarsalternativ [1][2][3] i påståendet om humör, 
självuppfattning och livskvalitet fått tillsammans med det antal markeringar som 
svarsalternativ [4][5][6] fått i påståendet om stress./avsl, inser jag att (406st av 475 
markeringar) 85.5% av eleverna, upplever förbättringar av psykisk hälsa i samband med 
fysisk aktivitet i idrott och hälsa.    
 
 
4.3.1 Fråga 1. Humör – Självuppfattning. Skillnader mellan pojk/flick 
 
Tabell 4. Humör. Pojk=streckad  Flick=ifylld                Tabell 5. Självuppf. Pojk=streckad  Flick=ifylld   

 
N=121  Pojk N=63  Flick N=58                                     N=118  Pojk N=60  Flick N=58 

 
Elevernas syn på om humöret förbättras eller försämras visas i Tabell 4. I diagrammen ovan 
redovisas hur pojkar och flickor svarat på respektive påstående. Den streckade linjen 
representerar pojkar och den heldragna linjen representerar flickor. Y-axeln visar antal 
markeringar mellan 0-35. X-axeln visar svarsalternativen 1-6. Y-axeln är diagrammets 
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vertikala axel. På svarsalternativ 1, (Tabell 4) ser vi t.ex. att bland pojkar är det 18st som valt 
att markera detta svarsalternativ. Låg siffra i x-axeln innebär att humöret förbättras. Eftersom 
de flesta elever valt att markera svarsalternativ [1][2][3] innebär det att de flesta upplever att 
humöret förbättras av fysisk aktivitet.  
Elevernas syn på om självuppfattningen förbättras eller försämras visas i Tabell 5. Låg siffra i 
x-axeln innebär i påståendet, att självuppfattningen förbättras. Eftersom de flesta elever valt 
att markera svarsalternativ [1][2][3] innebär det att de flesta elever upplever att även 
självuppfattningen förbättras av fysisk aktivitet.  
 
4.3.2 Fråga 1. Livskvalitet – Stress/Avsl. Skillnader mellan pojk/flick 
 
Tabell 6. Livskv. Pojk=streckad  Flick=ifylld                  Tabell 7. Stress/Avsl. Pojk=streckad  Flick=ifylld 

  
N=118  Pojk N=60  Flick N=58                                       N=118  Pojk N=62  Flick N=56 

 
Elevernas syn på om livskvalitén förbättras eller försämras visas i Tabell 6. Låg siffra i x-
axeln innebär i påståendet om livskvalitet, att livskvalitén förbättras. Vi ser t.ex. att 21st 
flickor valt att markera svarsalternativ 3. Eftersom de flesta elever valt att markera 
svarsalternativ [1][2][3] visar det att både pojkar och flickor upplever förbättringar av fysisk 
aktivitet.  
Elevernas syn på om de känner sig stressade eller avslappnade visas i Tabell 7. HÖG siffra i 
x-axeln innebär att eleven känner sig avslappnad som ett resultat av fysisk aktivitet i samband 
med idrott och hälsa. Enligt diagrammet känner sig pojkar något mer avslappnade än flickor 
eftersom fler markerat svarsalternativ [4][5][6].  
 

 
4.4 Fråga 2. Är fysisk aktivitet viktigt  
 
Tabell 8. Vikten av fysisk aktivitet  1=Mycket viktigt. 6=Inte alls viktigt 

 
N=124 
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Samtliga 124 elever svarade på frågan. Diagrammet (Tabell 8) visar antal elever per 
svarsalternativ. Y-axeln visar antal svar mellan 0-70. Låg siffra i x-axeln innebär att, eleven 
tyckte att fysisk aktivitet var viktigt. Hög siffra innebär ”Inte alls viktigt”. Att fysisk aktivitet 
är mycket viktigt var det flest elever som tyckte, 62st alltså 50%. Svarsalternativ 5 var det 
ingen elev som valde. Resultaten visar att de allra flesta anser att fysisk aktivitet är viktigt 
eller åtminstone relativt viktigt.   
 

4.5 Fråga 3. Stress i skolan 
 
Tabell 9. Upplevt stress i skolan  1=Aldrig. 6= Ofta 

 
N=122 

 
Två elever av totalt 124st valde att inte svara på frågan. Diagrammet (Tabell 9) visar antal 
elever per svarsalternativ. Y-axeln visar antal svar mellan 0-40. Låg siffra i x-axeln innebär 
att, eleven aldrig känt sig stressad i skolan. Hög siffra innebär att eleven ofta känt sig stressad 
i skolan. Svarsalternativ 5 fick flest markeringar 34st, 27.9%. Svarsalternativ 1 fick minst 
antal markeringar 5st, 4%. Svaren visar att eleverna mer ofta än aldrig känner sig stressade i 
skolan.  

 
4.6 Fråga 4. Vad eleven förknippar med stress 
 
Tabell 10. Vad eleven förknippar med stress 

 
N=117 

 
Sju elever av totalt 124st valde att inte svara på frågan. Diagrammet (Tabell 10) visar antal 
markeringar per svarsalternativ. OBS! Eleven kunde ange flera svarsalternativ i frågan. Det 
totala antalet ikryssade svarsalternativ blev 294st. Y-axeln visar antal svar mellan 0-80. X-
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axeln visar svarsalternativen. ”Att jag känner mig ängslig” fick flest markeringar 76st, 25.9%. 
Det näst vanligaste svarsalternativet var ”Nedstämdhet” 63st, 21.4%. ”Att jag känner mig 
harmonisk” fick minst antal markeringar 3st, 1%. Syftet med denna fråga var att undersöka 
elevernas upplevelser av stress. Resultaten visar att de flesta har markerat de svarsalternativ 
som kan vara ett resultat av stress.   

