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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka psykisk hälsa, fysisk aktivitet och studieresultat bland 

gymnasieelever i årskurs tre. I studien har följande frågeställningar använts.  

- Vilken inverkan har uppskattad fysisk aktivitet på studieresultat? Finns det någon 

skillnad mellan män och kvinnor? 

- Hur påverkas elevers uppskattade psykiska hälsa av fysisk aktivitet? Finns det någon 

skillnad mellan män och kvinnor? 

- Hur påverkar elevernas fysiska aktivitetsnivå deras självkänsla? 

Metod 

I studien användes en kvantitativ metod som gick ut på att göra en enkätundersökning på 

gymnasieelever som gick i årskurs tre. Kontakt togs med gymnasieklasser som går i årskurs 

tre för att genomföra undersökningen. Urvalet skedde genom ett bekvämlighetsurval. 

Eleverna går ett studieförberedande program och svarade på frågor som handlar om elevernas 

psykiska hälsa, fysiska aktivitet och deras betyg. Totalt samlades 189 godkända enkäter in. 

Resultaten analyserades med hjälp av Excel och SPSS. 

Resultat 

Resultatet visar på låg korrelation mellan fysisk aktivitet och studieresultat bland 

gymnasieeleverna. Det visas även en låg korrelation mellan psykisk hälsa och fysisk aktivitet. 

Det fanns endast en korrelation bland kvinnornas fysiska aktivitetsnivå kontra studieresultat, 

det samma gällde psykisk hälsa kontra fysiska aktivitet, bland männen fanns ingen 

korrelation. Självkänsla och fysisk aktivitetsnivå hade också en låg korrelation. 

Slutsats 

Dataanalysen från undersökningen visar att det inte är någon större korrelation bland de 

mätningar som genomförts i studien. Enligt studien är det endast ett mindre samband mellan 

fysisk aktivitet och studieresultat och slutsatsen som kan dras utifrån detta är att det är möjligt 

att uppnå höga betyg trots att man inte är fysiskt aktiv. Samma sak gäller även mellan fysisk 

aktivitet och psykisk hälsa, då korrelationen där är relativt låg. Korrelationen är också relativt 

låg mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa och slutsatsen som kan dras utifrån det är att det 

är möjligt att ha en god psykisk hälsa och prestera bra i skolan trots låg fysisk aktivitet. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

I Metro läste vi om Felicia en elev som går i gymnasiet och har offrat sin mentala hälsa för att 

kunna studera och få ett högt betyg. Felicia är duktig i skolan, men under ytan så mår hon inte 

bra psykiskt. För eleverna på gymnasiet kan det ibland vara upp till fem prov under samma 

vecka vilket kan leda till att elever inte mår bra utan lider av psykisk ohälsa och 

prestationsångest. (Metro 2015). Denna artikel väckte vår nyfikenhet på gymnasieelevers 

hälsa och särskilt på psykisk hälsa. Vad handlar då psykisk hälsa om? Enligt Sveriges 

kommuner och landsting är det att människor upplever sin tillvaro som meningsfull och att de 

kan använda sina resurser på bästa sätt. Det är även viktigt att människor är delaktiga i 

samhället och att de har förmågan att hantera livets motgångar. (Sveriges Kommuner & 

Landsting 2017-11-20) 

 

Studien kommer att handla om elevers psykiska hälsa i relation till skolresultat och fysisk 

aktivitet. Siffror visar på att Sveriges elevers resultat i de senaste årens Programme for 

International Student Assesment förkortat PISA-mätningar har sänkts om man bortser från 

året 2015. Mellan åren 2000 till 2012 hade Sverige den högsta resultatförsämringen av alla 

länder som var med i undersökningen (Skolverket 2016-12-06). Vad det gäller fysisk aktivitet 

bland svenska skolungdomar visar flera studier på att majoriteten av alla barn och ungdomar 

rör för lite på sig (Pihlblad 2017). Enligt den svenska läkarkåren rekommenderas att barn och 

unga bör vara rörelseaktiva (motion/träning) 60 minuter om dagen för att må bra. I en nyligen 

utkommen regeringsrapport Statens stöd till idrotten: en uppföljning 2016 framkommer att 

barn och unga rör sig för lite. (Ibid 2017). Det framkommer bland annat att 44 procent av 

pojkarna och 22 procent av flickorna når upp till den rekommenderade nivån om 60 minuter 

per dag. Samtidigt visar studien att gymnasieelever är stillasittande 80 procent av sin vakna 

tid och att den psykiska ohälsan bland tonårsflickor är hög, vilket skulle kunna motverkas 
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med fysisk aktivitet. En slutledning som skrivs fram är att den fysiska aktiviteten bland barn 

och ungdomar behöver ökas. (Ibid 2017).  

 

I gymnasieskolan återfinns ämnet idrott och hälsa vilket beskrivs som att ”Ämnet idrott och 

hälsa förvaltar ett kulturellt arv av fysiska aktiviteter och naturupplevelser. Det ger tillfälle att 

uppleva och förstå betydelsen av rörelseaktiviteter och deras samband med välbefinnande och 

hälsa.” (Skolverket 2011, s. 83). I styrdokumentet för ämnet påvisas således kopplingen 

mellan fysisk aktivitet och sambandet med hälsa och välbefinnande. I grundskolan har 

eleverna ungefär två lektioner per vecka under de nio skolåren. I gymnasieskolan läser alla 

elever idrott och hälsa 1, vilket är en kurs om 100 poäng som motsvarar ungefär 100 timmar 

vilka skolan själv bestämmer hur de ska fördelas mellan de tre gymnasieåren. (Skolverket 

2011, s. 84). Många anser att tiden för ämnet inte är tillräckligt för att nå en bra hälsa och 

stimulera till bra skolresultat (Ericsson 2011, s. 326; Zetterman 2016). 

 

Enligt Anders Hansen, överläkare i psykiatri, skulle schemalagd daglig idrott förbättra 

barnens resultat i skolan. Hansen är intervjuad i Skolvärlden (2016) och menar att genom att 

konditionsträna regelbundet kan hjärnans kognitiva förmåga förbättras. Träning tre gånger i 

veckan förbättrar vår förmåga att koncentrera oss, vi får ett bättre minne, kan hantera stress på 

ett bättre sätt och vi blir mer kreativa. Ett träningspass kan räknas som en mental 

uppgradering menar Hansen och lyfter fram att träning förbättrar hjärnan vilket medför att 

elevernas förmåga att koncentrera sig ökar (Zetterman 2016, Skolvärlden).  

 

Genom den här studien kan förhoppningsvis framtida lärare och blivande lärarstudenter få 

kunskap om hur fysisk aktivitet påverkar elevers studieresultat och hälsa. I vårt framtida 

läraruppdrag som lärare i ämnena idrott och hälsa och specialidrott känns det viktigt för oss 

att fördjupa oss i ämnet psykisk hälsa, fysisk aktivitet och studieresultat. Detta då det kommer 

vara centrala delar i vårt framtida yrke att leda och utveckla elever som på gymnasieskolan 

läser ämnet specialidrott och samtidigt lägger mycket fritid på egen specialidrott.  
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1.2 Bakgrund 

1.2.1 Psykisk hälsa 

Nationalencyklopedin (NE) definierar psykisk hälsa som ett tillstånd som möjliggör optimal 

fysisk, intellektuell och emotionell utveckling av individen. (Nationalencyklopedin 2017). Det 

innefattar flera delar av hälsa som självkänsla, självförtroende, självtillit och motivation. 

Nedan ges en kortare beskrivning av de tre olika delarna av hälsa. 

 

Självkänsla är något som påverkas av individens egna känslor och värderingar och har med 

ens eget självmedvetande att göra. Självkänsla har att göra med hur tillfreds en individ är och 

är viktigt för en persons individuella utveckling, psykiska hälsa och välbefinnande. 

