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Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie är att se eventuella samband mellan 

elevers fysiska aktivitet och deras betyg i 9:an.  

 

• Hur skiljer sig meritpoängen och betygen i kärnämnena samt idrott och hälsa mellan 

fysiskt aktiva och mindre fysiskt aktiva elever? 

• Hur ser skillnaden i betyg och meritpoäng ut mellan individuella idrotter och 

lagidrotter? 

• Hur ser skillnaderna i betyg och meritpoäng ut mellan elever som är aktiva i en 

idrottsförening jämfört med elever som inte är aktiva i en idrottsförening? 

 

Studiens hypotes är att fysisk aktivitet har en positiv påverkan på elevers studieresultat. Samt 

att det finns skillnader mellan olika typer av idrottare och deras studieresultat. 

 

Metod: Studien är genomförd med en anonym enkätundersökning på 400 elever i ettan på 

gymnasiet i Stockholmsområdet. Resultatet har sammanställts i statistikprogrammet SPSS. 

Studien är retrospektiv då vi undersökt hur eleverna varit fysiskt aktiva i årskurs 9. 

  

Resultat och Slutsats:  
Resultatet visar att de som har högre aktivitetsnivå erhåller ett högre meritvärde än de som är 

mindre fysiskt aktiva. Det visar sig att de också har högre betyg i idrott och hälsa samt 

matematik. De som utövar en individuell idrott har ett högre meritpoäng än de som ägnar sig 

åt en lagidrott. Ungdomar som är aktiva i en idrottsförening har högre meritpoäng än de som 

är icke föreningsaktiva. Föreningsaktiva har också bättre betyg i svenska, matematik och 

idrott och hälsa. Slutsatsen är att fysisk aktivitet och föreningsaktivitet i huvudsak, kan 

kopplas samman med goda studieresultat.  
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1 Inledning  

1.1 Introduktion 

Träningsläger, lagkompisar, ledare och matcher. Idrotter av olika sorter fyller många 

ungdomars fritid. Utöver de organiserade idrotterna ägnar sig många åt fysisk aktivitet i andra 

former. Fotboll, promenader, dans och cykling är bara några aktiviteter dagens ungdomar 

ägnar sig åt på sin lediga tid. Det finns nog inte många som undgått det faktum hur viktigt det 

är med fysisk aktivitet för vår kropp. Men hur påverkar det egentligen vår knopp? Fysisk 

aktivitet förbättrar den allmänna cirkulationen, ökar blodflödet till hjärnan och höjer nivåerna 

av noradrenalin och endorfiner som alla kan minska stress, förbättra humöret och ge en 

lugnande effekt efter träning. (Taras 2005, s. 214) Kan dessa effekter då leda till bättre 

prestationer i skolan? Förutom att få en god fysik, hur gynnas aktiva ungdomar i skolan? 

Elever som ägnar sig åt någon form av fysik aktivitet lägger ner mycket tid och energi utanför 

skolan på något de tycker är roligt. Kan det vara så att dessa elever har igen detta i sitt 

skolarbete och därmed erhåller högre betyg? Eller kan det vara så att idrotten tar så mycket tid 

att skolarbetet blir lidande? 

1.2 Begrepp 

Betyg 

1994 infördes målrelaterade betyg. Betygen uttrycker i vilken mån eleven har uppnått de mål 

som finns i kursplanen för respektive ämne (Skolverket 2011-09-26). I skolan sätter man 

betyg enligt följande steg. Icke Godkänt (IG), Godkänt (G), Väl Godkänt (VG) och Mycket 

Väl Godkänt (MVG). Dessa betyg är olika mycket värda. Ett system är utformat som ger de 

olika betygen ett visst poäng. IG ger 0 poäng, G ger 10 poäng, VG ger 15 poäng och MVG 

ger 20 poäng. Det här betygssystemet används inte längre i den svenska skolan sedan hösten 

2011.  

Meritvärde 

Meritvärde är det sammanlagda värdet av de betyg man har fått (se ovan). Betygen räknas 

samman från 16 olika ämnen. Vilket gör att man högst kan få 320 poäng. 

(Nationalencyklopedin 2011-09-26)  
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Fysisk aktivitet definieras av Caspersen (1985 s.126) som ”all typ av rörelse som ger ökad 

energiomsättning”. Folkhälsoinstitutet (FHI 2011-09-26) definierar fysisk aktivitet som ”alla 

kroppsrörelser som är ett resultat av skelettmuskulaturens kontraktion och som resulterar i en 

ökad energiförbrukning.”  

 

Träningseffekter som vi kan se av fysisk aktivitet är förbättring av balans, koordination och 

reaktionsförmåga. Vidare finns det psykosociala funktioner som förbättras bland annat 

självkänsla, självförtroende och sociala kontakter samt minskad risk för depression (Rydqvist 

& Winroth 2002, s. 92). Det finns djurförsök gjorda som visat att fysisk aktivitet påverkar 

tillväxten av celler i det centrala nervsysemet (CNS). Ytterligare djurförsök visar att 

nybildningen av hjärnceller ökar hos djur som får springa, dessa djur visar också förbättrad 

inlärningsförmåga. (FYSS 2008, s. 28)   

MET värdeskala  

För att kunna beräkna fysisk aktivitet utifrån en enkät brukar forskare använda sig av MET. 

Det står för metabolic equivalent och betyder multiplar av syreupptaget i vila (FYSS 2008, s. 

94 ff.). Det används för att kunna återspegla en sammanställning av en individs energikostnad 

för en viss fysisk aktivitet (CPA 2011-09-26). Vi har valt att utgå från ett kompendium som är 

publicerad i Official Journal of the American College of Sports Medicine som behandlar 

fysisk aktivitet och MET-intensiteter. Där återges en detaljerad bild av olika aktiviteters 

MET-värden. Vi har valt ut tre intensitetsnivåer. Mycket lätt till lätt har ett MET-värde på 

cirka 2. Måttlig intensitet har ett MET-värde på cirka 4. Hård intensitet har ett MET-värde på 

cirka 8. Vi har använt oss av ett ungefärligt medelvärde från de olika nivåerna. (Ainsworth et 

al 2000, s. 500 ff.) 
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1.3 Statistik över betyg och barns fritid 

2011 blev det genomsnittliga meritvärdet från elevernas slutbetyg i 9:an 210,6 poäng 

(Skolverket 2011-11-17). 
Tabell 1 Visar statistik över betygsfördelning hos eleverna som gått ut 9:an 2010 

Ämnen   IG  G  VG  MVG 
Engelska  6,2 %  35,3 %  38,1 %  20,5 % 
Svenska  3,5 %  42,7 %  38,5 %  15,4 % 
Matematik   7,9 %  51,7 %  26,3 %  14,2 % 
Idrott och hälsa  7,4 %  29,9 %  37,3 %  25,4 % 
 (Skolverket 2011-09-26) 

 

Enligt Statistiska centralbyråns (SCB) rapport visar det sig att två tredjedelar av barnen i 

åldrarna 10-18 tränar idrott i en förening minst en dag i veckan. Det framkom också att pojkar 

och flickor idrottar ungefär lika mycket. Rapporten visar att det är vanligare att pojkar ägnar 

sig till större del åt lagidrott jämfört med flickor. Drygt hälften av pojkarna samt var tredje 

flicka ägnar sig åt någon lagidrott. Flickor ägnar sig däremot i större utsträckning än pojkar åt 

någon individuell idrott till exempel dans och ridning. Samma rapport visar även att barnens 

fritidsaktiviteter hänger samman med barnets kön och ålder. Men också med de kulturella, 

ekonomiska och sociala förhållanden barnet växer upp i. De som idrottar minst är barn med 

ensamstående föräldrar och flickor med utländsk bakgrund (SCB s 51 ff. 2011-09-26). En 

annan undersökning visar att var fjärde pojke och var tredje flicka inte uppnådde de dagliga 

rekommendationerna för fysisk aktivitet (Rasmussen et al. 2004). 

 

I en studie gjord 2002 om ungas kultur- och fritidsvanor ingick 1170 deltagare. Där framkom 

det att idrottsföreningar var den typ av förening som attraherade flest 16-åringar 2002. Totalt 

var 45 procent medlemmar i en idrottsförening. Det är en minskning från 1996 med fem 

procent (Larsson 2005, s. 17). I en annan undersökning gjord av Statistiska centralbyrån från 

år 1999 visar det sig att 58 procent av alla elever i åldrarna 13-15 år är aktiva i en 

idrottsförening (SCB 2011-09-26). Per Nilsson har i sin bok Fritid i skilda världar gett en 

översikt av ungdomars förhållande till föreningslivet. Han menar att den socioekonomiska 

faktorn påverkar om ungdomar väljer att vara aktiva i en förening eller inte. Lägst andel 

föreningsmedlemmar fanns bland ungdomar vars föräldrar är arbetare. Högst andel 

föreningsaktiva ungdomar fanns bland de som hade föräldrar som var företagare. (Nilsson 

1998 s. 120) 
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1.4 Forskningsläge 

Nedan presenteras forskning som behandlar ungdomars fysiska aktivitet och deras 

studieresultat. Den forskning som presenteras är den grund som vår studie bygger på. Här 

behandlas olika studier gjorda på människor i olika åldrar, syftet är att ge en bas och förståelse 

för kommande arbete. Studierna är vetenskapligt granskade och består av både svenska och 

internationella arbeten.  

 

En studie gjord på högskolestuderande visar att fysisk aktivitet påverkat studieresultaten. I 

denna studie visade det sig att de som motionerade upp till fyra gånger i veckan presterade 

bättre än de som motionerade oftare. Resultatet visade på att det inte fanns någon koppling 

mellan att träna fler än fyra gånger i veckan och erhålla högre betyg. Det visade sig också att 

högre upplevd ansträngningsgrad vid den fysiska aktiviteten gav bättre resultat i studierna. 

Det är intressant att de som är aktiva har bättre betyg än de som är inaktiva. Vad som är 

orsakssambandet är dock inte klarlagt. Den mest anmärkningsvärda slutsatsen i denna studie 

är att det inte är idrottsutövandet som sådant utan det är i första hand graden av ansträngning 

som motionären upplever som är kopplat till studieresultatet. (Svartbo & Sjöström 1996, s. 34 

ff.) 