 
4.7 Fråga 5. Fysiska symptom av stress 
Tabell  11. Fysiska symptom av stress 

 
N=120 
I min undersökning visar det sig att huvudvärk var det vanligaste fysiska symptom eleverna 
känner i samband med stress? 120 elever valde att svara på frågan. Diagrammet (Tabell 11) 
visar antal elever per svarsalternativ. OBS! Eleven kunde ange flera svarsalternativ i frågan. 
Det totala antalet ikryssade svarsalternativ blev 309st. Y-axeln visar antal svar mellan 0-80. 
X-axeln visar svarsalternativen. ”Huvudvärk” fick flest markeringar 67st, 21.7%.”Hunger” 
fick minst antal markeringar 30st, 9.7%. Observera att det kan finnas fler fysiska symptom av 
stress än de som redovisas i min undersökning. Hunger och magvärk berör magen. Kanske 
svarsalternativet magvärk hade varit tillräckligt. 

 
4.8 Fråga 6. Stress i samband med idrottsundervisningen 
 
Tabell 12. Stress i samband med idrottsundervisningen 

 
N=70 
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Stort bortfall i frågan, 54 elever av totalt 124st valde att inte svara på frågan. Diagrammet 
(Tabell 12) visar antal elever per svarsalternativ. OBS! Eleven kunde ange flera 
svarsalternativ i frågan. Det totala antalet ikryssade svarsalternativ blev 107st. Y-axeln visar 
antal svar mellan 0-30. X-axeln visar svarsalternativen.”I omklädningsrummet” fick flest 
markeringar 28st, 26.2%. ”På grund av lärarens beteende” fick minst antal markeringar 7st, 
6.5%. Att byta om tillsammans med sina klasskamrater kan vara det moment i samband med 
idrottsundervisningen som oroar eleverna mest. Det fanns brister i frågans konstruktion (se 
metod).  
 

4.9 Fråga 7. Vilken effekt har fysisk aktivitet på eleven 
 
Tabell 13. Vilken effekt har fysisk aktivitet på eleven 
 Frekvens Procent 

Ökar min stresskänsla 
Minskar min stresskänsla 
Annat 
Totalt 

6 
76 
38 
120 

5.0 
63.3 
31.7 
100.0 

N=120 

 
Bland resultaten (Tabell 13) kan man se att majoriteten av eleverna upplever minskad 
stresskänsla i samband med fysisk aktivitet. Även kommentarerna visar detta. Fyra elever av 
totalt 124st valde att inte svara på frågan. 5% av eleverna angav att fysisk aktivitet ökar deras 
stresskänsla. 63.3% angav att stresskänslan minskas av fysisk aktivitet. På svarsalternativet 
”Annat” ombads eleverna skriva ”Vad” de upplever, om inte ökad eller minskad stresskänsla? 
De flesta eleverna valde att skriva kommentarer på frågan. Några valde att ange flera 
upplevda effekter av fysisk aktivitet. Jag har här valt att göra en sammanställning av de 
alternativ som liknar varandra. Eleven kan därför ha utryckt sig med andra ord än de jag valt 
att redovisa. Jag upplever att jag fångat andemeningen i deras kommentarer och summerat 
dem. Bland de 38st elever som valde att kryssa i alternativet ”Annat” fanns följande 
kommentarer att läsa:  
 
Uppgav att de mår bättre, 10st 
Uuppgav att de känner sig avslappnade, 4st  
Uppgav att man känner sig pigg, 4st  
Svarade ”varken eller” 4st 
Svarade ”vet inte” 4st 
Svarade ”både och” 3st 
 
Bland kommentarerna ser vi att de flesta 10st, uppger att de mår bättre av fysisk aktivitet. 
Kanske som ett resultat av minskad stresskänsla. 
 
”Påverkas inget speciellt” 1st 
”Tycker om” 1st 
”Daglig motion” 1st 
”Inga kommentarer” 1st  
”Blir ej stressad av fysisk aktivitet” 1st 
 
”Tränar tillräckligt” 1st  
”Bättre tränad” 1st  
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”Trötthet” 1st  
”Jobbigt” 1st 
”Nyttig” 1st 
 

4.10 Fråga 8. Upplevd ångest/nedstämdhet 
 
Tabell 14. Upplevt ångest/nedstämdhet 

 
Ja/Nej N=124  Pos/Neg N=73 

 
Samtliga 124 elever svarade på första delen av frågan där man kryssade Ja/Nej. 14 elever 
valde att inte besvara den andra delen av frågan där man svarade på om man upplever att 
idrott/motion påverkar ångest/nedstämdhet, Positivt eller Negativt? I diagrammet (Tabell 14) 
visas antal elever per svarsalternativ. Y-axeln visar antal svar mellan 0-100. X-axeln visar 
svarsalternativen. Det var 87st, 70.2% som uppgav att de någon gång upplevt 
ångest/nedstämdhet. Bland de 87st elever som svarade Ja på den första delen av frågan och 
således ombads besvara den andra delen av frågan framgår att 14st, 16.1% valde att inte 
besvara den andra delen av frågan. Att de upplevde idrott/motion ha en ”Positiv” påverkan på 
ångest/nedstämdhet uppgav 61st, 70.1%. Att påverkan var ”Negativ” uppgav 12st, 13.8%. 
Resultaten visar att fysisk aktivitet påverkar sinnestillståndet i positiv riktning.  
 