(Nationalencyklopedin 2017). Olsson och Olsson (2013) framhåller att det finns en hög samt 

en låg självkänsla, vilka tar sig olika uttryck. En person med en låg självkänsla mår oftast inte 

bra och en person med en hög självkänsla mår bra. Om vi drabbas av exempelvis kriser, kan 

en hög självkänsla fungera som stöd och hjälp. Personer som lever med en låg självkänsla kan 

hamna i något slags missbruk eller depression. Det finns också en yttre och inre självkänsla, 

där en hög yttre självkänsla består av att man är ansvarsfull, att man alltid försöker göra sitt 

bästa och att man ställer höga krav på andra och på sig själv. En hög inre självkänsla består av 

positiv inställning, känslomässigt varma relationer och en god förmåga att kunna acceptera 

sin integritet och sina behov. Olsson och Olsson (2013) påstår att om man inte skulle ha en 

hög inre självkänsla skulle man lätt låta sig styras av andra människor och ha en rädsla för att 

inte bli accepterad om man inte lever upp till andras förväntningar. En persons yttre och inre 

självkänsla speglar sig i vardagslivet, vilket innebär att man möter andra individer och att man 

kan balansera dessa självkänslor i sin personlighet. Man kan hamna i problematiska 

situationer om den yttre och inre självkänslan skulle komma i obalans. Är man rädd för 

någonting så är det bra att intala sig själv att man inte är nervös. (Olsson & Olsson 2013, s. 74 

f.) 
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Självförtroende handlar om ens egen förmåga att tro på sig själv och hur man ska klara av 

saker. Självförtroendet kan variera i olika situationer, en person kan även generellt ha ett bra 

självförtroende. Lyckas man med uppgifter växer självförtroendet, säkerheten ökar och tron 

på att man klarar det kommer öka till nästa gång. God självkänsla leder ofta till ett bättre 

självförtroende i livet. Det är vanligt om man lever med en låg självkänsla att kompensera det 

med ett högt självförtroende, genom att arbeta hårt. En individ kan vara bra på det den gör 

och samtidigt inte tycka om sig själv. (Vårdguiden 2017-11-07)  

 

Självtillit och motivation kan enligt Hultgren (2017, s. 78) ”avgöra individens handlingssätt, 

provar på eller kontinuerligt utövar fysisk aktivitet. Vad är motivation och hur skapas 

motivation? Motivation utgår från individen och beskriver individens inställning till 

aktiviteten och hur viktig aktiviteten anses vara i förhållande till annat. Motivation anger hur 

individen prioriterar och bedömer aktiviteten.” Självtillit vid beteendeförändring anses vara 

en generellt avgörande faktor. Självtillit gäller egen bedömning av graden att kunna använda 

sig av egna förmågor och färdigheter och graden av förtroende till sin egen kompetens. 

Begreppet självtillit kan definieras som en upplevd förmåga för att exempelvis klara av en 

viss prestation. (Ibid, s. 98) 

 

1.2.2 Fysisk aktivitet 

Enligt Folkhälsomyndigheten är fysisk aktivitet all kroppsrörelse som leder till en ökad 

energiförbrukning. De beskriver det som att all fysisk aktivitet är hälsofrämjande så länge det 

utvecklar den fysiska kapaciteten och hälsan. (Folkhälsomyndigheten, 2017). Vi har valt att 

definiera den fysiska aktiviteten vi undersöker som idrottsutövande, vardagsmotion och 

lektioner i idrott och hälsa. Ungdomarna kommer få frågor om deras uppskattade fysiska 

aktivitetsnivå, hur mycket de går, cyklar och springer. De får även frågor om hur aktiva de är 

på lektionerna i idrott och hälsa. Samt om de utövar någon idrott samt hur många timmar de 

rör sig i veckan.  
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Regelbunden fysisk aktivitet leder till ökat välbefinnande, den kognitiva förmågan kvarstår 

och koordinationen förbättras. Depressionssymptomen minskar och självkänslan förbättras. 

(Statens Folkhälsoinstitut 2008, s. 28). Flera hormonsystem aktiveras vid fysisk aktivitet och 

den fysiska aktiviteten medför en ökning av adrenalin, noradrenalin, kortisol, betaendorfin, 

tillväxthormon, renin, testosteron och sköldkörtelhormon. (Ibid, s. 30) 

 

Det är viktigt att barn och ungdomar får chansen att utöva fysisk aktivitet, det är bra för 

välbefinnandet, folkhälsan och skolprestationer. Trots det rör sig våra barn och ungdomar för 

lite idag. Därför har regeringen i år 2017 ökat timmarna i idrott och hälsa med 100 timmar i 

grundskolan från och med läsåret 2019. Ökningen ses som ett sätt att minska stillasittandet. 

(Regeringskansliet 2017) 

 

I en artikel i Skolvärlden står det att regelbunden fysisk konditionsträning verkar som en 

medicin mot stress och har samma effekt som antidepressiva läkemedel. Just därför är det bra 

att utöva fysisk aktivitet då det förbättrar förmågan till koncentration, utövaren får ett bättre 

minne och kan hantera stress på ett bättre sätt. Långsiktig träning leder till att hjärnan arbetar 

effektivare och hjärnan tänker snabbare. (Zetterman 2016) 

 

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att vuxna i åldern 18–64 år ska träna 150 

minuter med måttlig intensitet med aerob fysisk aktivitet per vecka eller åtminstone 75 

minuter intensiv aerob fysisk träning eller en måttlig intensiv aktivitet. Aerob aktivitet ska 

utföras i minst 10 minuters varaktighet. För ytterligare fler hälsofördelar bör vuxna öka sin 

aerobiska fysiska aktivitet med en måttlig intensitet i cirka 300 minuter, eller delta i 150 

minuters intensiv aerobisk fysisk aktivitet per vecka. Minst två gånger i veckan bör man träna 

sina muskelgrupper i form av någon styrketräning. Dessa rekommendationer är relevanta för 

alla friska vuxna i åldrarna 18–64 år. Rekommendationerna kan även vara tillämpliga för de 

med funktionshinder, men självklart finns det tillämpningar för individer baserat på deras 

hälsorisker och träningskapacitet. Man kan dela upp träningstiden som är på 150 minuter i 

veckan, som exempelvis 10 minuters kort träning som promenader i flera intervaller eller 30 

minuters med måttlig intensiv aktivitet fem gånger i veckan. Vuxna som för närvarande inte 
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uppfyller dessa rekommendationer för fysisk aktivitet kan som mål, sträva efter att öka 

frekvens, varaktighet och slutligen intensitet. Fördelarna med fysisk aktivitet enligt 

världsorganisationen är att man sänker högt blodtryck, minimerar risken för stroke och får en 

hälsosammare livsstil. (Världshälsoorganisationen 2017-11-16) 

 

1.2.3 Studieresultat 

Elevers studieresultat i skolan utdelas som betyg. Betygsskalan i skolan idag omfattar sex steg 

vilka är från A till F, där betyget F är ett icke godkänt betyg och betygen E till A är ett 

godkänt betyg. Går man i gymnasieskolan sätts betyg efter varje avslutad kurs. ”När lärare 

sätter betyg utvärderar de allsidigt varje elevs kunskaper i förhållande till kunskapskraven. 

Betyget som läraren sätter ska spegla den kvalitet som eleven har på sitt kunnande vid tiden 

för betygsättningen.” (Skolverket.se 2011) 

PISA är en kunskapsutvärdering, ett projekt som drivs av OECD och genomförs vart tredje år 

(Pisa 2017-11-16). ”PISA är en studie som syftar till att undersöka i vilken grad respektive 

lands utbildningssystem bidrar till att 15 åriga elever är rustade att möta framtiden när det 

gäller läsförmåga och kunskaper i matematik och naturvetenskap.” (Skolverket 2017). Siffror 

från 2012 som tidigare nämndes i inledningen visar en kraftig försämring i den svenska 

skolan. Sveriges 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap 

minskar. Sverige hade då den sämsta resultatutvecklingen av alla medlemmar i den 

internationella organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. De svenska eleverna 

låg under genomsnittet inom alla tre kunskapsområden i den internationella PISA-

undersökningen 2012. Enligt Skolverkets generaldirektör Anna Ekström är läget allvarligt när 

det gäller kunskapsutvecklingen i den svenska skolan. (Skolverket 2013). Eleverna som går ut 

årskurs nio är de framtida gymnasieeleverna och enligt PISA-undersökningen är eleverna 

dåligt rustade inför framtiden och för gymnasiestudier. Därför har vi valt att genomföra vår 

undersökning bland gymnasieelever.  
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1.3 Forskningsläge  

Vi presenterar här forskningsläget utifrån psykisk hälsa, fysisk aktivitet och psykisk hälsa 

samt fysisk aktivitet och betyg. 