 

Resultat i en undersökning som rör fysisk aktivitet och skolprestationer har också visats i en 

interventionsstudie gjord i årskurs 1-3. Här var huvudsyftet att studera växande barns 

benmassa. Men efter en pilotstudie växte projektet och inkluderade också frågeställningen: 

kommer barns skolprestationer påverkas av fysisk aktivitet och motorisk träning i skolan? I 

projektet utökades barns ordinarie idrottsundervisning från två till tre tillfällen i veckan. 

Vidare förlängdes skoldagen med 45 minuter för att möjliggöra en obligatorisk rörelselektion 

dagligen. Barnen delades upp i tre grupper. Grupp 1 och 2 hade fem lektionstillfällen i veckan 

med rörelse på schemat. Grupp 3, kontrollgruppen, hade endast ordinarie idrottslektioner. 

Resultatet visade att eleverna i de båda interventionsgrupperna hade bättre resultat än eleverna 

i kontrollgruppen på nationella proven i svenska. Speciellt då det gäller skrivförmåga och 

läsförståelse. Både rums- och taluppfattning hade förbättrats i interventionsgruppen jämfört 

med kontrollgruppen. Även i matematik hade interventionsgrupperna bättre resultat än 

kontrollgruppen. För pojkar visade det sig att extra motorisk träning även ökade förmågan till 

logiskt tänkande och kreativitet, vilket var till fördel vid de nationella proven i matematik. 

(Ericsson 2002, s. 44 ff.)  
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Ovanstående studier styrker varandras resultat och visar på fysisk aktivitets betydelse för 

studieprestationer.  Nedan följer en litteratursammanställning, där vi kan se andra resultat.   

Studien är publicerad i Journal of School Health. Denna studie behandlar 14 vetenskapligt 

granskade artiklar som är publicerade efter 1984. Alla artiklar berör sambandet mellan fysisk 

aktivitet och studieresultat på barn i skolåldern. Studierna visade att det fanns ett signifikant 

men svagt samband mellan fysisk aktivitet och betyg eller inget samband alls. Detta gör att 

det är svårt att veta vad som är orsak och verkan. Studiens slutsats är att fysisk aktivitet ger 

fördelar som sociala färdigheter, fysiskt och psykiskt välmående samt minskar riskfyllt 

beteende. Författarna menar att fler studier krävs för att kartlägga den fysiska aktivitetens 

effekter på elevers skolprestationer. Samtidigt har studierna visat att fysisk aktivitet under 

skoldagen så som idrottsundervisning ger kognitiva fördelar. Det gör att det finns starka skäl 

till att behålla idrottsundervisningen och även ha mer fysisk aktivitet på schemat. (Taras 2005 

s. 214) 

 

Carla Hannaford är neurofysiolog och författare till boken Lär med hela kroppen – inlärning 

sker inte bara i huvudet. Hon beskriver vikten av fysisk aktivitet för att stimulera och 

underhålla hjärnan. I sin bok hänvisar hon till flertalet studier som styrker hennes teori.  

I en studie gjord på mer än 500 kinesiska barn presterade elever, som tillbringade en extra 

timme per dag i gymnastiksalen, bättre på provet än mindre aktiva barn i skolan. Det visade 

sig också att människor i 50- 60 års ålder som satts i ett fyra månaders träningsprogram 

klarade ett mentalt test 10 procent bättre jämfört med de som inte var aktiva. Det har också i 

en närmare granskning av 13 olika studier visat sig att träning stimulerar tillväxten av hjärnan 

under utveckling och förhindrar degenerering av äldre hjärnor. Forskning har visat att 

muskelaktivitet och särskilt koordinerade rörelser stimulerar till större produktion av 

neurotrofiner, som är ett naturligt ämne som stimulerar tillväxten av nervceller och ökar 

antalet nervförbindelser i hjärnan. (Hannaford 1995, s. 103 f.) 

1.4.1 Samband mellan olika idrotter och betyg 

En studie gjord på elitsatsande elever på gymnasiet i början 1990-talet som behandlar 

sambandet mellan betyg och val av idrott visar att det finns stora skillnader mellan 

lagidrottare och individuella idrottare. De individuella idrottarna hade generellt bättre betyg 

än lagidrottarna. De har gjort en sammanställning av de med högst respektive lägst betyg. Där 

framträder det tydlig att i topp ligger de individuella idrotterna. Som bordtennis, frididrott och 
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simning. Som förklaring till detta lägger forskarna fram två olika teorier. En av hypoteserna är 

att de individuella idrotterna lyckas bättre med att värva motiverade/intresserade ungdomar. 

Ett helt annat resonemang är valet av idrotten som styrs av sociala faktorer som 

klasstillhörighet, kultur och socioekonomi. Lagidrotter och kraftsporter har till största del sin 

rekrytering i sociala grupper med lägre utbildningsnivå. Medan individuella idrotter som 

simning har sin rekrytering i ”medelklassen” där det visat sig att utbildning har en högre 

prioritering. (Jonsson 1997, s. 110 ff.) 

1.4.2 Ungdomar och föreningsliv 

Stefan Wagnsson menar i sin doktorsavhandling att föreningsidrotten är efter hemmet och 

skolan den arena som barn och ungdomar så småningom kommer i kontakt med. Om man går 

tillbaka i historien var föreningsaktivitet ett sätt att fostra starka, lojala och disciplinerade män 

på. Detta har med tiden tonats ner och gett plats till andra viktiga positiva fördelar. Men även 

idag ser man föreningsarenan som en utmärkt plats att fostra barn och ungdomar på. Vidare 

presenteras resultat som tyder på att barn och ungdomar som är aktiva i en förening har 

starkare självkänsla och upplever sig som mer socialt och fysiskt kompetenta. Detta i 

jämförelse med icke föreningsaktiva ungdomar. Wagnsson beskriver också ett positivt 

samband mellan psykosocial utveckling och föreningsaktivitet. Ett intressant resultat från 

studien är att ungdomar som avbröt sin idrottsutövning uppvisade en sämre självkänsla, de 

upplevde sig också som mindre populära bland kamrater och de uppgav att de hade fler 

psykosomatiska symptom än de som fortsatte med sin idrott. (Wagnsson 2009, s. 218) Vidare 

kan man se att föreningsaktiviteter skapar goda förutsättningar för att knyta kontakter, få 

känna gemenskap och glädje i att göra saker tillsammans med andra med liknande intressen 

(Rydqvist & Winroth 2002, s. 40). 
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Tidigare forskning pekar på att de kan finnas ett samband mellan fysisk aktivitet och bra 

studieresultat. Avsikten med studien är att öka kunskapen inom området och därför utgår 

studien från hypotesen att fysisk aktivitet har en positiv påverkan på elevers studieresultat. 

Samt att det finns skillnader mellan olika typer av idrottare och deras studieresultat. 

 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med denna studie är att se eventuella samband mellan elevers fysiska aktivitet och 

deras betyg i 9:an. 

 

• Hur skiljer sig meritpoängen och betygen i kärnämnena samt idrott och hälsa mellan 

fysiskt aktiva och mindre fysiskt aktiva elever? 

• Hur ser skillnaden i betyg och meritpoäng ut mellan individuella idrotter och 

lagidrotter? 

• Hur ser skillnaderna i betyg och meritpoäng ut mellan elever som är aktiva i en 

idrottsförening jämfört med elever som inte är aktiva i en idrottsförening? 
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2 Metod 

2.1 Datainsamlingsmetod  
Vi har utgått från orsaksförklaringar genom att försöka hitta ett samband mellan orsak och 

verkan (Hassmén & Hassmén 2008, s. 71). Studiens hypotes är att fysisk aktivitet har en 

positiv påverkan på elevers studieresultat. Samt att det finns skillnader mellan olika typer av 

idrottare och deras studieresultat. 

 

Vi har valt att göra en enkätundersökning för att kunna få fram ett kvantitativt resultat.  

Enkätundersökning var det bästa alternativet för att kunna använda oss av ett så stort urval 

som möjligt med tanke på den tid vi haft att genomföra arbetet. Enkäten berör frågor om 

elevens betyg och fysiska aktivitet. Eftersom detta kan räknas som känsliga frågor är enkäten 

anonym. Det tror vi har lett till fler sanningsenliga svar.  

 

Vi har hämtat inspiration till våra frågor från tidigare arbeten inom samma områden. Vi tror 

att detta kan ha påverkat reliabiliteten positivt då vi hämtat idéer från tidigare arbeten som 

haft lyckad utgång. Vår enkät består av 22 frågor. Den inleds med en personlig del med frågor 

om ålder, kön, skola och gymnasieprogram. Där efter följer frågor som rör elevens fysiska 

aktivitet och betyg från vårterminen i 9:an. De ämnen vi valt att undersöka är matematik, 

svenska, engelska och idrott och hälsa. Vi har valt dessa ämnen för att de är kärnämnen och 

idrott och hälsa för att det berör vårt syfte samt vår framtida yrkesroll som idrottslärare. 

Svarsalternativen är anpassade för att kunna behandlas i statistikprogrammet SPSS. Det för att 

svaren ska bli lättolkade och senare kunna få fram ett resultat. Enkäten är retrospektiv då vi 

undersöker sambandet mellan elevernas betyg och aktivitetsvanor från årskurs 9. Eleverna går 

nu i ettan på gymnasiet. Vi har själva deltagit då enkäten besvarats. Detta för att minimera 

externa bortfall och för att kunna besvara eventuella frågor. Fördelar med vår metod är att vi 

når ut till många, kostnaden är liten, respondenten får enklare att svara på känsliga frågor och 

att vi eliminerar intervjuareffekten (Ejlertsson 2005, s. 12). Nackdelar med metoden som vi 

kan se är att chansen till följdfrågor försvinner, antalet frågor är begränsade, sanningshalten i 

svaren går aldrig att lita på fullt ut och att frågor kan missuppfattas och därmed kan 

reliabiliteten försämras (Ejlertsson 2005, s. 11 ff.). Varje enkät tog cirka 10-15 minuter att 

fylla i.  
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2.2 Urval 

Vår målgrupp för undersökningen är elever i ettan på gymnasiet. De har fått svara på frågor 

rörande deras betyg och fysiska aktivitet från årskurs 9. Vi har valt att undersöka sambandet 

mellan dessa två variabler från årskurs 9 för att enkelt kunna jämföra deras meritvärde och 

slutbetyg med genomsnittet för landet. En annan anledning till detta val var att elever i 

högstadiet läser samma ämnen på lika lång tid och har därmed haft liknade skolgång. I studien 

har fyra gymnasieskolor deltagit och åtta olika gymnasieprogram är representerade. De elever 

som deltagit i studien kommer från olika högstadieskolor, vilket gör urvalet mer varierat än de 

fyra skolor vi gjort undersökningen på. Antalet elever som deltagit i studien var 400. 