4.11 Fråga 9. Fysisk aktivitet, viktigt genom hela livet 
 
Tabell 15. Lär sig eleverna om fysisk aktivitet genom hela livet 

 Frekvens Procent 

Ja 
Nej  
Totalt 

88 
35 
123 

71.5 
28.5 
100.0 

N=123 
 
En elev valde att inte svara på frågan. De elever som svarade Ja, ombads skriva ”Vad” de fått 
lära sig? Bland de kommentarer som fanns att läsa, har jag valt att göra en sammanställning 
av de alternativ som liknar varandra. Majoriteten av kommentarerna tyder på att eleven 
relaterar fysisk aktivitet till kända positiva effekter. Eleven kan ha utryckt sig med andra ord 
än de jag valt att redovisa. Jag upplever att jag fångat andemeningen i deras kommentarer och 
summerat dem. Bland de 88st elever som svarade Ja på frågan fanns följande kommentarer att 
läsa:  
 
”Mår bättre” 11st  
”Ta hand om kroppen” 9st 



-20- 
 

”Måste röra sig” 8st 
”Bättre kondition” 7st 
”Mycket olika saker” 7st 
”Håller dig frisk” 6st 
”vad man ska äta” 6st 
 
Bland kommentarerna ser vi att eleverna i ämnet idrott och hälsa fått lära sig många olika 
orsaker till att det är viktigt att röra på sig genom hela livet. Bland kommentarerna ser vi att 
”Mår bättre” och ”Ta hand om kroppen” tillsammans fått flest markeringar 20st, vilket är bra. 
Vi ser också att 8st skrivit att man ”Måste röra sig”. Det är viktigt att eleverna lär sig orsaken 
till varför man bör röra på sig hela livet. Eftersom det troligtvis kommer att motivera dem till 
fysisk aktivitet i högre utsträckning.  
 
”Det man gör nu sätter spår senare” 5st 
”Minskad sjukdomsrisk” 5st 
”Viktigt röra på sig” 4st 
”Bättre koncentrerad” 4st 
 
”Att man behöver bra betyg i gympa om man ska söka jobb” 3st 
”Förbättrad hälsa” 3st 
”Orkar mer” 2st 
”Friskare hjärta” 2st 
 
”Att det talar om personen är slarvig eller ordentlig” 1st 
”Kunskap om idrott” 1st 
”Motverkar fetma” 1st 
”Mindre trött” 1st 
 
”Bättre immunförsvar” 1st 
”Mindre stressad” 1st 
”Anabola ger stora konsekvenser” 1st 
”Motion har lugnande effekt” 1st 
 
”Vi gör nästan bara bollsporter så man lär sig väl något bra av det” 1st 
”Hur man tar hand om sig” 1st 
”Hur man ska göra för att må bra” 1st 
”Annars dör man” 1st 
 

4.12 Fråga 10. Fysisk aktivitet efter 40-årsåldern 
 
Tabell 16. Fysisk aktivitet efter 40-årsåldern 
 Frekvens Procent 

Ja 
Nej 
Totalt 

107 
12 
119 

89.9 
10.1 
100.0 

N=119 

 
Fem elever av totalt 124st valde att inte svara på frågan. Stor majoritet, nära 90% tror sig 
motionera när de passerat 40, vilket är bra. Eleverna väljer också de vanliga motionsformerna 
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jogga och gå. Bland kommentarerna till ”Varför” de kommer att motionera fanns följande att 
läsa:  
 
”Må bra” 11st 
”Vill hålla formen” 7st 
”Vill ha ett friskt liv” 5st  
”För att det är viktigt” 4st 
”Gillar att sporta” 4st 
”För att leva längre” 3st 
 
Eleverna uppger att de kommer att motionera efter 40-årsåldern och man kan återigen se att 
de flesta angett ”Må bra” som viktigaste orsak, 11st. Eleverna har även här angett många olika 
orsaker. Men att vara frisk och hålla formen är viktigt för flera elever.  
 
”Fortsätta det jag gör nu” 2st 
”Kommer att träna om jag är frisk” 2st 
”Vill bli proffs” 2st 
”Vet inte” 1st 
”För att man måste” 1st 
 
”Känner mig lugn” 1st 
”För att det ät viktigt” 1st  
”Vet ej, biter bra” 1st  
”Jag älskar att röra på mig så det kommer jag inte att sluta med” 1st  
”Vill leva friskt och sunt” 1st 
 
”träna något av mina barns fotbollslag” 1st  
”För att slippa ökade ryggbesvär” 1st 
”Annars får jag nog hjärtinfarkt” 1st 
”För att bli en frisk 40-åring” 1 st 
”Bra kondition” 1st 
 
 
 
Bland kommentarerna till ”hur” de kommer att motionera fanns följande att läsa: 
 
”Jogga” 42st 
”Gå” 36st 
”Gym” 17st 
”Cykla” 9st 
”Simma” 4st 
”Rida” 3st 
”Innebandy” 2st 
 
De allra flesta, 65.0% uppger att de kommer att jogga eller gå. Detta resultat upplever jag 
rimligt. Gå på gym, 14.2% och cykla, 7.5% bedömer jag också att det är rimliga siffror.  
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”Träna” 2st” 
”Gymnastik” 1st 
”Spela hockey” 1st 
”Spela fotboll” 1st 
”Åka skidor” 1st 
”Cross” 1st 
 
 
Bland kommentarerna till varför de ”inte” kommer att motionera fanns följande att läsa: 
 
”Orkar inte” 8st 
”Inte den typen. Men ut och röra på mig hoppas jag” 2st 
”Avskyr idrott. Vet väl inte hur det är om 26 år” 1st 
”Tänker nog mer på jobb än hälsa då” 1st. 
 
Vi ser att 8 av de 12st elever som anger att de ”inte” kommer att utöva fysisk aktivitet när de 
passerat 40-årsåldern skriver att de ”Orkar inte”. Det är troligtvis både ärligt och rimligt 
svarat.  