1.3.1 Psykisk hälsa 

Giota och Gustafsson (2014) har gjort en studie som tar upp hur kraven från skolan påverkas 

av stress och psykisk hälsa. I studien gjordes en undersökning av hur psykosomatisk stress 

och depressiva symtom påverkar 16-åringar. Studien observerade hur två olika åldersgrupper 

påverkades av krav och upplevd stress där resultaten redovisades utifrån kön och kognitiv 

förmåga. I studien deltog 9000 elever och resultatet av studien visade på att flickor var mer 

drabbade av mentala hälsoproblem jämfört med pojkar. Enligt forskarna finns det ett behov av 

att minimera stressen i skolan genom att ändra på de akademiska kraven för tonåringar i 

skolan, speciellt bland flickor. 

 

Chilca (2017) har gjort en studie för att undersöka om självkänsla och studievanor korrelerar 

med akademisk prestation bland högskolestudenter. I studien deltog 86 studenter som gick 

matematikkurs ett på en ingenjörsskola i Peru 2016. I studien tas det upp huruvida självkänsla 

påverkar den akademiska prestationen, då självkänslan påverkas av att lyckas eller 

misslyckas. Den här studiens resultat visar att självkänsla inte signifikant påverkar den 

akademiska prestationen, men det gör studievanor. Cirka 94 procent av studenterna i studien 

hade en god självkänsla.  

 

Cheung C-H, Cheung H-Y och Hue (2015) har en teori att genom tidigare akademiska 

prestationer ökar sannolikheten att individen får en ökad känslomässig intelligens, social 

förmåga och självkänsla med tiden. Genom det kan känslomässig intelligens sannolikt spela 

en avgörande roll för att förmedla effekten av akademisk prestation och förklara effekten av 

social effekt på självkänsla. Dessa komponenter leder till ett högre självförtroende.  
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1.3.2 Fysisk aktivitet och psykisk hälsa 

VanKim och Nelson (2013, s. 7) har gjort en studie för att undersöka fysisk aktivitet, psykisk 

hälsa, upplevd stress och socialisering. De gjorde undersökningen på 94 amerikanska 

högskolor. Totalt deltog 14 804 högskolestudenter som gick det fjärde läsåret. Studenterna 

fick uppskatta deras egna upplevda psykiska hälsa, fysisk aktivitet, upplevd stress och hur 

många timmar de socialiserade med vänner. Resultatet visade att bland de elever som var 

fysiskt aktiva fanns det en mindre risk att drabbas av psykisk ohälsa och stress. Vidare att 

vara social hade en viss betydelse för psykisk hälsa, fysisk aktivitet och stress. Slutsatsen som 

kan dras är att framtida interventioner för att främja mental hälsa och välmående bör sikta på 

att använda fysisk aktivitet.  

 

Torbeyns et al. (2017) har tillsammans med sina kollegor gjort en studie där elever får cykla 

på cykelbänkar i klassrummet för att undersöka energiutgift, fysisk hälsa, kognitiv förmåga, 

hjärnfunktion och akademisk prestation. I studien används en interventionsgrupp där eleverna 

cyklade i fyra timmar per vecka i klassrummet och en kontrollgrupp som går i skolan som 

vanligt. Slutsatser som kan dras från studien är att energiförbrukningen ökar bland 

interventionsgruppen och en ökning av deras aeroba förmåga. Intervention ledde till 

minskningar av Body Mass Index förkortat BMI och även till en förbättrad fysisk hälsa. 

Cykling i klassrummet ses som ett sätt att minska dötiden och öka koncentrationen.  

 

Robbins et al. (2004, s. 130) studie kartlägger sambandet mellan självtillit, 

självförtroendegrad och upplevd ansträngning vid fysisk aktivitet. I studien deltog 168 

ungdomar både pojkar och flickor i åldern 9–17 år. Samtliga deltagare fick göra ett test på 

löpband vilket varade i 20 minuter. Var fjärde minut fick försökspersonen ranka 

ansträngningsgraden, testet var på gång eller på löpning, beroende på försökspersonernas 

kapacitet i förhållande till 60 procent av maximal syreupptagning. Självtilliten uppskattades 

före och efter genomfört test, där flickorna uppskattade sin egen förmåga att klara testet lägre 

än pojkarna och uppgav högre ansträngningsgrad under testet. Studien stärker antagandet att 

självtillit är avgörande för regelbunden fysisk aktivitet och psykosociala upplevelser är viktigt 
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vid fysisk aktivitet. Själva slutsatsen från studien är att fysisk aktivitet med lägre ansträngning 

resulterade i en högre grad av självtillit efter testet. 

 

1.3.3 Fysisk aktivitet och betyg 

Käll, Nilsson och Lind (2014) har gjort en undersökning där elever i årskurs fem fick mer 

fysisk aktivitet på schemat i form av två extra lektioner i idrott och hälsa i veckan, vilket var 

dubbelt så mycket idrott som eleverna tidigare haft. Studien gjordes på 408 elever, där de blev 

indelade i en kontrollgrupp respektive en interventionsgrupp, där interventionsgruppen hade 

två extra idrottslektioner. Resultatet visade att de som varit med i interventionsgruppen 

lyckades bättre med att nå godkänt betyg i kärnämnen som svenska, engelska och matematik. 

Forskarna framhåller att vi de senaste åren har fått veta mer om hur inlärningen fungerar och 

att den påverkas positivt av fysisk aktivitet.  

 

Grissom (2005) skriver i sin artikel om ett test, fitnessgram, som handlar om att utvärdera 

fysisk aktivitet och akademisk prestation hos barn och ungdomar i USA. Testet genomfördes 

på cirka 900 000 elever som går i årskurs fem, sex och nio i Kalifornien. Fitnessgram-testet 

bestod av fem delar, där de olika delarna man utförde var aerob kapacitet, BMI, muskelstyrka, 

muskeluthållighet och flexibilitet. Totalt genomförde deltagarna sex tester, där de med 

speciella behov fick göra det på sin egen nivå för att ha en chans att lyckas. Resultatet visade 

ett positivt samband mellan ett bättre resultat på fitnessgram- testet och på akademiska 

prestationer bland eleverna.  

 

Ericsson (2011) har gjort en studie med syftet att undersöka effekten av extra mycket idrott 

och motorisk träning under en nioårsperiod. I studien är det en kontrollgrupp och en 

interventionsgrupp. Kontrollgruppen hade de vanliga två lektioner i idrott och hälsa, 2x45 

minuter, det vill säga 90 minuter idrott per vecka. Interventionsgruppen hade daglig 

schemalagd tid 5x45 minuter fysisk aktivitet, totalt 225 minuter per vecka. Eleverna hade 

idrott och hälsa med motorisk träning varje skoldag och även ibland 60 minuter extra 

motorisk träning. I studien användes ett motoriskt träningsprogram, kallat motorisk utveckling 
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som grund för inlärning. Resultaten av studien visade att interventionsgruppen fick mycket 

bättre motorik än kontrollgruppen och att interventionsgruppen även fick högre betyg än 

kontrollgruppen i ämnet idrott och hälsa. Slutsatsen som kan dras av studien är att skolan 

skulle kunna hjälpa barn att stimulera deras motoriska utveckling på ett bättre sätt. Nuläget 

med bara två lektioners idrott och hälsa i veckan räcker således inte.  

 

1.4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka psykisk hälsa, fysisk aktivitet och studieresultat bland 

gymnasieelever i årskurs tre. I studien har följande frågeställningar använts.  

- Vilken inverkan har uppskattad fysisk aktivitet på studieresultat? Finns det någon 

skillnad mellan män och kvinnor? 