Fördelningen mellan könen var 229 killar och 168 tjejer. Tre stycken angav inte kön i 

enkäten. Åldrarna hos eleverna varierade mellan 15-19 år.  

 

Via Stockholms stads hemsida hittade vi ett antal gymnasieskolor som vi valde att kontakta. 

Vi gick listan uppifrån och ned och kontaktade skolorna i den ordningen. Det visade sig vara 

svårt att få skolor intresserade av att delta i vår studie. Endast en skola av de vi kontaktat på 

detta sätt valde att delta. Därför gjorde vi ett bekvämlighetsurval och valde skolor som vi 

redan hade en befintlig kontakt med. Vi kontaktade en skola vi haft praktik på under vår 

utbildning på GIH. Vi valde också att besöka två skolor som vi känner till sedan innan. Vi 

besökte rektorerna på dessa två skolor för att undersöka möjligheten till en 

enkätundersökning. Det resulterade i att vi slutligen hade fyra skolor som deltog i studien.     

2.3 Procedur  

Efter att fått klartecken från skolornas rektorer bestämdes datum för genomförande av 

enkäterna. Vid samtliga tillfällen genomfördes enkätundersökningen via en gruppenkät. Vi 

har vid alla tillfällen deltagit förutom på en av skolorna där rektorn valde att mentorerna till 

klasserna skulle genomföra undersökningen. Innan eleverna besvarade enkäterna hade vi en 

kort introduktion där vi förklarade syftet med vår undersökning. Samt att eleverna skulle ha i 

åtanke att frågorna handlade om deras fysiska aktivitetsvanor och betyg från 9:an. Vi 

betonade även anonymiteten både muntligt och skriftligt. Vid genomgången av enkäten 

uppmanade vi även eleverna att ställa frågor om de inte förstod någon fråga i enkäten. Det 

gjorde vi för att eventuella missförstånd skulle minimeras. Vi genomförde enkäten under tre 

olika dagar, varje klass för sig. Undersökningarna ägde rum under en tvåveckorsperiod.     
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2.4 Etiska aspekter 

Vi kontaktade samtliga rektorer innan vi genomförde enkätundersökningen. Vi diskuterade då 

enkätens innehåll, samt syftet med vår studie. Rektorerna på samtliga skolor gav sitt 

samtyckte till undersökningen och beslöt att vi kunde genomföra vår studie. Innan eleverna 

fyllde i enkäten blev de både muntligt och skriftligt informerade om att det var helt frivilligt 

att delta och att enkäten var helt anonym. Vi har även informerat om att materialet vi skulle 

komma att samla in kommer att användas i vår c-uppsats.  

2.5  Databearbetning. 

Vi har behandlat den data vi samlat in i statistikprogrammet SPSS. För att kunna behandla de 

svar vi fått i enkäten har vi varit tvungna att dela upp några resultat i olika kategorier. Sista 

frågan i enkäten (fråga 22) var Ange ditt meritvärde från slutbetyget i åk 9. För att kunna 

använda det resultatet vi fått fram var vi tvungna att kategorisera meritvärdena i två grupper. Vi 

valde att räkna ut ett medelmeritvärde hos respondenterna. Medelmeritvärdet använde vi som en 

måttstock då vi delade in eleverna i två olika grupper. De som tillhör meritgrupp 1 har ett 

meritvärdespoäng på 256 eller lägre. De som tillhör meritgrupp 2 har ett meritvärdespoäng på 257 

eller över. Grupp 1 består av 174 elever och grupp 2 består av 187 elever. Vi valde också att göra 

en annan indelning av meritpoängen utifrån medelmeritvärdet i Sverige som ligger på 211 poäng 

för 2011. Detta resulterade i grupp A som bestod av 58 stycken och hade ett meritvärdespoäng på 

211 eller under. Grupp B bestod av 303 stycken och de hade ett meritvärdepoäng på 212 eller 

över.  

 

I vår enkät har vi försökt ta reda på hur eleverna varit fysiskt aktiva (fråga 5-7, se bilaga2). Detta 

gjorde vi genom att fråga hur ofta, hur länge och på vilken intensitet som de varit fysiskt aktiva 

för att sedan kunna jämföra hur elevernas fysiska aktivitet påverkade studieresultatet. Vi kom att 

använda oss av ett MET värde. Vi räknade ihop antalet minuter och tillfällen i veckan de varit 

aktiva på lågintensiv, måttligt intensiv och högintensiv nivå. Där efter sammanförde vi de tre olika 

intensitetsnivåerna med tre MET- värden. Lågintensiv aktivitet fick värdet 2. Måttligt intensiv 

aktivitet fick värdet 4. Högintensiv aktivitet fick värdet 8. För att sedan få ut en elevs totala MET- 

värde under en vecka lade vi ihop de olika värdena vi fått fram från de olika intensiteterna. På så 

sätt har vi skapat oss ett hanterligt MET värde, som är kopplat till deras fysiska aktivitet. 

Ytterligare ett steg var att sedan kategorisera MET- värdet i två grupper. Vi tog medelvärdet för 

vår grupp som var 2399 och delade in eleverna i två grupper. De som hade ett medelvärde på 

2399 eller under blev grupp 1 (MET- grupp 1bestod av: 217 elever). De som låg över eller på 



2400 blev grupp 2 (MET- grupp 2 bestod av: 140 elever) När medelvärdet ska räknas ut så kan det 

vara bra att tänka på att resultatet kan påverkas av att några i varje grupp skiljer sig mycket ifrån 

medelvärdet. Vilket kan höja eller sänka medelvärdet. 

 

 
Figur 1 Förklaringsmodell över hur MET värdet är uträknat 

 

Vi har kategoriserat in alla som svarat att de tillhör en idrottsförening utifrån individuella 

idrotter och lagidrotter. När vi delade in svaren i lagidrotter och individuella idrotter bestämde 

vi att gymnastik, konståkning, tennis och badminton med flera var individuella idrotter. Det 

trots att det finns t.ex. truppgymnastik som är en lagidrott. I efterhand kan vi se att det hade 

varit bra för studien om eleven själv fått angett om det var en individuell- eller lagidrott 

han/hon ägnat sig åt. Det här var något vi först i efterhand insåg. Vilket gör att vi nu omöjligt 

kan veta hur deras träningsförhållanden såg ut. Därför valde vi att göra en generalisering, och 

bestämde att dessa var individuella idrotter. Totalt var det 90 stycken som var med i en 

individuell idrottsförening och 89 stycken som tillhörde en lagidrottsförening. I enkäten hade 

respondenterna möjlighet att fylla i fler än en förening. Detta gjorde att vi i nio olika fall hade 

personer som fyllt i att de var med i fler än en idrott. I dessa fall valde vi att bara skriva den 

idrotten som de fyllt i överst för att vara konsekventa. Det gjorde vi eftersom vi ville ha en 

hög svarsfrekvens och inte ville får bortfall på den frågan. Det kan ha påverkat vårt resultat 

negativt då vi uppenbart inte fått med de elever som ägnat sig åt två eller fler idrotter. Vi har i 

SPSS använt oss av ett Chi-två test för att kunna ta reda på signifikansen i vårt resultat. I 

resultatdelen presenteras de variabler som undersökts. Några exempel är betyg, meritvärde 

och fysisk aktivitet. 
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2.6 Reliabilitet och validitet  

När det gäller hur säker man kan vara på om svaret i en enkät är korrekt eller inte måste man 

alltid tänka på vad man har frågat för frågor och vem som har besvarat den. Därför brukar 

man använda sig av begreppen validitet och reliabilitet. Vi har genomfört en pilotstudie där 

fem elever i ettan på gymnasiet deltagit och utvärderat vår enkätundersökning. Detta höjer 

validiteten och reliabiliteten då de bedömt enkäten som lättförstådd och enkel att genomföra 

samt att syftet med enkäten framkommit. 

2.6.1 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas att om undersökningen skulle göras om skulle samma resultat fås 

(Ejlertsson 2005, s. 99). Vår enkät är utformad i samråd med vår handledare. De frågor vi 

ställt i enkäten är till största del slutna frågor med ett visst antal svarsalternativ. I enkäten har 

vi även förklarat begrepp vi använt oss av, detta för att minska risken för missförstånd och 

därmed felaktiga svar. Enkäten är kort vilket vi tror påverkar reliabiliteten positivt. Vidare tror 

vi att vårt deltagande under ifyllandet av enkäten bidragit till att missförstånd eliminerats då 

vi kunnat besvara frågor. Eftersom vi inte deltagit vid ifyllandet av enkäterna på en skola, kan 

det ha påverkat resultatet. För att öka sanningshalten i enkätsvaren påpekades anonymiteten 

både muntligt och skriftligt. Eleverna hade ingen tidsgräns utan fick den tid de behövde för att 

svara på frågorna. En aspekt att ta hänsyn till är att fysisk aktivitet och betyg kan räknas som 

känsliga frågor. Detta kan medföra att elever valt att inte svara helt sanningsenligt. De svar 

som getts på frågorna är självuppskattade vilket kan ha påverkat resultatet. Då frågorna är 

skrivna i dåtid kan detta ha bidragit till att några har svårt att svara då minnesaspekten spelar 

in. Andra frågor kan också vara svåra att besvara på då det gäller att uppskatta, till exempel: 

Ungefär hur många timmar av din vakna tid per dygn var du i genomsnitt stillasittande i 

9:an? På denna fråga hade vi ett stort bortfall.    