 
4.13 Fråga 11. Lektionstid till sambandet fysisk aktivitet/psykisk 
hälsa 
 
Tabell 17. Elevers syn på lektionstid till fysisk aktivitet/psykisk hälsa 

 
N=123 
 

 
De flesta elever tycker att fysisk aktivitet och dess effekter bör nämnas någon gång per 
månad, eller en gång per månad. En elev av totalt 124st valde att inte svara på frågan. 
Diagrammet (Tabell 17) visar antal elever per svarsalternativ. Y-axeln visar antal svar mellan 
0-60. X-axeln visar svarsalternativen. Det svarsalternativ som fick flest markeringar var 
”någon gång per termin” 52st, 42.3%. Alternativet ”Varje lektion” markerades av 3st, 2.5%. 
Det var ingen elev som valde alternativet ”Aldrig”. Därför finns det inga kommentarer att 
redovisa.  
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5. Analys av resultat 
 
Den årskurs som representerades av flest elever i undersökningen var årskurs 8.  Medelåldern 
bland eleverna var 14 år, om man utgår ifrån att man i årskurs 7 är 13 år, 8 är 14år och 9 är 15 
år. Att varje årskurs representerades av ett relativt jämnt antal elever ser jag som positivt, 
eftersom ingen årskurs blir mindre representerad i undersökningen.  
 
Om man i enkätens första fråga summerar svarsalternativen [1][2][3] i de tre översta 
påståendena (var för sig) får man följande procentsiffror: Humör 92.6%, självuppfattning 
83.0%, livskvalitet 93.3%. Om man även summerar svarsalternativen [4][5][6] i påståendet 
stressad/avslappnad, ser man att 72.9% av eleverna har valt att markera dessa. Alltså upplever 
en relativt stor majoritet av eleverna att psykisk hälsa förbättras och att de känner sig 
avslappnade av fysisk aktivitet i samband med ämnet idrott och hälsa. 
 
När man jämför pojkar och flickor i respektive påstående ser man i påståendena om humör 
och självuppfattning att både pojkar och flickor har relativt lika uppfattningar. Ett 
svarsalternativ som skiljer mellan pojkar och flickor är dock svarsalternativ [2] i påståendet 
som berör humörets förändring. Skillnaden är att nästan dubbelt så många pojkar som flickor 
valt att markera det alternativet. Om man summerar antalet markeringar på svarsalternativ 
[1][2][3] hos pojkar och hos flickor, upplever fler pojkar än flickor att fysisk aktivitet i 
samband med idrott och hälsa förbättrar den psykiska hälsan vad gäller humöret.  
 
I påståendet som berör livskvalitet visar resultaten att pojkar och flickor tycker ganska lika. Vi 
kan dock se att fler än dubbelt så många pojkar som flickor valt att markera svarsalternativ 
[1]. Flickorna har istället valt att göra fler markeringar på svarsalternativen [2] och [3]. 
Livskvalitet är ett svårt begrepp. Frågan är om resultaten visar att pojkarna verkligen upplever 
bättre livskvalitet än flickorna. Kanske är det så att flickorna är något mer reserverade i sitt 
sätt att svara på enkäten, vilket innebär att de föredrar alternativen närmare mitten av skalan. 
Både pojkar och flickor har valt att markera den del av påståendet som tyder på att 
livskvalitén förbättras. Att skillnader mellan pojkar och flickor finns på den sidan av 
påståendet som tyder på att livskvalitén förbättras bör ändå ses som positivt jämfört med om 
pojkar och flickor haft helt olika uppfattning i frågan. 
 
I det sista av fyra linjediagram har pojkar och flickor något skilda uppfattningar. Bland 
pojkarna ser vi att majoriteten 81.5% markerat svarsalternativ [4][5][6], medan majoriteten 
78.0% av flickorna markerat svarsalternativ [3][4][5]. Det innebär att pojkarna i något större 
utsträckning än flickorna upplever att de känner sig avslappnade av fysisk aktivitet i samband 
med idrott och hälsa. Att flickor i mindre utsträckning känner sig avslappnad kan bero på att 
de har något svårare att hävda sig fysiskt. Graden av skillnad mellan pojkar och flickor är 
ändå väldigt liten.  
 
Enkäten undersöker också elevernas syn på om fysisk aktivitet är viktigt. Resultaten visar att 
en stor majoritet av eleverna markerat svarsalternativ [1] och [2] vilket tyder på att en stor 
majoritet av eleverna av någon orsak tycker att fysisk aktivitet är viktigt.  
 
Att eleverna vid fler tillfällen känner sig stressade än avslappnade i skolan visar resultaten 
från enkätens tredje fråga. Majoriteten av eleverna har valt att markera svarsalternativ 
[3][4][5]. Om man delar påståendets svarsalternativ i två delar och låter [4][5][6] representera 
den kategori elever som upplever sig stressade i skolan ser vi att 75st 61.5% lutar mot att de 
ofta upplever stress i skolan, medan 47st lutar mot att de aldrig känner stress i skolan. 
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I enkäten försöker jag ta reda på vad eleverna förknippar med stress. I frågan ville ta reda på 
om högstadieelever har kunskap om vad som förknippas med stress. Min hypotes var att de 
inte visste vilka känslor som kan förknippas med stress. Resultatet kanske hade blivit 
annorlunda om man bett eleven svara öppet på frågan istället för att ge dem svarsalternativ. 
Svarsalternativen hjälper eleven att svara på frågan eftersom förhållandet blir mer uppenbart. 
Min hypotes är att jag hade fått större variation bland elevernas svar om det varit en öppen 
fråga. Bland svaren kan man utläsa att eleverna med god marginal lyckats finna de 
känslotillstånd som förknippas med stress, nedstämdhet, sårbarhet osv. Det är bara ett 
svarsalternativ som förbryllar. Att 25 elever markerade svarsalternativet (Att jag känner mig 
”på gång”). Själv upplever jag att talesättet ”på gång” känns ganska avlägset när jag känner 
mig riktigt stressad. Stress kan ha olika effekt på människor. Frågan är om eleverna vet vad de 
svarade på? Övriga resultat i frågan tyder ändå på viss kunskap.     
 