- Hur påverkas elevers uppskattade psykiska hälsa av fysisk aktivitet? Finns det någon 

skillnad mellan män och kvinnor? 

- Hur påverkar elevernas fysiska aktivitetsnivå deras självkänsla? 

 

2. Metod  

En kvantitativ forskningsstrategi valdes för att bäst besvara studiens frågeställningar med 

enkät som metod (Eljertsson 2014, s. 11). En enkätundersökning utfördes på elever som går 

årskurs tre i gymnasieskolor. Vi kontaktade gymnasieskolor för att stämma träff med olika 

gymnasieklasser. Enkätundersökningen genomfördes även på SACO-mässan. 

Gymnasieskolorna och eleverna på SACO-mässan hålls konfidentiella. Eleverna gick i 

studieförberedande program och har svarat på frågor på enkätundersökningen som handlade 

om sin egen uppskattade psykiska hälsa, fysisk aktivitet och senast erhållna betyg.  

 

2.1 Metodval  

En kvantitativ ansats med en enkätundersökning valdes för att kunna undersöka statistiska 

samband. Valet gjordes för att genom en enkätundersökning kan statistik tas fram och 
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analyseras. Enligt Läkartidningen är den enklaste metoden för att bedöma fysisk aktivitet en 

enkätundersökning (Hagströmer 2017-11-16). För att få svar på frågor om fysisk aktivitet, 

psykisk hälsa och studieresultat valdes enkät som datainsamlingsmetod. Enkät kändes som det 

självklara valet då genom en enkätundersökning kan ett större antal personer användas som 

population. (Eljertsson 2014, s. 11). Gruppenkät är det som använts i samband med mötet 

med klasserna som har skett i olika klassrum. Under mötet har enkäterna delats ut och samlats 

in efter att enkäterna har blivit ifyllda. Under besöket kontrolleras vem eller vilka det är som 

svarar, svarsfrekvensen är förhållandevis hög vid gruppenkäter. Det är viktigt att de som 

fyller i enkäten vet att de inte är tvingade. (Ibid 2014, s. 10) 

 

2.2 Urval 

De kvantitativa enkätundersökningarna genomfördes på gymnasieelever som går i årskurs tre 

i gymnasieskolor i Stockholmsområdet. Kontakt togs med flera rektorer och lärare via mail, 

via telefonsamtal och då ställdes frågan om att besöka deras gymnasieskola för att kunna 

genomföra enkätundersökningen bland deras elever. Kontakt togs med 18 gymnasieskolor. I 

början var inriktningen främst på specialidrottselever, dock fanns det ingen möjlighet att möta 

några specialidrottsklasser, därför föll valet på vanliga gymnasieklasser.  I studien användes 

ett bekvämlighetsurval där det togs kontakt med gymnasieskolor där författarna tidigare gått 

samt skolor i författarnas närområde. Populationen var gymnasieelever som är 18–21 år 

gamla, dvs. de går i årskurs tre. Anledningen till att valet föll på gymnasieelever är att de 

tidigare fått betyg och är över 18 år gamla, vilket underlättade då det annars hade behövts ett 

skriftligt tillstånd att delta från deras vårdnadshavare. Valet gjordes även för att eleverna gick 

i årskurs tre och hade gått i skolan längst och hade mer erfarenhet av gymnasiet. 

 

Totalt blev det 193 enkätsvar, från gymnasieklasserna (133) och från SACO-mässan (60), fyra 

enkäter blev inte godkända och räknades som bortfall. Slutligen var det 189 enkäter kvar som 

användes för att analyseras i föreliggande studie. Från SACO-mässan kom 56 enkäter och 133 

enkäter kom från de gymnasieklasser som besöktes. Alla enkäter som har besvarats har 

räknats även då elever bara besvarat 26 av 27 frågor. Då har de enkäterna räknats som interna 
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bortfall. Bland svaren för psykisk hälsa var det tre interna bortfall, fysisk aktivitet hade två 

interna bortfall och i studieresultat fanns det fem interna bortfall. Totalt blev det 10 interna 

bortfall. De första fem frågorna består av bakgrundsfrågor. Totalt svarade 97 (51,3 %) 

kvinnor, 88 (46,6 %) män och 4 (2,1 %) som annat kön. Majoriteten 166 gymnasieelever 

(87,8 %) av de som svarade var 18 år, 16 gymnasieelever (8,5 %) var 19 år, 4 gymnasieelever 

(2,1 %) var 20 år och 3 gymnasieelever (1,6 %) var 21 år gamla.  

 

2.3 Etiska aspekter 

Inför datainsamlingen gjordes ett missivbrev som skickades ut till olika gymnasieskolor som 

sammanställts enligt de etiska riktlinjerna. Skolorna och lärarna blev informerade om syfte 

och metoden för studien. De fick information och kunskap om att skolan och eleverna skulle 

hållas anonyma. Eleverna från SACO-mässan blev informerade muntligt. Deltagarna hade 

rätten att sluta besvara enkäten när de ville. Forskaren har själv det etiska ansvaret och 

ansvarar över att forskningen utförs med en hög kvalité. Forskning styrs av en mängd uttalade 

och outtalade normer. Bland annat att undvika diskriminering och mobbning samt uppträda på 

ett bra sätt mot kollegor och allmänhet. Tjäna mänskligheten och att ha respekt för mänskligt 

liv. (Vetenskapsrådet 2017) 

 

I vår studie använder vi oss av de fyra kraven för etisk forskning, nämligen, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiell kravet och nyttjandekravet. (Ibid 2017) 

Efter att arbetet har blivit godkänt kommer samtliga enkäter att förstöras. 

 

2.4 Genomförande och analys 

2.4.1 Enkät 

För att utarbeta enkäten har IPAQ (International Physical Activity Questionnaire) och GPAQ 

(Global Physical Activity Qustionnaire) använts. Båda enkäterna är skapade för att kartlägga 

global fysisk aktivitet, på samhällsnivå med en större population. Det är vanligast att använda 

sig av en aktivitetskala med alternativa svar från fyra till fem alternativ på nationell nivå i 
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Sverige. (Hagströmer, Wisén & Hassmén 2015, s. 4; WHO 2018-01-12). Både IPAQ och 

GPAQ ligger till grund för skapandet av vår enkät.  

 

Enkäten har utformats enligt landstinget i Västernorrland (2011), där de gjort en enkät 

utformad för att mäta hälsan hos gymnasieelever. Enkäten behandlade bland annat fysisk 

aktivitet och psykisk hälsa. Denna enkät ligger till underlag för några frågor som använts i 

denna studie. Då enkäten använts i gymnasiesammanhang tidigare kändes detta tillförlitligt. 

 

Survio.com har använts för att skapa och redigera enkäten, senare laddades dokumentet ner 

till Word-dokument för att redigera, bearbeta och renskriva enkäten. Enkäten berör känslig 

information såsom psykisk hälsa och därför har frågorna i enkäten valts ut noggrant för att 

besvara våra frågeställningar. De första fem frågorna är bakgrundsfrågor som beskriver kön, 

ålder, studieriktning, elevernas väg till skolan samt hur de själva presterar i skolan. Fråga 6–

13 handlar om psykisk hälsa. Fråga 14–20 handlar om fysisk aktivitet. Fråga 21–28 handlar 

om studieresultat.  

 

2.4.2 Genomförande 

En pilotstudie genomfördes i form av en webbenkät för att testa om enkäten var lämplig att 

använda i årskurs tre i gymnasieskolan. Pilotstudien gjordes bland GIH:s studenter som 

tidigare har erfarenheter av gymnasiet. Samtliga GIH studenter fick ett mejl där de fick 

chansen att fylla i och ge kritisk feedback på en elektronisk enkätundersökning. Totalt kom 

det in 79 svar från 29 november till den andra december. Denna enkät var utarbetad i 

survio.com.  Av pilotstudien fick vi höra att enkäten fungerade bra dock var kom det fram 

kritik över betygssystemet. Det hade inte ändrats till Lpo/Lpf94 som de flesta studenterna 

hade haft under deras gymnasietid. Dock skulle den riktiga mätningen göras på gymnasielever 

som går i gymnasiet enligt Lgy11. Av den anledningen ändrades inte så mycket från 

pilotstudien. Det som ändrades i pilotstudien var kommatecken, stavfel och vissa små ord för 

att göra den tydligare. Efter pilotstudien togs kontakt med rektorer och lärare i 

gymnasieskolor via e-post och telefonsamtal för att kunna utföra enkätundersökningen. 
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Senare bokades tid i samråd med lärare på gymnasieskolorna för att utföra undersökningarna. 