 

2.6.1 Validitet 

Med validitet menar man om frågorna i enkäten kan besvara det man egentligen avser att 

mäta. En fråga med hög validitet ska ha inget eller litet systematiskt fel. De frågor vi använt 

oss av i enkätundersökningen har vi försökt koppla till våra frågeställningar och vårt syfte. Vi 

uttalar oss bara om den grupp vi undersökt, vi drar inga generella slutsatser för hur det ser ut 

över lag bland elever. Det gör att vi bara uttalar oss om det vi sett i vår studie (Hassmén & 
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Hassmén 2008, s. 143). En nackdel med vår metod som kan sänka validiteten är att det kan 

vara svårt att mäta fysisk aktivitet med en enkät. För att få en mer exakt bild av någons 

fysiska aktivitet kan man komplettera enkäten med stegmätare eller ergometer exempelvis. En 

annan inbyggd svaghet både i vår studie men också överlag är om betyg samt meritvärde är 

ett bra sätt att mäta någons skolprestation på. Det finns många olika aspekter som kan spela in 

då det kommer till betygsättning. Lärare, klassen, skol- och hemmiljö kan spela in på hur en 

elev presterar i skolan och därmed kan det vara svårt att veta vad en elev verkligen kan då den 

erhållit ett visst betyg. Enligt en rapport från konkurrensverket visar det sig att det skett en 

betygsinflation. Detta innebär att betygen höjts utan att elevernas kunskaper höjts. Det är en 

följd av att elever ses som kunder och konkurrensen mellan skolor ökat. (Vlachos 2010, s. 14-

ff.) Detta är något som kan påverkat vår studie då det kan ses som att betygen hos vissa elever 

inte stämmer överens med deras verkliga kunskaper. Samma problematik ser vi även när vi 

skapat våra MET- grupper. De elever som hamnat i grupp ett kan också ha varit fysiskt aktiva 

och eventuellt fått en positiv inverkan på sitt betyg utifrån det. Trots det så räknas personen i 

fråga som mindre fysiskt aktiv. Då eleverna själva fått uppskatta sin fysiska aktivitet kan det 

ha lett till skillnader i hur personerna uppfattat sig som mycket respektive lite fysiskt aktiv 

och på vilken intensitet de varit fysiskt aktiva. Då MET- värdet är ett konstruerat värde som 

beskriver en aktivitets intensitet kan det vara problematiskt att korrelera detta med en elevs 

självskattade fysiska aktivitet då denna kanske inte stämmer överens med ”verkligheten”. Vi 

har tagit ett genomsnittsvärde för de olika intensiteterna i MET- skalan. Detta kan ha lett till 

en osäkerhet i resultatet. 

2.7 Bortfall  

När vi tog kontakt med skolor via Stockholms stads hemsida var bortfallet stort. Bara en av 

totalt 22 kontaktade skolor valde att delta. Vid undersökningstillfällena har sammanlagt 10 

procent av respondenterna varit icke närvarande och eller tagits bort i efterhand. 42 elever var 

inte närvarande vid undersökningstillfället samt har tre enkäter i efterhand räknats bort då 

personerna i fråga uppenbart svarat oseriöst på frågorna. Det interna bortfallet har visat sig 

vara stort på specifikt tre frågor. I två av dessa tre frågor ber vi respondenterna att uppskatta 

tid och sträcka. I den tredje frågan ber vi om personens meritvärde. Av de frågor vi använde 

oss av vid resultatsammanställningen var fråga 22 som behandlade elevens meritvärde den 

fråga som hade störst bortfall. Bortfallet uppgick till 10 procent (39 elever). Övriga frågor vi 
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behandlat i resultatet har hög svarsfrekvens. Fråga 5,6 och 7 som behandlar respondenternas 

fysiska aktivitet har ett bortfall på 1-2 procent. (Se bilaga 2).  
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3. Resultat 
Vi har valt att redovisa resultatet utifrån följande indelningar:  

MET-grupp 1 har ett MET-värde/vecka på eller under 2399.  

MET-grupp 2 har ett MET-värde/vecka på eller över 2400.  

Meritgrupp 1 har ett meritvärde på eller under 256 poäng.  

Meritgrupp 2 har ett meritvärde på eller över 257 poäng.  

Grupp A har ett meritvärde på eller under 211 poäng.  

Grupp B har ett meritvärde på eller över 212 poäng. 

 

3.1 Hur skiljer sig meritpoängen och betygen i kärnämnena samt 
idrott och hälsa mellan fysiskt aktiva och mindre fysiskt aktiva 
elever?  

Figur 2-5 visar procentsatser av betygen i de fyra ämnena. Den högra stapeln visar resultaten 

för de som tillhör MET- grupp 2 som är mer fysiskt aktiva gruppen. Den vänstra stapeln visar 

resultaten för MET- grupp 1 som är den mindre fysiskt aktiva gruppen.  

 

Figur 2 visar betygen i matematik. Vi kan se att de i MET-grupp 2 fått högre betyg än de i 

MET-grupp 1. Resultatet visar att 82,8 procent av dem som tillhör MET-grupp 2 fått MVG 

eller VG. Det visar också att 70,1 procent av dem som tillhör MET-grupp 1 fått MVG eller 

VG. Det visas också en tendens till (P=0.057) ett samband mellan att ha högre betyg i 

matematik om man tillhör gruppen som är mer fysiskt aktiv än om man tillhör gruppen som är 

mindre fysiskt aktiv.  
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Figur 2 Matematik y =andelen i procent som erhållit ett betyg. (P=0,057) MET 1 är mindre fysiskt aktiva MET 2 mer fysiskt 
aktiva. 

   

Figur 3 visar betygen i Engelska. Vi kan se att dem som tillhör MET-grupp 2 haft fler MVG 

än dem i MET-grupp 1. Resultatet visar att 87,1 procent av dem i MET-grupp 2 fått MVG 

eller VG. Vidare kan vi se att 83 procent av dem i MET-grupp 1 har erhållit ett MVG eller 

VG. Det finns inget signifikant (P=0,439) samband mellan att ha höga betyg i engelska och 

att vara mer fysiskt aktiv. 
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Figur 3 Engelska y= andelen i procent som erhållit ett betyg (P=0,439) MET 1 är mindre fysiskt aktiva MET 2 mer fysiskt 
aktiva. 

 

Figur 4 visar betygen i svenska. Det visar sig att nästan lika stor andel från båda grupperna 

fått MVG. Resultatet visar att 82,9 procent av dem i MET-grupp 2 har MVG eller VG. 

Andelen som fått VG eller MVG i MET-grupp 1 är 75,1 procent. Det visar inget signifikant 

(P=0,216) samband mellan att ha höga betyg i svenska och att vara mer fysiskt aktiv. 
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Figur 4 Svenska y = andel i procent som erhållit ett betyg (P=0,216) MET 1 är mindre fysiskt aktiva MET 2 mer fysiskt 
aktiva. 

Figur 5 visar betygen i Idrott och Hälsa. Resultaten visar att de som tillhör MET-grupp 2 haft 

fler MVG än dem i MET-grupp 1. Vidare så visar det sig att 92,1 procent av dem som tillhör 

MET-grupp 2 fått MVG eller VG Andelen som fått VG eller MVG i MET-grupp 1 är 76,5 

procent. Resultatet visar att det finns ett signifikant (P=0,001) samband mellan höga betyg i 

idrott och hälsa och att vara mer fysiskt aktiv.  
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Figur 5 Idrott och hälsa andel i procent som erhållit ett betyg (P=0,001) MET 1 är mindre fysiskt aktiva MET 2 mer fysiskt 
aktiva. 
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Tabell 2 visar betygsfördelningen hos eleverna i studien. Tabellen visar att eleverna till största 

del fått betyget VG eller MVG i slutbetyg i dessa fyra ämnen.  
Tabell 2 Betygfördelning 

Ämne/Betyg  G  VG  MVG  IG 
Engelska   13,5 %  40,0 %  43,3 %  0,5 % 
Svenska  19,3 %  49,3 %  28,0 %  0,5 % 
Matematik  23,5 %  38,5 %  35,0 %  0,8 % 
Idrott och 
Hälsa 

13,8 %  37,3  46,0 %  0,5 % 
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Tabell 3 nedan visar att de som är i MET- grupp 1 och har ett meritvärde under 256 och därför 

tillhör meritgrupp 1 är 94 stycken. Det motsvarar 48,5 procent mot 51,5 procent i grupp 2 som 

har ett meritvärde på eller över 257. Det var totalt 100 stycken i den gruppen. I MET- grupp 2 

är det totalt 56 stycken som har ett meritvärde under 256 och alltså är med i merit- grupp 1. 

Det motsvarar i procent 42,7 procent mot 57,3 procent hos de som är med i meritvärdes- 

grupp 2. Där var det totalt 175 stycken. Resultatet visar att det inte finns någon signifikans 

mellan MET- värdet och vilket meritvärde man erhållit. (P=0,184) 

 
Tabell 3 visar hur sambandet mellan de som är mer eller mindre fysiskt aktiva och elevernas meritpoäng. (P=0,184) 

MET‐Totalvärde 
 

Merit‐ Grupp  Totalt 

1  2 

Grupp 1       Antal:  94st   100st 194st

 % inom gruppen:  48,5%  51,5% 100 %

Grupp2        Antal:  56st  75st 131st

 % inom gruppen:  42,7%  57,3 % 100 %

Totalt          Antal:  150st  175st 325st

 

I en jämförelse mellan medelmeritvärdet inom de olika MET-grupperna visar resultatet att de 

som tillhörde MET- grupp 1 hade ett medelmeritvärde på 254 poäng och som tillhörde MET- 

grupp 2 hade ett medelmeritvärde på 264 poäng. 

 

Om man tittar på medelmeritvärdet för hela Sverige och delar in alla som ingått i vår studie i 

två grupper utifrån det får man fram ett resultat som visar att 58 stycken tillhör grupp A som 

har ett medelmeritvärde på eller under 211 poäng och grupp B är 275 stycken och har ett 

medelmeritvärde över 212 poäng. Genomför man sedan ett chi-tvåtest och korrelerar med 

MET- grupp 1 och 2 så framträder ett signifikant resultat (P=0,011) som visar att 90,8 procent 

av de som tillhör MET- grupp 2 tillhör grupp B. Vidare visar resultatet att 9,2 procent av 

MET grupp 2 tillhör grupp A. 80,4 procent av MET- grupp 1 tillhör grupp B och 19,6 procent 

av MET- grupp 1 tillhör grupp A. 