Utan att ifrågasätta Almgren et als (2007) resultat, vill jag ändå påvisa skillnader i deras och 
mitt svarsmaterial. I deras C-uppsats har man undersökt studenters fysiska symptom av stress. 
Bland deras resultat kan man se att ”magvärk” var det vanligaste fysiska symptomet av stress. 
I min undersökning var det istället svarsalternativet huvudvärk som fått flest markeringar. 
Skillnaderna i resultaten kan vara en tillfällighet. Svarsalternativet magvärk fick 19st färre 
markeringar än huvudvärk i min undersökning. Bland högstadieeleverna kanske 
stressrelaterad huvudvärk, migrän är något vanligare än bland studenter? Svarsalternativen 
trötthet, hög puls och huvudvärk fick nästan lika många markeringar och är således de fysiska 
symptom av stress som är vanligast bland eleverna. När man läser diagrammet ser man att 
markeringarna är relativt jämnt fördelade mellan svarsalternativen. Svettningar och hunger 
har fått något färre markeringar. I min undersökning kan man ana att det är större spridning 
mellan elevernas fysiska symptom av stress än deras upplevda känslomässiga symptom av 
stress, där de verkade vara mer överens.  
 
Enkäten behandlar en fråga om stress i samband med idrottsundervisningen. Många elever 
valde att inte svara på frågan. De lärare som hjälpt mig att dela ut enkäten upplyste mig om att 
eleverna inte känner sig stressade i samband med idrottsundervisningen, och har därför valt 
att inte besvarat frågan. Min reaktion på detta blir att frågan borde haft ett svarsalternativ för 
de elever som ”aldrig” känner sig stressad i samband med idrottsundervisningen. Nu blev det 
alltså 70 elever som svarade på frågan, och bland svaren kan man läsa att det är två 
svarsalternativ som utmärker sig ”I omklädningsrummet” som fått flest markeringar. ”På 
grund av lärarens beteende” som fått minst antal markeringar. Bland de resterande 
svarsalternativen är markeringarna relativt jämnt fördelade. Att döma av resultatet från den 
här frågan kan stämningen i omklädningsrummet vara största orsaken till att en del elever 
väljer att inte delta i skolgymnastiken. Om man antar att de elever som valde att inte svara på 
frågan är en homogen grupp som inte känner sig stressad i samband med 
idrottsundervisningen. Om så är fallet består denna grupp av flest elever, 43.5% .  
En relativt stor majoritet av eleverna uppger att fysisk aktivitet minskar deras stresskänsla, 
63.3%. Endast 5.0% uppger att de upplever en ökad stresskänsla av fysisk aktivitet. Bland de 
elever som valde att markera svarsalternativet ”Annat” framgår i den största homogena 
gruppen av elevkommentarer att, 10st uppger att de mår bättre. Av vilken orsak dessa elever 
uppger att de mår bättre framgick inte. Min hypotes är att många av dem upplever att de mår 
bättre pga. minskad stresskänsla som ett resultat av fysisk aktivitet.  
 
Enkätfrågan angående upplevd ångest/nedstämdhet visar att bland eleverna var det 70.2% 
som någon gång upplevt ångest/nedstämdhet. Min hypotes var att högstadieelever inte 
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reflekterar över dessa begrepp. Men av enkätsvaren framgår att en stor majoritet av eleverna 
uppger att de upplevt ångest/nedstämdhet. 73 elever valde att svara på den andra delen av 
frågan som handlar om positiv eller negativ effekt av motion/fysisk aktivitet vad gäller 
ångest/nedstämdhet. Svaren visar att en stor majoritet 70.1% av eleverna upplever att 
motion/fysisk aktivitet har positiv effekt på, och alltså motverkar ångest/nedstämdhet. Som 
enkätkonstruktör upplever jag en liten besvikelse över att så pass många elever valde att inte 
besvara den andra delen av frågan. Att kryssrutorna till svarsalternativen positivt/negativt 
fanns långt till höger på enkäten kanske innebar att det var svårare att uppmärksamma dem.  
 
En relativt stor majoritet 71.5% uppger att de fått lära sig om att fysisk aktivitet är viktigt 
genom hela livet. De elever som svarade Ja på frågan ombads också att med egna ord ange 
”Vad” de fått lära sig. Majoriteten av eleverna har uppgett kommentarer som visar prov på att 
de förvärvat kunskaper om varför fysisk aktivitet är viktigt genom hela livet. 28.5% av 
respondenterna uppgav att de inte fått lära om vikten av att vara fysiskt aktiv genom hela 
livet. Min hypotes var att betydligt fler skulle ange att de inte fått lära sig om att fysisk 
aktivitet är viktigt genom hela livet. Skolan kanske inte är den enda kunskapskällan som 
uppmärksammar vikten av att vara fysiskt aktiv. Olika medier når troligtvis också ut med 
detta budskap till eleverna.  
 
En stor majoritet av eleverna tror att de kommer att utöva fysisk aktivitet när de passerat 40-
årsåldern, vilket är positivt. Jag har tidigare gjort en undersökning på en Mellansvensk 
högstadieskola, där jag undersökt hur många av lärarna som motionerade regelbundet. Bland 
svaren fann jag att 38.5% uppgav att de motionerade regelbundet. Min hypotes är att många 
av eleverna inte kommer att motionera regelbundet när de passerat 40 år.  
 