Vi presenterade kort vad uppsatsen och syftet handlar om, samt att klasserna och 

gymnasieskolorna skulle vara anonyma. Totalt deltog åtta klasser från gymnasieskolans 

årskurs tre. Enkätundersökning genomfördes även bland elever på SACO-mässan. Där 

delades enkäter ut till elever som gav samtycke och gick i årskurs tre. SACO-mässan är en 

mässa där högskolor informerar gymnasielever som går sista året på gymnasiet. Totalt 

svarade 193 elever varav fyra föll bort som bortfall direkt, eftersom att de glömt att fylla i en 

hel sida på enkäten, totalt användes 189 enkäter i databearbetningen. 

 

2.4.3 Databearbetning 

Resultaten skrevs först in i Microsoft Excel 2011 och senare kodades resultaten om i SPSS för 

att analyseras vidare och användas i resultatbearbetningen. Den numeriska datan för den 

fysiska aktiviteten var inte normalfördelad och därför kunde inte ett parametriskt test 

användas. Valet blev att använda ett icke parametriskt test. I SPSS användes Spearmans test i 

samråd med en forskare på GIH, som hjälpte oss att använda programmet. För 

bakgrundsresultaten användes beskrivande statistik för att visa på vilka som har deltagit i 

undersökningen. I enkäten har svaren gjorts om till poäng och vi har delat in resultaten i olika 

grupper från enkäten: psykisk hälsa, fysisk aktivitet och studieresultat. Samtliga grupper har 

fått en totalpoäng på 35 poäng. Anledningen till att totalpoängen är 35 är att det är sju frågor 

på varje del. På de flesta frågorna kunde man få mellan ett till fem poäng och i andra frågor 

från noll till fem poäng. I bearbetning av data anses höga poäng vara ”bra” och låga poäng var 

”dåliga”. Anledningen till att de tre områdena (psykisk hälsa, fysisk aktivitet och 

studieresultat) har poängsatts är för att kunna använda dem i en korrelationsanalys. 

 

Enligt Befring definieras korrelationskoefficienten så att den uppnår värden mellan +1.00 och 

-1.00. När korrelationskoefficienten ligger på +1.00 är det en perfekt positiv korrelation. 

Ligger korrelationskoefficienten kring noll är det en total brist på samvariation, vilket gör att 

variablerna är oberoende av varandra. När korrelationskoefficienten är -1.00 råder det en 

perfekt negativ samvariation. Korrelationskoefficientens numeriska värde visar styrkan i 
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samvariationen mellan olika variabler, högre siffervärde desto starkare samvariation. Är 

koefficienten .25 samt -60 indikerar -60 en större och starkare korrelation. (Befring 1994, s. 

117 f.) 

 

3. Resultat  

I denna del presenteras resultatet i uppsatsen genom att redovisa bakgrundsresultaten samt 

besvara frågeställningarna. 

 

3.1 Beskrivande statistik 

I tabell 1 (se sida 16.) ser man att eleverna från de studieförberedande programmen var 

majoriteten av elever från samhällsprogrammet (32,8%) och minst andel elever kom från 

teknikprogrammet (5,8 %). 

 
Tabell 1. Visar antal elever som går i de olika studieförberedande programmen. 

 

Studieförberedande program 
 

 Antal Procent 

Giltig 
 

 

 

Annat 44 23,3 

Ekonomi 36 19,0 

Natur 36 19,0 

Samhälle 62 32,8 

Teknik 11 5,8 

Total 189 100,0 
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I tabell 2, framkommer att majoriteten av eleverna i studien åker med kommunala färdmedel (73 

%) till skolan och att en mindre andel tar sig till skolan via promenader (6,9 %). 

 

 

Tabell 2. Visar elevers färdväg till skolan. 

Färdväg 
 

 Antal Procent 

Giltig Bil 19 10,1 

Cykel 19 10,1 

Går 13 6,9 

Tåg/buss 138 73,0 

Total 189 100,0 

 

 

I tabell 3 (se sida 17.) presenteras det hur eleverna uppskattar sina prestationer i skolan. 

Majoriteten visar att för cirka 60 procent av eleverna går det bra/mycket bra i skolan och för 

8,5 procent av eleverna går det dåligt/mycket dåligt i skolan. 

 

 

 
Tabell 3. Visar elevers känsla av hur det går i skolan.  

Hur det går i skolan enligt eleverna 

 Antal Procent 

Giltig Bra 93 49,2 

Dåligt 14 7,4 

Mycket bra 21 11,1 

Mycket dåligt 2 1,1 

Okej 59 31,2 

 
Total 189 100,0 
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3.1.1 Uppskattad fysisk aktivitets inverkan på studieresultat 

För att besvara frågeställningen har en korrelationsanalys i SPSS utförts där Spearmans test 

användes. Korrelationen mellan fysisk aktivitet och studieresultat är relativt signifikant (se 

tabell 4), men väldigt låg (, 005). Detta visar att det finns ett svagt samband mellan fysisk 

aktivitet och studieresultat (, 208). 

Tabell 4. Visar korrelationen mellan studieresultat och fysisk aktivitet. 

 

Korrelation 

 

Studieres-

ultat 

Fysisk 

aktivitet 

Spearman's test Studie-

resultat 

Correlation Coefficient 1,000 ,208** 

Sig. (2-tailed) . ,005 

N 184 182 

Fysisk 

aktivitet 

Correlation Coefficient ,208** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,005 . 

N 182 187 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Det fanns ingen korrelation mellan män när det gäller fysisk aktivitet och studieresultat (se 

tabell 5). Om man studerar kvinnorna så finns det en viss korrelation (, 392) mellan fysisk 

aktivitet och studieresultat, men signifikansen låg på (, 000) (se tabell 6). 

 

Tabell 5. Den fysiska aktiviteten och studieresultatens korrelation bland männen. 

 

Korrelationen 

 

Fysisk 

aktivitet 

Studieres-

ultat 

Spearman's rho Fysisk 

aktivitet 

Correlation Coefficient 1,000 ,078 

Sig. (2-tailed) . ,480 

N 87 84 

Studie-

resultat 

Correlation Coefficient ,078 1,000 

Sig. (2-tailed) ,480 . 

N 84 85 

a. kön = man 
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Tabell 6. Den fysiska aktiviteten och studieresultatens korrelation bland kvinnorna. 

 

Korrelationen 

 

Fysisk 

aktivitet 

Studieres-

ultat 

Spearman's rho Fysisk 

aktivitet 

Correlation Coefficient 1,000 ,392** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 96 94 

Studie-

resultat 

Correlation Coefficient ,392** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 94 95 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

a. kön = kvinna 

 

 

3.1.2 Elevers uppskattade psykiska hälsa och fysiska aktivitet 

För att besvara den andra frågeställningen har vi även här gjort en korrelationsanalys i SPSS 

och använt Spearmans test. Korrelationen mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa har ett 

negativt samband på (-347). Samtidigt är det inte signifikant (, 000). 

 

 

Tabell 7. Visar korrelationen mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa bland eleverna.  

Korrelationen 

 

Fysisk 

aktivitet 

Psykisk 

hälsa 

Spearman's rho Fysisk 

aktivitet 

Correlation Coefficient 1,000 -,347** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 187 184 

Psykisk 

hälsa 

Correlation Coefficient -,347** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 184 186 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Studien omfattar 189 elever som svarade på frågan: Hur upplever du din egen självkänsla? 

(se tabell 8). De flesta av eleverna, 74 (39,2 %) svarade att de mår bra, 44 av eleverna (23,3 

%) svarade att de har en mycket bra självkänsla, 47 elever (24,9 %) svarade att deras 

självkänsla är okej, 19 elever (10,1 %) svarade att de hade en dålig självkänsla och slutligen 

ansåg 5 elever (2,6 %) att de hade en dålig självkänsla. 