 
I tabell 4 nedan finns resultatet av jämförelsen mellan meritvärdet och hur eleverna själva 

uppfattar sig som aktiva personer. De som svarat att det anser sig vara aktiva personer tillhör i 



19 

 

större omfattning merit- grupp 2. Det är också den största gruppen till antalet. Resultatet visar 

också att de som skattat sig som icke aktiva personer tillhör meritgrupp 1 i större utsträckning.  

 
Tabell 4 visar sambandet mellan elevernas bild av hur fysiskt aktiva personer de är kontra deras meritvärde. (P=0,001) 

Aktivperson  Meritvärde  Totalt 

1  2 

JA                Antal: 
% inom gruppen: 

60st 
36,8 %  

103st
63,2%

163st
100 %

Ofta             
Antal: 
% inom gruppen: 

28st 
51,9 % 

26st
48,1%

54
100 %

Ibland         Antal: 
% inom gruppen: 

50st 
56,2 % 

39st
43,8%

89st
100 %

Nej             Antal: 
% inom gruppen: 

34st 
64,4 % 

18st
34,6 %

52st
100 %

Totalt          Antal: 
 

172st 
 

186st  358st

Merit- grupp 1= meritvärde under 256 poäng 

Merit- grupp 2= meritvärde över 257 poäng (P=0,001) 

 

I tabell 5 nedan visas en jämförelse mellan hur elever uppfattar sig själva som aktiva personer 

och i vilken utsträckning de tillhör de olika MET- grupperna. Resultatet visar att de elever 

som angett att de är aktiva personer i högre utsträckning tillhör MET- grupp 2 och är därmed 

mer fysiskt aktiva. Vidare visar resultatet att de elever som angett att de inte är fysiskt aktiva 

personer i högre utsträckning tillhör MET- grupp 1, och är därmed mindre fysiskt aktiva. 

 
Tabell 5 fysisk aktivitet och aktiva personer (P=0,001) 

Aktiv person MET-grupp 1 MET-grupp 2 Totalt 

Ja 35,9 % (55 st)  64,1 % (98 st) 100 % (153 st) 

Ofta 64,3 % (36 st) 35,7 % (20 st) 100 % (56 st) 

Ibland 83,5 % (71 st) 16,5 % (14 st) 100 % (85st) 

Nej 89,7 % (52 st) 10,3 % (6 st) 100 % (58 st) 

Totalt 60,8 % (214) 39,2 % (138 st) 352 st 
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3.2 Hur ser skillnaden i betyg och meritpoäng ut mellan individuella 
idrotter och lagidrotter? 

Av de totalt 400 elever som fyllde i enkäten uppgav 187 personer att de var med i en 

idrottsförening när de gick i 9:an. Det motsvarar 47 procent av alla tillfrågade. De populäraste 

idrotterna var följande. Fotbollsföreningar toppade med 27,1 procent av de som angett att de 

deltar i en idrottsförening. Fördelningen mellan könen var 21 flickor och 30 pojkar. 10 

procent av de som tillhör en idrottsförening ägnade sig åt ridning. Fördelningen mellan könen 

var två pojkar mot 17 flickor. Innebandyförening 9,6 procent och simförening 8,5 procent 

kom på tredje och fjärde plats bland de populäraste. Om man i stället tittar på resultaten från 

frågan om vilka andra fysiska aktiviteter eleverna ägnade sig åt visar det sig att 163 (42 

procent) personer angett gym. 138 (35 procent) personer angett löpträning och 135 (34 

procent) personer har angett promenader. På den frågan kunde respondenten ange flera 

alternativ.  

 

Figur 6 nedan visar vilka medelbetyg eleverna som uppgivit att de tillhör en specifik 

idrottsförening erhållit. Det högsta angivna medelmeritvärdet har elever som är aktiva inom 

en orienteringsförening (2 st). De som är aktiva inom orientering har ett medelmeritvärde på 

315 poäng. Efter orientering följer elever som är aktiva inom dans och konståkning som båda 

har ett medelmeritvärde på 310. Ett medelmeritvärde på 266 har elever som är aktiva inom en 

innebandyförening. Elever som är aktiva i en basketförening har ett snitt på 260 poäng. 

Fotbollsföreningar är den mest angivna idrottsföreningen, med ett medelmeritvärde på 258 

poäng för de föreningsaktiva. Bland de som erhållit de lägsta medelmeritvärdena finns elever 

som är aktiva i en bandyförening 225 poäng, boxningsförening 210 poäng och 

handbollsförening 160 poäng.  
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Figur 6 idrottsföreningar och meritpoäng  

 

Om man kategoriserar dessa idrotter i antingen lagidrott eller individuell idrott och räknar ut 

medelmeritvärde i grupperna får man för lagidrott ett snitt på 258 poäng och för individuell 

idrott ett snitt på 274 poäng. Totalt var det 90 stycken som var med i en individuell 

idrottsförening och 89 stycken som tillhörde en lagidrottsförening. Genom ett göra ett chi-

tvåtest framkom ett signifikant (P=0,011) samband mellan att erhålla ett högre meritvärde om 

man tillhör en individuell idrottsförening än om man tillhör en lagidrott . Några specifika 

skillnader fanns inte vid jämförelse mellan individuella idrotter och lagidrotter och betygen i 

de olika ämnena i studien. Tabell 6 nedan visar hur fördelningen ser ut mellan att tillhöra en 

lagidrott eller individuell idrott och vilken meritgrupp man tillhör. 
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Tabell 6 visar i procent skillnaderna i meritpoängen och individuella/lagidrotter. (P=0,011) 

 Lagidrott Individuell 

idrott 

Meritgrupp 1 61,8 % (42 st) 38,2 % (26 st) 

Meritgrupp 2 42,6 % (43 st) 57,4 % (58 st) 

 

3.3 Hur ser skillnaderna i betyg och meritpoäng ut mellan elever 
som är aktiva i en idrottsförening jämfört med elever som inte är 
aktiva i en idrottsförening? 

Tabell 7 nedan visar sambandet mellan föreningsaktivitet och meritvärde. Resultatet visar att 

105 (57,1 procent) elever av 177 föreningsaktiva tillhör meritgrupp 2. Av de föreningsaktiva 

tillhör 72 elever (41,4 procent) meritgrupp 1. Av de icke föreningsaktiva tillhör 79 (42,9 

procent) elever av 181 personer meritgrupp 2. 102 (58,6 procent) elever som inte är 

föreningsaktiva tillhör meritgrupp 1. Signifikansnivån är hög (P=0,002). De som tillhör en 

idrottsförening har ett medelmeritvärde på 265 poäng. De som inte tillhör en idrottsförening 

har ett medelmeritvärde på 247 poäng. 

 
Tabell 7 visar samband mellan att tillhöra en idrottsförening och vilken meritgrupp man tillhör. (P=0,002) 

Tillhör 
idrottsförening 

Meritgrupp 1  Meritgrupp 2  Totalt 

Ja  41,4 % (72 st)  57,1 % (105 st)  177 st 
Nej  58,6 % (102 st)  42,9 % (79 st)  181 st 
Totalt  174 st  184 st   
 

Tabell 8 nedan visar att föreningsaktiva till största del tillhör gruppen (MET- grupp 2) som 

erhållit högre MET-värde/vecka. 101 elever av 168 personer som tillhör en idrottsförening 

tillhör MET- grupp 2. Det var 38 elever av 186 personer som inte tillhör en idrottsförening 

som tillhör MET- grupp 2. Signifikansnivån är hög (P= 0,000). 187 elever tillhör en 

idrottsförening. 199 elever tillhör inte en idrottsförening. 

 

 

 

 

 



Tabell 8 visar samband mellan MET‐ grupp 1 och 2 samt att tillhöra en förening. (P= 0,000) 

Tillhör 
idrottsförening 

Metgrupp 1 
 

Metgrupp 2  Totalt  

Ja  39,9 % (67 st)  60,1 % (101 st)  100 % (168 st) 
Nej  79,6 % (148 st)  20,4 % (38 st)  100 % (186 st) 
Totalt  215 st  139 st   
 

Idrott och Hälsa. Figur 7 visar att föreningsaktiva fått bättre betyg i idrott och hälsa än icke 

föreningsaktiva. De flesta föreningsaktiva har fått betyget MVG i idrott och hälsa. De flesta 

icke föreningsaktiva har fått VG i betyg. Av de föreningsaktiva är det 94,7 procent som fått 

ett MVG eller VG i betyg. Av de icke föreningsaktiva är det 76,3 procent som fått MVG eller 

VG i idrott och hälsa. En större andel av de icke föreningsaktiva än de föreningsaktiva har fått 

betyget G. Inom båda grupperna hade en person betyget IG. 
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Figur 7 idrott och hälsa. Andel i procent som erhållit ett betyg (P=0,000) 

 

Engelska. Figur 8 visar att föreningsaktiva fått bättre betyg än de som inte är aktiva i en 

idrottsförening. Av de föreningsaktiva är det 89,4 procent som fått betygen MVG eller VG i 

Engelska. Av de icke föreningsaktiva är det 81,8 % som fått betygen MVG eller VG. Fler icke  

föreningsaktiva än föreningsaktiva har fått betyget G. Inom båda grupperna hade en person 

IG. 
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Figur 8 Engelska. Andel i procent som erhållit ett betyg (P=0,200) 

 

Svenska. Figur 9 visar att de flesta inom båda grupperna har fått betyget VG i svenska. Större 

andel föreningsaktiva än icke föreningsaktiva har fått betyget MVG. Resultatet visar att 86,7 

procent av de föreningsaktiva fått betygen MVG eller VG i svenska. Av de icke 

föreningsaktiva är det 72,8 procent som fått betygen MVG eller VG i svenska. Av de icke 

föreningsaktiva var det två stycken som fick IG i svenska. Inga elever av de föreningsaktiva 

fick IG i betyg. 
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Figur 9 Svenska. Andel i procent som erhållit ett betyg (P=0,007)   

 

Matematik. Figur 10 visar att de som tillhör en idrottsförening fått bättre betyg i matematik 