Enkätens sista fråga handlar om hur ofta eleven tycker att man i skolgymnastiken borde prata 
om fysisk aktivitet och dess påverkan på psykisk hälsa. Min uppfattning är att det vore rimligt 
att fördjupa sig i ämnet på någon av de teorilektioner som man har med eleverna. Det är också 
viktigt att repetera budskapet under terminen, rimligtvis någon gång per månad. Ett bra 
tillfälle kan vara i samband med den inledande närvarokontroll som startar lektionen. Bland 
enkätsvaren kan man läsa att de flesta elever 42.3% markerat alternativet ”Någon gång per 
termin”. Svarsalternativen ”En gång i månaden” och ”En gång i veckan” har också fått relativt 
många markeringar. Min hypotes var att fler elever skulle markera alternativet ”Aldrig”. Jag 
tycker också att det är förvånansvärt många elever som angett alternativet ”En gång i veckan”. 
Själv tror jag att det blir mycket upprepningar om man nämner förhållandet mellan fysisk 
aktivitet och psykisk hälsa en gång per vecka. Men man bör också respektera att hälsa är 
viktigt, samt att begreppet fått större utrymme i den nuvarande läroplanen.  



-26- 
 

6. Diskussion 
 

Utgångspunkten när jag startade arbetet, var min uppfattning att högstadieelever inte 
reflekterat över sambandet mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa. För att få en indikation 
på om min hypotes stämmer överens med hur elevernas uppfattning om förhållandet ser ut, 
valde jag att fördjupa mig i ämnet. I arbetet bearbetar jag också ett antal frågeställningar. Jag 
bedömer att det även finns svar på dem i undersökningsmaterialet. Vidare undersöker jag 
huruvida högstadieelever upplever att de i ämnet idrott och hälsa får lära sig vikten av att vara 
fysiskt aktiv genom hela livet. Enligt mina erfarenheter pratas det inte om detta förhållande i 
skolgymnastiken. Min undersökning visar dock klart och tydligt att eleverna upplever att de 
får med sig mycket kunskap i denna fråga som är både viktig och aktuell för min framtida roll 
som idrottslärare.  
 
En vikig fråga i undersökningen berör elevernas kunskap om stress. Mitt sätt att ta reda på hur 
det förhåller sig var att låta eleverna markera de alternativ som de förknippar med stress. 
Resultaten visar att hela 86.4% av markeringarna sitter på de svarsalternativ som de flesta 
människor förknippar med stress: Nedstämdhet, minskat självförtroende, att jag känner mig 
sårbar och att jag känner mig ängslig. Att pricka in dess svarsalternativ var relativt lätt 
eftersom frågan hade fasta svarsalternativ. Men efter att ha läst frågan och besvarat den kan 
man tänka sig att eleverna fått en något tydligare bild av vad det handlar om.  
 
De flesta studier Apitzsch (2000); Hassmén et al (2003); Dotervall G & S (1998); Andreasson 
et al (2006); Bernerskog (2006) och Andersson & Mikaeli (2008) pekar på att fysisk 
aktivitet/motion är effektivt som stresshanteringsmetod. Både i det akuta stadiet och som ett 
sätt att vaccinera sig mot stressens skadliga effekter. Bland eleverna som deltagit i min 
undersökning var det en stor majoritet som upplever att fysisk aktivitet är avstressande samt 
förbättrar känslotillståndet. Alltså harmonierar resultaten från min studie med den forskning 
som finns på området. Vid en jämförelse med pojkar och flickor ser man i diagrammen att 
pojkarna i större utsträckning valt att markera de högsta eller lägsta svarsalternativen. Trenden 
bland flickorna är istället att i större omfattning markera svarsalternativen i mitten. Resultaten 
visar att pojkarna uppfattar effekten av fysisk aktivitet mer positiv än vad flickorna gör. Man 
kan också se att flickorna i högre utsträckning än pojkarna, väljer att inte markera de mest 
extrema svarsalternativen, åt ena eller andra hållet. Min hypotes är att flickor är mer 
självkritisk än pojkar och väljer svarsalternativen i mitten.  
 
Henriksson & Ravnjakovic (2008) har i sitt examensarbete bl.a. undersökt hur elever ser på 
värdet av fysisk aktivitet. Bland resultaten framgår att 62.3 % av pojkarna och 66.3% av 
flickorna tycker att fysisk aktivitet är väldigt viktigt. De lyfter fram den tekniska utvecklingen 
med tv-spel och tv-tittande som orsak till att dagens ungdomar är mindre benägna än tidigare 
generationer att vara fysiskt aktiva. I min undersökning visar förvisso resultaten att 
svarsalternativet (Mycket viktigt) fått flest markeringar. Men färre elever än hos Henriksson 
& Ravnjakovic (2008) upplever att fysisk aktivitet är mycket viktigt. I min undersökning var 
det 50% av eleverna som markerade detta svarsalternativ. Samhällsutvecklingen kanske har 
gått i riktning mot att dagens elever rör sig mindre.  
 
Skolgymnastiken ger många positiva men även negativa upplevelser hos eleverna. Bland de 
negativa upplevelserna framgår enligt Biddle & Chatzisarantis (1999) att skolgymnastiken var 
tråkig och gav ett för litet utrymme för variation. Man kände sig malplacerad och 
inkompetent. Och fick glåpord från sina klasskamrater. Även om de flesta kommentarerna i 
min undersökning visar att eleverna är positiva till ämnet idrott och hälsa kan man också finna 
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åsikter som önskar mer variation inom ämnet: ”Vi gör nästan bara bollsporter så man lär sig 
väl något bra av det”. Biddle & Chatzisarantis (1999) menar att idrott och hälsa ofta 
domineras av traditionella bollsporter. Om 43.5% av de som svarat på frågan om stress i 
samband med idrott och hälsa inte känner sig stressade betyder det att mer än hälften, 56.5% 
av eleverna på ett eller annat sätt känner stress inom ämnets ramar, vilket inte är bra. Detta 
förhållande kan inte ses som statistiskt säkerställt eftersom det bygger på mitt antagande att de 
43.5% av eleverna som inte svarade på frågan hörde till den grupp som inte kände sig stressad 
i samband med idrottsundervisningen. Att lite drygt hälften av eleverna känner sig stressade i 
samband med idrottsundervisningen är inte bra. Resultaten visar att relativt få elever känner 
sig stressade under själva lektionen. Istället är det andra omständigheter som gör att det 
känner sig stressade. Att döma av resultatet kan stämningen i omklädningsrummet vara största 
källan till stress bland eleverna och således det största problemet i samband med 
idrottsundervisningen. Som jag tidigare nämnt bör man vara försiktig vid tolkningen av 
resultaten i denna fråga. Jag tycker ändå att svarsmaterialet riktar uppmärksamhet mot ett 
viktigt problem som jag inte reflekterat över tidigare. Vad det är som skapar oro i 
omklädningsrummet framgår inte av enkäten. Men det kan vara en svår och resurskrävande 
fråga att lösa. Att ha personal i omklädningsrummen kan vara kostsamt. Det kan krävas 
nyanställningar eller åtminstone omfördelning av personal och således omfördelning av 
resurser.   
 