 

Tabell 8. Elevers uppskattade självkänsla. 

Självkänsla 

 Antal Procent 

Giltig Bra 74 39,2 

Dålig 19 10,1 

Mycket bra 44 23,3 

Mycket dålig 5 2,6 

Okej 47 24,9 

Total 189 100,0 

Studiens 189 elever svarade på frågan: Hur fysiskt aktiv är du? (se tabell 9). De flesta av 

eleverna, 68 stycken (36 %) svarade att de var väldigt aktiva, 52 elever (27,5 %) svarade att 

de var ganska aktiva, 41 elever (21,7 %) svarade att de var aktiva och 28 elever (14,8 %) 

svarade att de icke var aktiva. 

 

 

Tabell 9. Elevers uppskattade fysiska aktivitetsnivå. 

 

Fysisk aktivitetsnivå 

 Antal Procent 

Giltig Aktiv 41 21,7 

Ganska aktiv 52 27,5 

Icke aktiv 28 14,8 

Väldigt aktiva 68 36,0 

Total 189 100,0 

 

Korrelationen mellan fysisk aktivitet och självkänsla har vi fått till ett negativt samband på (-

206). Samtidigt har vi fått fram att det inte är signifikant (, 004). 
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Tabell 10. Korrelationen mellan elevernas uppskattade fysiska aktivitet och självkänsla. 

 

Korrelationen 

 Självkänsla 

Fysisk 

aktivitets 

nivå 

Spearman's rho Självkä

nsla 

Correlation Coefficient 1,000 -,206** 

Sig. (2-tailed) . ,004 

N 189 189 

Fysisk 

aktivitet 

Correlation Coefficient -,206** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,004 . 

N 189 189 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Det fanns ingen korrelation för män när det gäller fysisk aktivitet och psykisk hälsa (se tabell 

11). Om man studerar kvinnorna finns det en viss korrelation (-282) mellan fysisk aktivitet 

och psykisk hälsa, relativ signifikans (, 006). (Se tabell 12). 

 

Tabell 11. Den fysiska aktiviteten och psykisk hälsans korrelation bland männen. 

 

Korrelationen 

 Fysisk aktivitet Psykisk hälsa 

Spearman's rho Fysisk 

aktivitet 

Correlation Coefficient 1,000 -,168 

Sig. (2-tailed) . ,122 

N 87 86 

Psykisk 

hälsa 

Correlation Coefficient -,168 1,000 

Sig. (2-tailed) ,122 . 

N 86 87 

a. kön = man 
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Tabell 12. Den fysiska aktiviteten och psykiska hälsans korrelation bland kvinnorna. 

 

                                        Korrelationen  

 Fysisk aktivitet Psykisk hälsa 

Spearman's rho Fysisk 

aktivitet 

Correlation Coefficient 1,000 -,282** 

Sig. (2-tailed) . ,006 

N 96 94 

Psykisk 

hälsa 

Correlation Coefficient -,282** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,006 . 

N 94 95 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

a. kön = kvinna 

 

 

 

 

 

4. Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka psykisk hälsa, fysisk aktivitet och studieresultat bland 

gymnasieelever i årskurs tre. Syftet ledde fram till följande frågeställningar:  

- Vilken inverkan har uppskattad fysisk aktivitet på studieresultat? Finns det någon 

skillnad mellan män och kvinnor? 

- Hur påverkas elevers uppskattade psykiska hälsa av fysisk aktivitet? Finns det någon 

skillnad mellan män och kvinnor? 

- Hur påverkar elevernas fysiska aktivitetsnivå deras självkänsla? 

4.1 Resultatdiskussion 

4.1.1 Uppskattad fysisk aktivitet och studieresultat 

Resultatet visar på en låg korrelation mellan uppskattad fysisk aktivitet och studieresultat, 

vilket visar att i denna elevgrupp var fysisk aktivitets betydelse för studieresultat inte så hög. I 

den tidigare forskningen fanns två studier med utökad skolidrott av Ericsson (2011) och Käll, 
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Nilsson samt Lind (2014). I Ericssons studie lägger de till schemalagd idrott varje skoldag 

och där var betygen betydligt högre i interventionsgruppen som hade 225 minuter idrott per 

vecka jämfört med kontrollgruppen som endast hade 90 minuter idrott per vecka. Studien 

pekar på att en ökning av fysisk aktivitet kan hjälpa en elev att få högre betyg. Källs, Nilssons 

och Linds (2014) studie genomfördes bland elever i årskurs fem som fick dubbelt så mycket 

schemalagd idrott och hälsa i veckan. Resultaten pekade på att extra fysisk aktivitet på 

schemat resulterade i att interventionsgruppen i en högre grad lyckades att nå godkänt betyg i 

kärnämnen. Forskarna framhåller att de senaste åren har vi fått veta mer om hur inlärningen 

fungerar samt att den påverkas positivt av fysisk aktivitet. I den här studien hämtar vi inte 

resultaten från en interventionsstudie, utan en enkätundersökning. Dessa elever har inte fått 

någon extra idrott utan har uppskattat sin egna fysiska aktivitet. Elevernas fysiska aktivitet har 

inte haft någon större inverkan på studieresultat i denna studie. Det är en svaghet att fysisk 

aktivitet inte påverkat studieresultatet i någon större bemärkelse. Det kan bero på att eleverna 

inte var så aktiva, att de inte hade bra skolresultat eller att de inte var studiemotiverade. 

Könsfördelningen är inte så mycket att diskutera, den är jämt fördelad möjligen kunde större 

elevunderlag ha gett ett annat utfall eller resultat. I dagens läge tar sig majoriteten av 

ungdomarna till skolan utan att vara fysiskt aktiva. Det hade varit intressant att undersöka 

andra ungdomar från andra orter i Sverige och hur de tar sig till skolan. 

 

4.1.2 Elevers uppskattade psykiska hälsa och fysisk aktivitet 

Från mätningarna mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa i denna studie finns en låg 

korrelation och ett negativt samband utifrån frågeställningen. Enligt Statens Folkhälsoinstitut 

leder regelbunden fysisk aktivitet till ökat välbefinnande, depressionssymptom minskar och 

självkänslan förbättras. Resultaten i vår studie och den tidigare forskningen talar mot varandra 

på två av frågorna i enkäten. Totalt svarade 189 elever på frågan: Hur upplever du din egen 

självkänsla? Om eleverna på denna fråga svarade att självkänslan är mycket bra eller bra, så 

har vi bedömt att man har en bra självkänsla. Resultatet visade att 62,5 procent upplevde sig 

ha en bra självkänsla. 24,9 procent svarade att de uppfattade sin självkänsla som okej, de 

resterade 12,7 procenten av eleverna hade en dålig självkänsla. Jämför man med Chilcas 
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studie (2017) är resultaten olika då bara 62,5 procent i vår studie hade en god självkänsla i 

studien, medan Chilca påvisade 94 procent. Är det skillnad på hur svenska och peruanska 

elever mår? Visserligen var Chilcas studie gjord bland högskolestudenter medan vår utfördes 

bland gymnasieelever i årskurs tre. Det gäller att vara kritisk till skillnaden mellan studenterna 

från Peru och bland de svenska gymnasieeleverna då de skulle kunna vara jämnåriga eller så 

kanske de peruanska studenterna är i mer blandade åldrar. I undersökningen från Peru är det 

högskolestuderanden som läser en matematikkurs, kanske är det en utvald och 

studiemotiverad grupp studenter med en vardag som kanske inte är lika stressig som för de 

svenska gymnasieeleverna som kanske läser tio kurser samtidigt. 