än de som inte tillhör en idrottsförening. Av de föreningsaktiva var det 83 procent som fick 

MVG eller VG i betyg. Av de icke föreningsaktiva var det 67,5 procent som fick MVG eller 



VG i matematik. Av de ickeföreningsaktiva var det två personer som fick IG i betyg. Av de 

föreningsaktiva var det en elev som fick betyget IG. 
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Figur 10 Matematik. Andel i procent som erhållit ett betyg (P=0,006) 

3.4 Sammanfattning av resultat 

I vår studie kan vi se resultat som visar en tendens till att fysiskt aktiva ungdomar har bättre 

betyg i idrott och hälsa och medelmeritvärde än elever som är mindre fysiskt aktiva. Elever 

som är föreningsaktiva presterar bättre i skolan. Elever som tillhör MET- grupp 2 och alltså 

har en högre fysisk aktivitet har bättre betyg i idrott och hälsa. 92 procent hade VG eller 

MVG gentemot MET- grupp 1 där 77 procent hade VG eller MVG. Vidare kan vi se att de 

som tillhör MET- grupp 2 hade högre betyg i matematik då 83 procent hade VG eller MVG 

jämfört med MET- grupp 1 där 70 procent hade VG eller MVG. Medelmeritvärdet inom de 

olika MET- grupperna skiljde sig. MET- grupp 1 hade ett medelvärde på 254 poäng och 

MET- grupp 2 hade ett medelvärde på 264 poäng. Skillnaderna mellan individuella idrotter 

och lagidrotter när det gäller medelmeritvärdet är att individuella idrotter har ett 

medelmeritvärde på 274 poäng och de som är aktiva inom en lagidrott har ett 

medelmeritvärde på 258 poäng. De som tillhör en idrottsförening har ett medelmeritvärde på 

265 poäng. De som inte tillhör en idrottsförening har ett medelmeritvärde på 247 poäng. De 

elever som tillhör en idrottsförening har i denna studie haft bättre betyg i idrott och hälsa där 

68 procent haft MVG och 27 procent som inte tillhör en idrottsförening har erhållit detta 

betyg. De elever som tillhör en förening har också fått bättre betyg i svenska. 32 procent som 

tillhör en förening har fått MVG. 27 procent som inte tillhör en förening har fått MVG. Även i 

matematik kan vi se detta samband där 40 procent av de föreningsaktiva fått MVG och 32 

procent av de icke föreningsaktiva fått MVG. 
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4. Diskussion  

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med denna studie är att se eventuella samband mellan elevers fysiska aktivitet och 

deras betyg i 9:an.  

 

• Hur skiljer sig meritpoängen och betygen i kärnämnena samt idrott och hälsa mellan 

fysiskt aktiva och mindre fysiskt aktiva elever? 

• Hur ser skillnaden i betyg och meritpoäng ut mellan individuella idrotter och 

lagidrotter? 

• Hur ser skillnaderna i betyg och meritpoäng ut mellan elever som är aktiva i en 

idrottsförening jämfört med elever som inte är aktiva i en idrottsförening? 

 

 

Studiens hypotes är att fysisk aktivitet har en positiv påverkan på elevers studieresultat. Samt 

att det finns skillnader mellan olika typer av idrottare och deras studieresultat. Vi har utgått 

från ett positivistiskt vetenskapsperspektiv. Detta för att kunna hitta orsaksförklaringar via ett 

samband mellan orsak och verkan. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 71) 

 

4.1 Diskussion 

I vår studie ser vi en tendens som visar på ett samband mellan fysisk aktivitet och goda 

studieresultat. I detta arbete utgår vi från att fysisk aktivitet är: ”all typ av rörelse som ger 

ökad energiomsättning” (Caspersen 1985 s. 126). Samt folkhälsoinstitutets definition: ”alla 

kroppsrörelser som är ett resultat av skelettmuskulaturens kontraktion och som resulterar i en 

ökad energiförbrukning” (FHI 2011-09-26).  
 

När vi skulle undersöka hur fördelningen mellan meritvärdespoängen såg ut valde vi att dela 

in våra respondenters svar i två grupper. Vi delade dem efter medelmeritvärdet i vår 

population. De som var i meritgrupp 1 hade ett meritpoäng på 256 eller under, de som 

tillhörde meritgrupp 2 hade ett meritpoäng på 257 eller över. Vi tyckte också att det var 

intressant att titta på hur vår grupp skiljer sig när det gäller medelmeritspoängen för hela 

Sverige. Medelmeritvärdet för Sverige hamnade år 2011 på 211 poäng. Vi delade in de som 

hade meritpoäng 211 eller under i grupp A och de som hade ett meritpoäng på 212 eller över i 
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grupp B. I vår urvalsgrupp är detta värde lågt då många elever hade höga betyg och högt 

meritvärde. Det resulterade i att meritvärdesgrupperna blev olika stora när man tittade på 

medelvärdet för meritpoängen för hela landet. Det kan ha påverkat reliabiliteten i denna grupp 

då urvalet blivit skevt.  

 

De skolor vi valt att genomföra vår undersökning på har höga intagningspoäng och är 

populära val. Det gör att meritpoängen hos eleverna var höga. För att resultatet skulle spegla 

hur det ser ut i hela Stockholm skulle vi aktivt behövt välja skolor som har olika höga 

intagningspoäng. Eleverna i de skolor vi genomfört vår undersökning på har i högstadiet gått i 

många olika skolor, vilket gör vårt urval mer varierat än endast fyra skolor. Det gör att vårt 

resultat blir mer pålitligt än om eleverna endast kommit från ett fåtal högstadieskolor. De 

gymnasieskolor eleverna går på har ett visst intagningspoäng. Dock har de elever som sökt 

och kommit in blivit bedömda av olika lärare vilket gjort urvalet mer varierat. Detta gör att vi 

inte helt säkert kan fastställa att eleverna blivit bedömda på lika grund, trots att de haft samma 

läroplan. Betygsinflationen är också något som kan ha påverkat elevernas betyg i vår studie. 

Det på grund av att elever kan ha fått betyg som inte motsvarar vad de egentligen besitter för 

kunskaper (Vlachos 2010, s. 14 ff.). Vidare måste man ta ställning till om betyg är ett bra mått 

på skolprestationer. Denna diskussion är intressant både för vår uppsats men också för oss 

som blivande lärare. Betyg är det mått som finns för att mäta en skolprestation. Därför har vi 

valt att utgå därifrån. Det kan vara så att det resultat vi fått fram inte speglar vad eleverna i 

själva verket har lärt sig eller kan. Ett annat problem som kan bli en felkälla är MET värdet 

hos respondenterna. Eftersom vi bara har delat gruppen i två delar så är det möjligt att de som 

varit fysiskt aktiva några dagar i veckan ändå hamnat i den grupp som är mindre fysiskt aktiv. 

Resultatet kan därför ha blivit missvisande då några som tillhör gruppen som är mindre 

fysiskt aktiva faktiskt är aktiva elever.  

 

I en av våra enkätfrågor frågade vi efter om de uppfattade sig själv som en aktiv person. 

Resultatet visade att de elever som svarade ja på frågan i större utsträckning faktiskt var mer 

fysiskt aktiva. Det visade sig också att de som angett att de var fysiskt aktiva personer i högre 

utsträckning hade ett högre meritvärde. Det tror vi kan bero på att de elever som uppfattar sig 

som aktiva personer i själva verket också är det. Vi tycker att detta påverkar reliabiliteten i 

vårt arbete positivt då respondenterna svarat sanningsenligt på denna fråga. Det gör att vi kan 

anta att sanningsgraden i övriga svar höjs. Det här resultatet kan styrka att det finns ett 
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samband mellan att vara mer fysiskt aktiv och att erhålla höga meritvärden även om 

sambandet som uppvisats är svagt. 

 

Vi ser tydligt att vår urvalsgrupp skiljer sig mycket från snittet i Sverige. Om man jämför i 

procent hur många elever som fick MVG i slutbetyg i idrott och hälsa, visar det sig att 46 

procent fått det betyget i vår studie. Snittet för MVG i idrott och hälsa i Sverige ligger på 25,4 

procent. Det är en stor skillnad som vi ser kan ha uppkommit på grund av att vår urvalsgrupp 

inte är representativt utan unik. Förhållandena mellan de olika betygsstegen skiljer sig också 

då det i vår studie är fler som har högre betyg. Liknande skillnader uppvisas även i de övriga 

ämnena som vi valt att studera. Eftersom vår grupp är unik uttalar vi oss bara om vår studie.  

 

Det enda ämnet som uppvisade ett signifikant samband mellan fysisk aktivitet och betyg var 

idrott och hälsa. Även om vi i matematik kan se en tendens till liknande samband. De elever 

som har en högre grad av fysisk aktivitet uppvisar också högre betyg i matematik. Även 

liknade samband kan vi se i ämnet svenska. Även om skillnaderna är små. Detta samband kan 

vi se i tidigare studier. Där har barn som fått utökad fysisk aktivitet erhållit bättre 

studieresultat i ämnena svenska och matematik. Där beskrev de att anledningarna till detta 

berodde på att den extra motoriska träningen gett fördelar som ökad rums- och taluppfattning 

samt för pojkar ökad förmåga till logiskt tänkande och kreativitet, vilket gett fördelar i just 

ämnena svenska och matematik. (Ericsson 2002, s. 44 ff.) I denna studie jämfördes resultaten 

från de nationella proven i årskurs 3. Vi har gjort en jämförelse av betyg och meritvärde från 

årskurs 9. Skillnaderna är stora i vad som mäts och jämförs, vilket kan ha påverkat resultaten. 