Edström & Öhman (2008) har i en C-uppsats gjort en kvalitativ undersökning där man bl.a. 
kommit fram till att personer med somatiska sjukdomar upplever att det ”känns bra att träna”. 
Enligt Hassmén et al (2003) visar forskning att fysisk aktivitet ökar eller normaliserar 
serotoninhalten i hjärnan. Med högre serotoninhalt i hjärnan mår man bättre. Min hypotes är 
att unga människor har mycket energi som de behöver få utlopp för. Bland kommentarerna i 
enkäten kan man också se att de flesta uppger att de ”mår bättre” känner sig ”avslappnad” 
eller blir ”pigg” av fysisk aktivitet. Svaren från enkäten harmonierar med Edström & Öhman 
(2008) samt Hassmén et al (2003).  
 
Dotervall G & S (1988) menar att stress är kroppens sätt att förbereda sig inför påfrestningar. 
Påfrestningarna kan vara fysiska, psykiska men också av social art. Stress är alltså den 
gemensamma nämnaren i alla påfrestningar. Ett exempel som rör elever i skolan kan vara att 
känna ångest inför ett prov. Bland eleverna uppger en klar majoritet att de någon gång upplevt 
ångest eller nedstämdhet. Enligt Apitzsch (2000) kan ett sådant negativt stresstillstånd 
förbättras av fysisk aktivitet.  
 
Fysiskt aktiva personer lever i genomsnitt längre än fysiskt inaktiva. Även om de börjar träna 
senare i livet ökar de sin livslängd (Folkhälsoinstitutet 1997). I den stora utvärderingen av 
ämnet idrott och hälsa i Sveriges skolor menar Eriksson et al (2003) att svarsalternativet 
”eleverna ska lära sig om hälsa” endast fick ett fåtal markeringar. Detta styrker min hypotes 
om att det förekommer sparsamt med information om förhållandet mellan fysisk aktivitet och 
hälsa på lektionerna. Min uppfattning var alltså att det finns en kunskapslucka att fylla hos 
eleverna trots att många lokala kursplaner troligtvis innehåller följande citerade budskap ”Vi 
ska lägga grunden för ett fortsatt och förhoppningsvis livslångt utövande ” s 217 Larsson 
(2004). Även Biddle & Chatzisarantis (1999) menar att i många Europeiska länder men också 
i andra delar av världen har de nuvarande läroplanerna i idrott och hälsa ifrågasatts vad gäller 
deras förmåga att väcka intresse för fortsatt fysisk aktivitet. I min undersökning var det drygt 
två tredjedelar av eleverna som tyckte att de hade fått kunskaper om hälsa i 
idrottsundervisningen, och att hälsobegreppet har betydelse för hälsan i framtiden. Så det ger 
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en positiv bild av att det kanske har hänt en del i idrottsundervisningen när det gäller 
hälsobegreppet. 
  
Eriksson et al (2003) har i en studie funnit att svarsalternativet Att man mår bra av att röra på 
sig var ett av de tre flitigast markerade svarsalternativen bland 946 högstadie- och 
gymnasieelever. Också Patomella (2004) Henriksson & Ravnjakovic (2008) samt min egen 
undersökning visar att eleverna upplever att de i ämnet idrott och hälsa fått lära sig om att 
fysisk aktivitet är viktigt genom hela livet. Min hypotes var att det finns en kunskapslucka att 
fylla hos eleverna. Samtidigt visar många undersökningar att eleverna har fått lära sig om hur 
det förhåller sig. Detta har gjort mig kluven i frågan.  
 
I ett examensarbete har Patomella (2004) undersökt om gymnasieelever kommer att 
motionera hela livet. Resultaten visar i både (ibids) och min undersökning att en klar majoritet 
av eleverna tror att de kommer att motionera hela livet. Är det möjligtvis önsketänkande hos 
eleverna? Eftersom man måste utgå ifrån att de svarat sanningsenligt på frågan är svaret Nej. 
Eleverna upplever säkert att de kommer att motionera hela livet. Stjernström (2003) menar att 
i dagens Sverige är det onormalt bland människor i arbetsför ålder 20-65 år att motionera 
regelbundet. Det är normalt att som 60 åring vara överviktig. Eleverna kommer troligtvis likt 
sina äldre släktingar att varva ner på äldre dar.   
 