 

I föreliggande studie svarade 189 elever på frågan: Hur fysiskt aktiv är du? Där visades sig att 

57,7 procent av eleverna var antingen aktiva eller väldigt aktiva och att 27,5 procent var 

ganska aktiva och 14,8 procent var icke aktiva. Statens folkhälsoinstitut (2008) menar att 

självkänslan förbättras vid fysisk aktivitet. Siffror visar enligt dem att bland de som var 

fysiskt aktiva upplevde sig 62,5 procent ha en bra självkänsla och 24,9 procent hade en okej 

självkänsla. Det var många elever som var fysiskt aktiva och uppfattade sin självkänsla som 

bra. Trots det visas en låg korrelation och ingen märkvärdig signifikans i vår studie. Studerar 

man fråga för fråga, som de två som nämns ovan, tyder det dock på att psykisk hälsa och 

fysisk aktivitet har ett samband med varandra. I resultatet summerades alla frågorna och då 

visades det att resultatet inte korrelerar så mycket.  

 

4.1.3 Skillnad mellan män och kvinnor 

Det finns ingen korrelation för männen när det gäller studieresultat och fysisk aktivitet eller 

när det gäller korrelationen mellan psykisk hälsa och fysisk aktivitet. Det visades sig att 

kvinnorna hade en liten korrelation på studieresultat och fysisk aktivitet samt på psykisk hälsa 

och fysisk aktivitet. Männen har ingen signifikans där siffrorna visade att de inte hade någon 

korrelation då den låg nära noll. Kvinnorna hade en viss signifikans. Det är anmärkningsvärt 

att det inte är någon korrelation bland männen men att det är korrelation bland kvinnorna, 

dock är det en låg korrelation då den inte är nära (-1.00) utan ligger på (-, 282). Det är svårt 
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att säga att det är någon större skillnad mellan könen, då det inte finns någon större 

korrelation som visar att kvinnorna har en bra eller dålig psykisk hälsa samt i högre grad är 

fysiskt aktiva än männen.  

 

I Robbins (2014) studie (se tidigare forskning) uppskattade flickor sin egen förmåga att klara 

av ett test på löpband lägre än pojkar. Flickorna uppgav även en högre ansträngningsgrad 

under testet, självtillit ses som avgörande för regelbunden fysisk aktivitet. Självtilliten bland 

pojkar var högre än hos flickorna i studien., man hade kunnat fråga om elevernas självtillit i 

enkäten. Det hade varit intressant att i enkäten fråga mer om männens och kvinnornas 

psykiska hälsa för att kunna göra en mer omfattande jämförelse mellan de båda studierna. I 

Giota och Gustafssons (2014) studie tog de upp hur kraven från skolan påverkas av stress och 

psykisk hälsa. Studien riktades till 16-åringar och undersökte psykosomatiskt stress och 

depressiva symtom. Resultaten i studien visades att flickor var de som drabbades mest av 

mentala hälsoproblem jämfört med pojkar. Jämför man med Giota och Gustafssons studie, 

hade det varit intressant att ta upp mer om stress i enkäten. 

 

4.2 Metoddiskussion 

Valet att använda enkät som metod kändes rätt då vi ville använda oss av en kvantitativ ansats 

med en enkätundersökning för att undersöka statistiska samband. Det kom in många svar från 

pilotstudien och enkätundersökningen. Pilotstudie genomfördes via webben, vi fick in bra 

med svar och bra feedback från dem som svarade på pilotstudien. Att använda en annan form 

av metod t.ex. intervju hade inte gett statistik som vi var ute efter. Under besöken var det ett 

visst bortfall av personer som inte var i skolan och de elever i klassen som var under 18 år 

fick inte delta, eftersom att det hade behövts ett samtyckesutdrag från föräldrar för dem som 

var under 18 år. Vi vet inte om dessa män eller kvinnor hade påverkat resultatet. Vår studie 

var relativt jämn mellan kvinnor (97) och män (88).  

 

Det fanns även några interna bortfall i enkäterna, där vissa elever har lämnat en fråga 

obesvarad. I Excel skrev vi ned våra resultat och i SPSS har vi redovisat resultaten, SPSS 
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räknade ut de totala poängen på varje enskild enkät. De som hade missat att svara på en fråga 

i enkäten, räknades även in i resultaten, fast utan några poäng alls på den frågan som var 

obesvarad. En nackdel som finns när man använder enkät som metod kan vara att man inte är 

säker på att svaren man får är sanningsenliga. Detta kan vara bra att tänka på vid skapande av 

enkätfrågor. Enkäten vi använde var utarbetad genom IPAQ och GPAQ samt genom en 

gammal enkät från landstinget i Västernorrland (2011). Det som hade varit bra att ändra i vår 

studies enkät är att varje fråga borde ha haft fem svarsalternativ. Det hade blivit enklare att 

räkna in alla poäng om alla svar låg mellan fem poäng till ett poäng. Det är osäkert om man 

kan lita på självbeskattade betyg. Pilotstudien utfördes bland GIH studenter, vilka är lite mer 

insatta när det gäller fysisk aktivitet och psykisk hälsa än vad gymnasieelever är. Bland GIH 

studenter finns det mer kunskap om ämnena vi undersöker och de kan ha skrivit liknande 

uppsatser som vi har gjort eller gått i kurser som idrott, hälsa och välbefinnande. Ifall 

pilotstudien hade utförts bland elever i årskurs nio eller på gymnasiet hade nog enkäten 

ändrats mer inför datainsamlingen. 

 

4.3 Slutsats 

Resultatet visar att det inte är någon större korrelation hos de undersökningarna som utförts. 

Enligt studien är det bara ett litet samband mellan fysisk aktivitet och studieresultat. 

Slutsatsen som kan dras utifrån det är att det är möjligt att uppnå höga betyg fastän man inte 

rör på sig. Detsamma gäller korrelationen mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa som var 

relativt låg. Det går inte att dra en tydlig slutsats, utifrån studien är det möjligt att man inte rör 

på sig så mycket och ändå har en god psykisk hälsa. Artikeln i Metro handlade om en elev 

som kände att hon offrade sin mentala hälsa för att studera och för att kunna uppnå höga 

betyg. I artikeln framgår det inte om hon idrottar, hade hon idrottat så hade hon kanske mått 

bättre. Ser man på resultaten och den artikeln kan man inte dra några stora växlar men det går 

att leva utan att vara psykiskt hälsosam och ändå uppnå höga betyg. Det gäller att vara kritisk 

mot resultaten och studien som helhet.  
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4.4 Vidare forskning 

Studiens data baseras på elevernas egna uppskattade psykiska hälsa, fysiska aktivitet och 

studieresultat. I framtida forskning skulle eleverna själva få uppskatta sin fysiska aktivitet och 

sina studieresultat genom att använda sig av en experimentell metod. I den experimentella 

metoden skulle eleverna få utföra fysiska tester samt att man läser igenom elevernas 

betygsprotokoll och utgår från det som studieresultat. 

 

I den vidare forskningen skulle man för att mäta den psykiska hälsan användas sig av en 

intervju och där prata om psykisk hälsa, studieresultat och elevernas fysiska aktivitet. Det 

hade varit intressant att få reda på vad eleverna valde att lägga sin fritid på till exempel: tv-

spel, läxor, träning eller spendera tid med kompisar. Stress är något som skulle kunna 

undersökas genom intervju och ta reda på hur elever lever ett stressat liv. Enligt Chilcas 

artikel (2017) var det studievanor som påverkade studenternas akademiska prestation. Det 

hade varit viktigt i den vidare forskning undersöka mer om studievanor kring studieresultat. 

 

I vidare forskning skulle man kunna göra en liknande studie som den här och genomföra den 

bland både studieförberedande och yrkesförberedande program och jämföra mellan de olika 

programmen. Det hade varit intressant att se om det fanns någon skillnad beroende på vilket 

av de båda programmen man går i.  