Varför vi valt att ta med detta är för att vi tror att eleverna som deltagit i vår studie och angett 

att de är mer fysiskt aktiva också kan ha tränat mycket under sin barndom. Det tror vi kan ha 

påverkat deras utveckling i en positiv riktning och gett dem ett försprång gentemot sina 

klasskamrater som är mindre fysiskt aktiva. Hannaford beskriver i sin studie att fysisk 

aktivitet stimulerar tillväxten av hjärnan under utveckling (Hannaford 1995 s. 103 f.). Vi tror 

därför att ett försprång i tidig ålder tillsammans med övriga positiva effekter som fysisk 

aktivitet ger kan ha gett aktiva elever en stor fördel. Ovanstående studier bygger på 

interventioner och vår studie bygger på en enkätundersökning. Resultaten är liknande men 

metoderna skiljer sig åt. Det tillsammans med antalet deltagare i de olika studierna är något 

som måste tas hänsyn till vid en jämförelse av resultatet i de olika studierna. 
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När det kommer till skillnader i meritvärdet hos de som är mer och mindre fysiskt aktiva 

(MET- grupp 1 och 2) visar resultatet att det inte fanns något signifikant samband mellan att 

ha bättre meritvärde och vara mer fysiskt aktiv. Även om det inte fanns någon signifikans så 

uppvisades en skillnad mellan meritvärdena då vi räknade ut medelvärdet hos de som var mer 

eller mindre fysiskt aktiva. De som var mer fysiskt aktiva hade ett högre medelmeritvärde. 

Skillnaden var cirka 10 poäng och det motsvarar två betygssteg. Om man tittade på hur 

skillnaden såg ut mellan de som var mer eller mindre fysiskt aktiva och gjorde indelningen 

utifrån medelmeritvärdet i Sverige (grupp A och B) visade resultatet ett samband mellan att 

ha höga meritvärden och att vara mer fysiskt aktiv. Som vi tidigare nämnt så har eleverna i 

vår studie höga meritpoäng. Trots det så uppvisas ett samband mellan högre fysisk aktivitet 

och högre meritvärden. Vår grupp är som tidigare nämnt unik med duktiga elever som har 

höga betyg. Det vi kan se är att duktiga elever som är fysiskt aktiva lyckas bättre i skolan än 

duktiga elever som är mindre fysiskt aktiva. 

 

Varför det blev en skillnad mellan de olika grupperna i vår studie tror vi beror på det skeva 

urvalet vi använt oss av i grupp A och B. Det vi sett i vår studie är att det finns ett svagt eller 

inget samband alls mellan fysisk aktivitet och höga meritvärden. Det stämmer överens med 

Taras studie. Han har gjort en litteraturgenomgång inom ämnet och fann att det fanns ett svagt 

samband eller inget samband alls mellan fysisk aktivitet och skolprestationer. (Taras 2005 s. 

214) Att detta samband uppkommer gör det svårt att veta vad som är orsak och verkan. Är det 

fysiskt aktivitet som påverkar studieresultaten eller är det duktiga elever som väljer att vara 

fysiskt aktiva?  Han menar att fysisk aktivitet ger många andra fördelar men att det krävs mer 

forskning och vidare studier inom ämnet fysisk aktivitet och skolprestationer för att kunna se 

ett samband.  

 

Fysisk aktivitet påverkar kroppen på många olika sätt. En förklaring till att fysisk aktivitet 

skulle påverka skolprestationer skulle kunna vara att fysisk aktivitet förbättrar den allmänna 

blodcirkulationen, ökar blodflödet till hjärnan och höjer nivåerna av noradrenalin och 

endorfiner som alla kan minska stress, förbättra humöret och ger en lugnande effekt efter 

träning. (Taras 2005, s. 214). Det har visat sig att muskelaktivitet och särskilt koordinerade 

rörelser leder till ökad tillväxt av nervceller och nervförbindelser i hjärnan (Hannaford 1995, s 

103 f.). Fysiskt aktiv leder till bättre självkänsla, självförtroende och minskad risk för 

depression (Rydqvist & Winroth 2002, s. 92). Dessa effekter skulle kunna ha en positiv 
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inverkan på elever i tonåren och deras studieresultat. Är man mindre stressad och mer utvilad 

när man kommer till skolan har man också lättare att hänga med i skolarbetet. Det skapar 

förutsättningar för att lyckas med studierna. Att vara fysiskt aktiv skapar alltså i vår mening 

bättre förutsättningar för att göra bra ifrån sig i skolan.  

 

I vår studie har det visat sig att de elever som tillhör en idrottsförening i större utsträckning är 

mer fysiskt aktiva än de elever som inte är föreningsaktiva. Det är något som vi tycker stärker 

vår studie genom att påvisa att det finns en skillnad i mängd av fysisk aktivitet mellan de 

elever som är medlemmar i en idrottsförening och de som inte är det. Alltså kan vi se en 

skillnad. Enligt vår studie finns det ett samband mellan att vara medlem i en idrottsförening 

och att röra på sig mer samt att få höga betyg och högt meritvärde. 

 

Som vi tidigare diskuterat kan vi i vår studie se ett samband mellan att tillhöra en 

idrottsförening och att lyckas i skolan. Som vi visat i resultatdelen i tabell 7 har de som 

tillhört en idrottsförening i större utsträckning fått ett högt meritvärde. Det visar sig också att 

de som tillhör en idrottsförening har högre betyg i idrott och hälsa. Det tror vi beror på att de 

elever som är fysiskt aktiva på fritiden har bättre förutsättningar att lyckas på 

idrottsundervisningen. Sambandet mellan höga betyg och föreningsaktivitet ser vi även i 

övriga skolämnen vi valt att jämföra.  

 

Som vi tidigare diskuterat har vi sett att fysisk aktivitet påverkar resultaten i svenska och 

matematik positivt. Det är därför intressant att se att de som angett att de är föreningsaktiva 

både rör på sig mer och lyckas bättre i skolan. Wagnsson beskriver i sin avhandling fördelar 

med föreningsaktivitet. Han menar att barn och ungdomar som är aktiva i en förening får 

bättre självkänsla och ser sig själva som socialt och kroppsligt starka (Wagnsson 2009, s. 

218). Dessa fördelar skulle kunna ha gynnat de föreningsaktiva ungdomarna i vår studie och 

gjort att de presterat bra i skolan. Det kan också vara så att elever som presterar bra i skolan 

väljer att vara med i en idrottsförening och att vara fysiskt aktiv. Alltså vet vi inte vad som är 

orsak och vad som är verkan. Vi tror att sambandet uppkommer i symbios mellan olika 

faktorer. Vi kan se många kroppsliga fördelar med att vara aktiv i en idrottsförening men vi 

ser också andra viktiga fördelar. Som att känna gemenskap, få göra saker tillsammans i grupp 

och få nya vänner (Rydqvist & Winroth 2002, s. 40). Vi tror också att barn och ungdomar 
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som är föreningsaktiva lär sig samarbeta med andra och genom att ha fasta tider i veckorna lär 

de sig att planera sin tid och får en struktur i vardagen.  

 

I vår studie är de föreningsaktiva som tidigare nämnt uppdelade i två grupper, lagidrotter och 

individuella idrotter. Det för att kunna ta reda på om det finns några skillnader där i mellan. 

Resultatet visade en skillnad i studieresultat. Medelmeritvärdet hos de som var aktiva i en 

individuell idrott var 274 poäng och de som var aktiva i en lagidrott hade ett medelmeritvärde 

på 258 poäng. Vi fann att det framkom ett samband mellan att erhålla ett högre meritvärde om 

man tillhörde en individuell idrottsförening än om man tillhörde en lagidrottsförening. Några 

skillnader fanns inte vid jämförelse mellan individuella idrotter och lagidrotter och betygen i 

de valda ämnena i studien. Tidigare forskning har också uppvisat samma samband. I en studie 

gjord på elitsatsande elever på gymnasiet var det de elever som var aktiva i en individuell 

idrott som presterade bäst i skolan. I deras studie för de ett resonemang om varför denna 

skillnad uppkommit. Deras teori är att dessa idrottsföreningar gjort ett bättre jobb med att 

rekrytera intresserade och motiverade ungdomar. En annan teori som de tar upp är den 

socioekonomiska faktorn. De menar att barn och ungdomar som kommer från familjer i 

”medelklassen” som prioriterar utbildning till större utsträckning oftare ägnar sig åt 

individuella idrotter. Medan barn och ungdomar som kommer från familjer med lägre 

utbildningsnivå oftare väljer en lagidrott. (Jonsson 1997, s. 110 ff.) Detta kan även ses i en 

annan synvinkel, att barn som kommer från familjer som prioriterar utbildning lyckas bättre i 

skolan på grund av familjeförhållanden. Vi tror också att familjens fritidsintressen kan 

påverka barn och ungdomar.  

 

Om man har intresserade och engagerade föräldrar underlättar detta barnets möjligheter att 

vara fysiskt aktiv samt att vara medlem i en förening. Det styrks av tidigare forskning som 

visar att barn med ensamstående föräldrar i mindre utsträckning är föreningsaktiva. Det tror vi 

kan bero på tiden föräldrarna har att lägga på sina barns fritidsaktiviteter. (SCB s 51 ff. 2011-

09-26) Detta styrks även i annan forskning som visar att den socioekonomiska faktorn 

påverkar om barnet väljer att vara aktiv i en förening eller inte (Nilsson 1998 s. 120). Vi tror 

även att utbudet i det område man växer upp i påverkar vilken idrott ungdomarna väljer att 

ägna sig åt. Växer man upp i ett område där intresset och utbudet av en viss sport är stort tror 

vi att man blir påverkad av detta. Då eleverna i vår studie kommer från flera olika 

högstadieskolor som vi inte känner till vet vi inte heller vilket område eleverna har vuxit upp 
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i. Därför kan inte uttala oss om deras uppväxtmiljö och vilka möjligheter och begränsningar 

de har haft till ett föreningsliv. Vi tror att det kan finns fler faktorer som påverkar val av 

fritidsaktivitet och grad av fysisk aktivitet. Vi tror att en av dessa faktorer är kön. I tidigare 

forskning visade det sig att svenska pojkar i större utsträckning än flickor ägnade sig åt 

lagidrotter. Medans flickorna i större utsträckning var aktiva med någon individuell idrott. 

Samma rapport visar även att barnens fritidsaktiviteter hänger samman med barnets ålder men 

också kulturella, ekonomiska och sociala förhållanden som barnet växer upp i (SCB s 51 ff. 