I kursplanen till ämnet idrott och hälsa står att läsa under rubriken: Mål som eleverna skall ha 
uppnått i slutet av det nionde skolåret. Där står bl.a. att eleverna ska förstå sambandet mellan 
mat, motion och hälsa och kunna tillämpa kunskaper i ergonomi i vardagliga sammanhang 
(Skolverket 2000). Kursplanen är ett måldokument och idrottslärare ansvarar för att målen 
nås. Hälsa är ett komplext begrepp och är därför svårt att definiera. En del lärare tycker att 
styrdokumenten är svårtolkade och ger en svårdefinierad bild av hälsa. Thedin Jakobsson 
(2004) menar att med tiden har begreppet hälsa fått förändrat innehåll. Och att detta kan skapa 
förvirring bland lärarna tycker jag är fullt förståligt. Men hälsobegreppet nämns ofta i skolans 
styrdokument. Thedin Jakobsson (2004) skriver att ”hälsofrämjande arbete är den process 
som ger individen möjlighet att påverka sin hälsa” s 101. För att ge eleverna djupare 
förståelse för sammanhanget mellan fysisk aktivitet och hälsobegreppet vida innebörd kanske 
idrottslärare börjat visa mer engagemang i frågan.  
 
Som jag tidigare nämnt kanske validiteten i svarsmaterialet hade förbättrats om jag i 
undersökningen kombinerat både enkät och intervju. Att låta eleverna ge reflektioner med 
egna ord ger ändå enkätsvaren något mer kvalitativ prägel. Jag tror att enkäten som den till 
slut utformades ändå är en relativt objektiv mätsticka som enligt min förhoppning kommer att 
ge klart liknande svar vid en ny mätning.  
 
 

6.1 Framtida forskning 
 

De fysiska effekterna av fysisk aktivitet är kända sedan tidigare. Men de psykiska effekterna 
av fysisk aktivitet är enligt Apitzsch (2000) inte fullt lika utforskade. Jag upplever att det 
finns en del skrivet på området, men det finns säkerligen mycket kvar att forska på. 
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                         Enkätundersökning HT 08  Bilaga 1 
 
Hej, jag heter Erik Andersson och läser till Idrott - datalärare vid Karlstads Universitet. Denna 
enkät ingår i mitt examensarbete, där jag undersöker högstadieelevers uppfattning om hur 
fysisk aktivitet påverkar psykisk hälsa. Materialet i denna enkät kommer att behandlas 
konfidentiellt. Jag är oerhört tacksam om ni ville ställa upp och svara på mina frågor. 
 

 
    Kön?                    Pojke                          Flicka        
 
    Årskurs? ……...... 
 
 
1. Hur upplever du att fysisk aktivitet i samband med idrott och hälsa påverkar din psykiska   
hälsa? Ringa in ett av alternativen nedan. 

     
                   Humöret förbättras     1     2     3     4     5     6     Humöret försämras 
                                           
  Självuppfattningen förbättras      1     2     3     4     5     6     Självuppfattningen försämras                                                          
 
Upplever förbättrad livskvalitet    1     2     3     4     5     6     Upplever försämrad livskvalitet       
 
                 Känner mig stressad     1     2     3     4     5     6     Känner mig avslappnad 
 
 
2. Upplever du att fysisk aktivitet är viktigt? Ringa in ett av alternativen nedan. 
     
       Mycket viktigt        1        2        3        4        5        6        Inte alls viktigt          
 
 
3. Har du upplevt stress i skolan? Ringa in ett av alternativen nedan. 
 
           Aldrig        1        2        3        4        5        6        Ofta          
 
 
4. Vilka av följande alternativ för knippar du med stress? (Du kan ange flera alternativ) 
     
     Förbättrat självförtroende             Känner mig tillfreds med livet 
     Nedstämdhet          Att jag känner mig sårbar 
     Minskat självförtroende                  Att jag känner mig harmonisk  
     Att jag känner mig ”på gång”         Att jag känner mig ängslig 
                
 
5. Vilka fysiska symptom känner du av när du är stressad? (Du kan ange flera alternativ) 
 
     Huvudvärk  Svettningar  
     Hög puls   Magvärk  
     Trötthet   Hunger 
 



 

 
6. Har du känt dig stressad i samband med idrottsundervisningen?                           Bilaga 1 
    (Dukan ange flera alternativ) 
 
    Inför lektionerna    I samband med duschen 
    I omklädningsrummet   Under lektionerna 
    På grund av lärarens beteende  På grund av kamraters beteende 
 
7. Vilken effekt har fysisk aktivitet på dig?  (Endast 1 svarsalternativ)  
 
    Ökar min stresskänsla 
    Minskar min stresskänsla 
    Annat                                                 Vad?.......................................................... 
 
8. Har du någon gång upplevt ångest/nedstämdhet?  
    Ja                          Nej              
 
Om Ja. Hur upplever du att idrott/motion påverkar ångest/nedstämdhet?  Positivt      
                                                                                                                     Negativt
       

9. Upplever du att ni i ämnet idrott och hälsa fått lära er om att fysisk aktivitet är viktigt    
genom hela livet? 

           Ja                          Nej                                 
     Om Ja. Vad har ni fått lära er?.................................................................................................    
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

 
10. Tror du att du kommer motionera, utöva fysisk aktivitet när du passerat 40-årsåldern? 
       
       Ja            Varför? och hur kommer du att motionera? ………………………....................... 
       …………………………………………………………………………………………….. 
 

Nej         Varför inte?.............................................................................................................                   
 
11. Hur ofta tycker du att man i skolgymnastiken borde prata om fysisk aktivitet och dess     

effekter på psykisk hälsa?        
       
       Varje lektion            
       En gång i veckan                                            
       En gång i månaden 
       Någon gång per termin  
       Aldrig 
 
       Om du svarat aldrig – Varför vill du inte att man pratar om fysisk aktivitet och dess 

påverkan på psykisk hälsa? ………………………………………………………………... 
                                                         

Tack för din medverkan! 
 

Har du frågor om enkäten eller undersökningen? Hör gärna av dig till mig. Med vänliga 
hälsningar, Erik Andersson KUB 90 Karlstads Universitet 070-2359828.  