 

Om enkätundersökningen hade utförts bland idrottsklasser som gick i gymnasieskolan hade 

resultaten kanske sett annorlunda ut, då de flesta enkäterna genomfördes bland klasser som 

gick i samhällsprogrammet. Hade undersökningen genomförts på idrottsklasser där de har 

schemalagd idrott minst två gånger i veckan hade resultatet kanske varit annorlunda. Det hade 

varit väldigt lärorikt att lära sig och fördjupa sig mer i den här studien genom att använda sig 

av idrottsklasser. I framtidens undersökningar skulle man kunna använda sig av en 

kombinerad studie där man använder sig av både enkät och intervju och på det sättet mäta 

studiemotivation, fysisk aktivitet, socialt umgänge och studievanor. 
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Bilaga 1 Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  

Studiens syfte var att undersöka psykisk hälsa, fysisk aktivitet och studieresultat bland 

gymnasieelever i årskurs tre. Syftet ledde fram till följande frågeställningar:  

- Vilken inverkan har uppskattad fysisk aktivitet på studieresultat? Finns det någon 

skillnad mellan män och kvinnor? 

- Hur påverkas elevers uppskattade psykiska hälsa av fysisk aktivitet? Finns det någon 

skillnad mellan män och kvinnor? 

- Hur påverkar elevernas fysiska aktivitetsnivå deras självkänsla? 

 

Vilka sökord har du använt? 
self esteem, self esteem academic performance, Rosenberg Self-Esteem Scale, self esteem young 

adults, physical activity intervention program swedish,  

 

Var har du sökt? 
Ebsco 

Discovery 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Ebsco: Self-esteem academic performance 
Ebsco: self esteem young adults 
Ebsco: physical activity intervention program Swedish 
Ebsco: health and grades swedish 
Ebsco: physical activity robbins pender ronis ???? 
Ebsco: health and academic performance bike 
Ebsco: physical activity mental health 
Ebsco: Grissom fitnessgram 

 

Kommentarer 
Sökningar av orden/begreppen gav relevanta resultat för vår studie.  
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Bilaga 2 Missivbrev 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter från Gymnastik-och idrottshögskolan som är inne på vårt fjärde år i 

skolan. Vi håller nu på att skriva vår kandidatuppsats. Vi skulle väldigt gärna genomföra vår 

enkätundersökning hos minst 4 klasser som går studieförberedande program i er skola. Vi vill 

möta elever som går årskurs 3. Syftet är att undersöka relationen mellan psykisk hälsa, fysisk 

aktivitet och studieresultat bland gymnasieelever. Datainsamlingen baseras på elevernas 

uppskattade fysiska aktivitet, psykiska hälsa och studieresultat. Svaren kommer hållas 

anonyma. I vår studie kommer vi att hålla skolan och eleverna anonyma.  

Frågorna är cirka 30 st, tar mellan 10-20 minuter att besvara. 

Tack! 

 

Med vänliga hälsningar Viktor Nilsson & Antonio Phunipananta Muñoz  

 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni vänliga att kontakta oss. 

 

Viktor Nilsson: 

Viktor@xxxx  

telefonnummer: +46xxxx 

 

Antonio Phunipananta Muñoz:  

antonio@xxxx 

telefonnummer: +46xxxx 
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Bilaga 3 Enkät 

Hej! 

Vad kul att du är med i vår undersökning. Tack för ert deltagande. Vi undersöker psykisk 

hälsa, fysisk aktivitet och studieresultat. Dina svar kommer att hållas anonyma. Vi vill helst 

att du svarar på alla frågor som ställs, annars kommer det räknas som ett bortfall. Glöm inte 

att kryssa i frågorna. Välj bara ett alternativ. Var ärliga med dina svar. 

1. Ange ditt kön 

Man ☐   Kvinna ☐   Annat ☐ 

2. Ålder 

17  ☐  18 ☐    19 ☐     20 ☐    21 ☐  22+ ☐ 

3. Ange ditt studieförberedande program 

Samhälle ☐    Natur ☐    Teknik ☐    Ekonomi ☐  Annat ☐  

4. Hur tar du dig till skolan? 

Går till skolan ☐    Cyklar till skolan ☐    Åker tåg/ t-bana/buss/spårvagn ☐   Åker Bil ☐ 

5. Hur går det i skolan? 

Mycket bra ☐    Bra ☐    Okej ☐    Dåligt ☐    Mycket dåligt ☐ 

6. Hur mår du? 

Mycket bra ☐    Bra ☐    Okej ☐     Dåligt ☐    Mycket dåligt ☐ 

7. Hur har du mått under de senaste sju dagarna? 

Mycket bra ☐    Bra ☐     Okej ☐    Dåligt ☐   Mycket Dåligt ☐ 

8. Jag mår psykiskt 

Mycket bra ☐    Bra ☐    Okej ☐   Dåligt ☐    Mycket dåligt ☐ 
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9. Hur upplever du din egen självkänsla? 

Frågeinstruktioner: Självkänsla handlar om hur bra eller dåligt man tycker om sig själv. 

Mycket bra ☐    Bra ☐    Okej ☐    Dålig ☐    Mycket dålig ☐ 

10. Jag har de senaste månaderna känt mig ledsen eller nedstämd 

Aldrig ☐    Sällan ☐    Ibland ☐    Ofta ☐    Alltid ☐ 

11. Jag har de senaste månaderna känt mig orolig eller rädd 

Aldrig ☐    Sällan ☐    Ibland ☐    Ofta ☐    Alltid ☐ 

12. Jag har de senaste tre månaderna känt mig irriterad eller på dåligt humör 

Aldrig ☐    Sällan ☐    Ibland ☐    Ofta ☐    Alltid ☐ 

13. Har du någonsin lidit av prestationsångest? 

Aldrig ☐    Sällan ☐      Ibland ☐     Ofta ☐     Alltid ☐ 

14. Är du aktiv i en idrottsförening i nuläget? 

Ja ☐     Nej ☐    Inte längre ☐ 

15. Hur aktiv är du/ var du på idrott och hälsa lektionerna? 

Väldigt aktiv ☐     Aktiv ☐     Ganska aktiv ☐    Icke aktiv ☐ 

16. Hur fysiskt aktiv är du? 

Väldigt aktiv ☐    Aktiv ☐    Ganska aktiv ☐    Icke aktiv ☐ 

17. Hur fysiskt aktiv har du varit under de senaste sju dagarna? 

Väldigt aktiv ☐    Aktiv ☐     Ganska aktiv ☐    Icke aktiv ☐ 

 

Fortsätt på nästa sida  
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18. Under en vanlig vecka, under hur många dagar utför du träning med en 

måttlig intensitet? D.v.s. sporter, gym eller promenader under mer än trettio 

minuter 

Frågeinstruktioner: Måttlig intensitet då puls och andningen påverkas. 

7 dagar ☐    5–6 dagar ☐    3–4 dagar ☐    1-2 dagar ☐    Aldrig ☐ 

19. Hur ofta tränar du? 

5 eller fler ggr i veckan ☐    4 ggr i veckan ☐   3 ggr i veckan ☐ 1–2 ggr i veckan ☐  Aldrig ☐ 

20. Hur många timmar i veckan tränar du? 

Mer än 6 timmar ☐    4–5 timmar ☐    3 timmar ☐    1–2 timmar ☐    Aldrig ☐ 

21. Har du någonsin påverkats positivt av ett betyg? 

Ja, varje gång ☐   Det har hänt ☐    Inte så mycket ☐    Aldrig ☐    Ingen uppfattning ☐ 

22. Har du någonsin påverkats negativt av ett betyg? 

Ja, varje gång   ☐   Det har hänt ☐    Inte så mycket ☐    Aldrig ☐   Ingen uppfattning ☐ 

23. Har din psykiska hälsa påverkats av att få låga betyg? 

Ja, varje gång   ☐   Det har hänt ☐    Inte så mycket ☐    Aldrig ☐   Ingen uppfattning ☐ 

24. Ange ditt senaste slutbetyg i Svenska 

A ☐   B ☐   C ☐    D ☐    E ☐    F ☐ 

25. Ange ditt senaste slutbetyg i Engelska 

A ☐   B ☐    C ☐    D ☐    E ☐    F ☐ 

26. Ange ditt senaste slutbetyg i Matematik 

A ☐    B ☐    C ☐    D ☐    E ☐   F ☐ 
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27. Ange ditt senaste slutbetyg i Idrott och hälsa 

A ☐   B ☐    C ☐    D ☐     E ☐    F ☐ 

Tack för att ni har deltagit i vår enkätundersökning, vi uppskattar det väldigt mycket!  

 