2011-09-26). Vi tror också att barn och ungdomar påverkas i sina val av fritidsaktiviteter från 

många håll. Inte minst är kompisar en viktig bidragande faktor till om barn och ungdomar 

väljer att vara fysiskt aktiva eller inte. I vårt resultat ser vi en koppling mellan orsak och 

verkan, men vi vet inte vad den beror på. Att finna ett kausalt samband mellan fysisk aktivitet 

och studieprestationer kan vara problematiskt och de faktorer vi tidigare nämnt måste tas 

hänsyn till.  

 

4.2 Förslag på vidare forskning 

Under arbetets gång har flera tankar och funderingar väckts. Det skulle vara intressant att 

undersöka lite djupare om vilken nivå av fysisk aktivitet som bäst främjar skolprestationer. I 

vår studie har vi valt att jämför två olika nivåer av fysisk aktivitet. Det skulle därför vara 

intressant att se ett bredare spann av olika intensitetsnivåer av fysisk aktivitet. Eftersom vi i 

tidigare forskning sett att detta kan påverka. (Svartbo & Sjöström 1996, s. 34 ff.) Vidare 

tycker vi det skulle vara intressant att se hur fysisk aktivitet rent fysiologiskt bidrar till elevers 

inlärningsförmåga. Vi tycker också att det skulle vara intressant att se olika könsskillnader 

inom vårt ämne. Genusfrågor är alltid ett aktuellt ämne och spontant tror vi att det skulle 

kunna finnas skillnader mellan pojkar och flickor, framför allt högre upp i skolåldern. Flickor 

och pojkar idrottar på olika sätt och det gör att det kan finnas skillnader. (SCB s 51 ff. 2011-

09-26) 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie är att se eventuella samband mellan 

elevers fysiska aktivitet och deras betyg i 9:an.  

 

• Hur skiljer sig meritpoängen och betygen i kärnämnena samt idrott och hälsa mellan 

fysiskt aktiva och mindre fysiskt aktiva elever? 

• Hur ser skillnaden i betyg och meritpoäng ut mellan individuella idrotter och 

lagidrotter? 

• Hur ser skillnaderna i betyg och meritpoäng ut mellan elever som är aktiva i en 

idrottsförening jämfört med elever som inte är aktiva i en idrottsförening? 

 
Vilka sökord har du använt? 
physical health, grades, fysisk aktivitet, skolprestationer, inlärning, betyg, meritvärde, MET 
värde, definition+ fysisk aktivitet, Idrottsförening, motor skills, academic achievement, 
training Physical Activity + Student Performance och fritid barn scb. 

 
Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog 
Google Scholar 
Google.se 
PubMed 
 
 
Sökningar som gav relevant resultat 
Google.se Definition*fysisk aktivitet:  
Google.se Statistik*fritid*barn*scb  
PubMed physical aktivity and grades 
Google Scholar: physical activity *student performance  
GIH:s bibliotekskatalog Idrott betyg.  
GIH:s bibliotekskatalog Skolprestation fysisk aktivitet.  

 
Kommentarer 
Vi upplevde inte att det var svårt att få tag i tidigare forskning. Det som hjälpte oss mest var 
att läsa tidigare uppsatser och få tips och inspiration om läsning. För att få fram statistik har 
SCB varit mycket användbart. För oss har google och google scholar varit bra sökverktyg.  



Bilaga 2 

 
 

Hej! 

Vi är två studenter från Gymnastik och idrottshögskolan som nu skriver vår c-

uppsats. Syftet med denna undersökning är att ta reda på om det finns något 

samband mellan fysisk aktivitet och betyg.  

Denna enkätundersökning är frivillig och är helt anonym. Vi hoppas att ni tar er 

tid att läsa igenom frågorna ordentligt och svara så sanningsenligt som möjligt.  

Enkäten består av 21 frågor som handlar om din fysiska aktivitet och dina betyg 

från vårterminen i 9:an. Den tar cirka 10 minuter att besvara. 

 

Tack på förhand ☺ 
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1 Jag är:   Kille: [  ]  Tjej [  ] 

2 Ålder: ______________________________ 

3 Program:_________________________________________________________________ 

4 Skolans namn:____________________________________________________________ 
Fysisk aktivitet  
Att vara fysiskt aktiv innebär att man rör på sig i minst 30 minuter under en dag. Detta 
innebär att man kan dela upp dessa 30 minuter i t.ex. 10 minuters intervaller. Exempel på 
fysisk aktivitet kan vara en rask promenad eller en fotbollsträning mm.   
Lågintensiv- Fysisk aktivitet som bedrivs med låg belastning, t.ex. promenader och cykeltur i 
långsamt tempo. Den är skonsam och upplevs som lätt till något ansträngande. 
Måttligt intensiv- Fysisk aktivitet som bedrivs med måttlig belastning t.ex. jogga, springa cykla 
fort. 
Högintensiv- Fysiskt aktivitet som bedrivs med hög belastning t.ex. springa max tempo eller 
konditionsträning på elitnivå. 
 
 
5.a) Vid hur många tillfällen i veckan var du fysiskt aktiv utanför skolan under 
vårterminen i 9:an på en lågintensiv nivå?  

0 [  ] 1-2 [  ] 3-4 [  ] 5-6 [  ] 7-fler gånger [  ] 

5.b)Ungefär hur länge var du fysiskt aktiv i genomsnitt per tillfälle? 
 
Svar:_______________________minuter 

 
6.a) Vid hur många tillfällen i veckan var du fysiskt aktiv utanför skolan under 
vårterminen i 9:an på en måttligt intensiv nivå?  

0 [  ] 1-2 [  ] 3-4 [  ] 5-6 [  ] 7-fler gånger [  ] 

6.b)Ungefär hur länge var du fysiskt aktiv i genomsnitt per tillfälle?  

Svar:_______________________minuter 

 

7.a) Vid hur många tillfällen i veckan var du fysiskt aktiv utanför skolan under 
vårterminen i 9:an på en högintensiv nivå?  

0 [  ] 1-2 [  ] 3-4 [  ] 5-6 [  ] 7-fler gånger [  ] 

7.b)Ungefär hur länge var du fysiskt aktiv i genomsnitt per tillfälle?  

Svar:_______________________minuter 
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8 Vid hur många tillfällen i veckan var du i genomsnitt måttligt fysiskt aktiv i skolan för 
ett halvår sedan (Vårterminen i 9:an)? 
(T.ex. Deltog i idrottslektioner, var aktiv på rasten.  Måttlig intensitet vid fysisk aktivitet - 
Fysisk aktivitet som bedrivs med måttlig belastning t.ex. jogga, springa cykla fort.) 
 
0 [  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5-eller fler [  ] 

9 Under idrottslektionerna, hur länge var du i genomsnitt aktiv? (i minuter)?  
(Med detta menar vi den faktiska tiden du rörde dig. Räkna bort tid då du exempelvis lyssnat 
på instruktioner eller stått i kö) 

Deltar ej [  ] 1-29 [  ] 30-59 [  ] 60-89[  ] >90 [  ] 

10 Hur intensiv upplevde du i genomsnitt att ansträngningsgraden var under 
idrottslektionerna i 9:an? 
(Ringa in ditt resultat) 
 
Lågintensiv  
 
Måttligt intensiv   
 
Högintensiv 

11 Ungefär hur många timmar av din vakna tid per dygn var du i genomsnitt stillasittande i 
9:an? 
(Med stillasittande menar vi tv-tittande, tid framför datorn, lektioner, tid i kollektivtrafiken etc.) 
 
_____________________ timmar 

12 Hur tog du dig oftast till skolan i 9:an?  

Gick   [  ] 
Cyklade   [  ] 
Bil  [  ] 
Moped  [  ] 
Kollektivtrafik  [  ] 
 
Annat____________________________________________________________________ 
 
 
13 Uppskatta hur lång tid det tog för dig att ta dig till skolan i 9:an (svara i minuter)?  
 
______________________________________ minuter. 
14 Uppskatta hur långt du hade till skolan i 9:an (Svara i km) 
 
________________________________________km 
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15 Vilken typ av träning ägnade du dig åt på fritiden i 9:an (varje vecka)? 
(Ringa in ditt svar. Flera alternativ är tillåtna. Om du inte är aktiv på fritiden hoppa över 
denna fråga.) 
 
Lagidrott 
 
Fotboll       
Handboll 
Basket 
Innebandy 
Bandy 
Hockey 
Rugby 
Volleyboll  
Annat: _________________________________________ 
 
Individuella idrotter 
 
Simning 
Orientering 
Dans 
Friidrott 
Boxning 
Brottning 
Pingis 
Badminton  
Tennis 
Golf 
Ridning 
Annat: __________________________________________ 
 
Övriga motionsformer 
 
Träningsklasser (T ex SATS Friskis och svettis mm) 
Löpträning 
Gym 
Promenader 
Cykling 
Klättring 
Annat:__________________________________________ 
 
 
 
 
 
16 Tillhör du en idrottsförening? 
 
Ja [  ] Nej [  ] 
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17 Om Ja vilken/vilka? (Ange vilken förening som tillhör vilken idrott om du ägnar dig åt 
fler idrotter) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
18 Hur mycket tid la du ungefär ner på skolarbetet per vecka i 9:an (utanför skoltid)? 
 
0 [  ] 1h-2h [  ] 3h-4h[  ] 5h-6h[  ] 7h-8h [  ]  9h eller mer [  ] 
 
19 Upplevde du att ditt idrottsutövande på fritiden tog tid från ditt skolarbete i 9:an?  
 
Ja [  ] Ofta [  ] Ibland [  ] Nej [  ] 
 
20 Upplever du dig själv som en fysiskt aktiv person? 
 
 Ja [  ] Ofta [  ] Ibland [  ] Nej [  ] 
 
BETYG 
 
21 Ange ditt slutbetyg i följande ämnen från åk 9 
 
Matematik:  IG [  ] G [  ] VG [  ] MVG [  ] Vet ej [  ] 
Svenska:  IG [  ] G [  ] VG [  ] MVG [  ] Vet ej [  ] 
Engelska:  IG [  ] G [  ] VG [  ] MVG [  ] Vet ej [  ] 
Idrott och Hälsa: IG [  ] G [  ] VG [  ] MVG [  ] Vet ej [  ] 
 
22 Ange ditt meritvärde från slutbetyget i åk 9 (Din sammanlagda poäng av ditt slutbetyg). 
_______________poäng 
 
 
 
TACK för din medverkan! ☺ 
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