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Sammanfattning 
Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien var att undersöka hur fysiskt aktiva högstadie- och gymnasieelever är i 

förhållande till vad de har möjlighet till att vara under skoltid. 

 

 Erbjuds eleverna tillräckligt med fysisk aktivitet under skoldagen för att kunna uppnå 

rekommendationerna för fysisk aktivitet?  

 Skiljer sig utbud, vanor och inställning mellan gymnasieelever och högstadieelever? 

 Motiverar och informerar skolan eleverna kring fysisk aktivitet?  

 

Metod 

Studien bygger på en kvantitativ enkätundersökning i Stockholmsområdet på två kommunala skolor, 80 

högstadie- och 80 gymnasielever i åldern mellan 13 och 16 år deltog. Eleverna var slumpvist utvalda 

oberoende av kön. Urvalet av skolorna skedde ur ett bekvämlighetsurval, då urvalet av skola styrdes av 

tillgänglighet och kontakter.  

 

Resultat  

Resultaten visade att de flesta högstadieeleverna transporterade sig vanligen via egen fysisk 

aktivitet till eller från skolan medan gymnasieeleverna vanligen transporterade sig via 

kollektivtrafik. Det visade sig vara en signifikant skillnad i fördelningen mellan hur många 

dagar eleverna oftast transporterade sig via egen fysisk aktivitet till eller från skolan. 

Typvärdet för gymnasieeleverna var 0 dagar medan typvärdet för högstadieeleverna var 5 

dagar. 64 % av gymnasie- och 75 % av högstadieeleverna svarade att de får tillgång till 90 

minuters måttlig fysisk aktivitet vilket tyder på att dessa elever erbjuds tillräcklig måttlig 

fysisk aktivitet för att uppnå rekommendationerna om måttlig fysisk aktivitet. 69 % av 

gymnasie- och 56 % av högstadieeleverna svarade att de får tillgång till 90 minuter eller mer 

mycket ansträngande fysisk aktivitet vilket tyder på att dessa elever uppnår 

rekommendationerna om mycket ansträngande fysisk aktivitet. Majoriteten av eleverna har 

svarat att de väljer att delta i både måttliga och mycket ansträngande fysiska aktiviteter, 

slutsatsen dras utifrån den vetskapen att eleverna inte verkar ha brist på motivation. Det 

visade sig vara en signifikant skillnad i fördelningen mellan hur gymnasie- och 

högstadieeleverna har svarat angående om de är fysiskt aktiva under raster. 71 % av 

gymnasie- och 30 % av högstadieeleverna utövar aldrig fysisk aktivitet på raster, detta tyder 

på att aktivitetsnivån sjunker desto äldre eleverna blir. Det var ingen signifikant skillnad i 

fördelningen mellan hur gymnasie- och högstadieeleverna har svarat kring uppmuntran och 

kunskapsgivande från skolan. Majoriteten av både gymnasie- och högstadieeleverna anser att 

de uppmuntras och får tillräckligt mycket kunskap om fysisk aktivitet från lärare.  

 

Slutsats 

Avslutningsvis går det att konstatera att alla elever inte uppnår rekommendationerna för 

fysisk aktivet under skoltid. Utbud och vanor vad gäller fysisk aktivitet skiljer sig mellan 

gymnasieelever och högstadieelever främst när det kommer till transport till eller från skolan 

samt den fysiska aktivitetsnivån under rasttid.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion  

Under veckodagarna är skolan en plats där eleverna spenderar en stor del av dagen och blir 

därför en viktig plats för att främja god hälsa genom hållbara levnadsvanor. En faktor som 

bidrar till hållbara levnadsvanor är fysisk aktivitet. Skolan ska erbjuda elever daglig fysisk 

aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Idag finns många argument till vad fysisk aktivitet 

har för positiva hälsoeffekter för eleverna, samtidigt uppkommer frågan om mängden fysisk 

aktivitet är tillräcklig för att bidra till god hälsa under skoltid.  Skolan har därför en viktig 

uppgift att jobba hälsofrämjande för att behålla och stärka elevers psykiska hälsa, fysiska 

hälsa och välmående. Personalen på skolan har i uppgift att hjälpa eleverna som mår dåligt 

eller har dåliga hälsovanor. (Rydqvist & Winroth 2002, s. 17) 

   Alla människor har en viss valmöjlighet när det kommer till sina levnadsvanor, för att kunna 

välja goda levnadsvanor krävs resurser och kunskap från b.la skolan. Ett viktigt mål för att 

främja god hälsa är att göra det lättare för människor att göra hälsosamma val, för att kunna 

göra hälsosamma val krävs att det finns möjligheter och resurser till det. (Koelen & Lindström 

2005, s. 10)  

  Denna studie har därför undersökt skolelevers fysiska aktivitet, deras möjligheter och 

inställning till fysiskt aktivitet under skoltid. Studien har även undersökt om inställning och 

vanor till fysisk aktivitet skiljer sig mellan elever i högstadiet och gymnasiet.     

   Kunskapssökande inom detta område är viktigt då fysisk aktivitet utgör en stor del av 

elevers utveckling både vad de gäller den fysiska, motoriska, sociala och personliga 

utvecklingen. Fysisk aktivitet är viktig för elevers nutida men även framtida hälsotillstånd. 

(Engström 2004, s. 8) 

 

1.2 Bakgrund 
Begreppet hälsa är ett diffust begrepp med varierad innebörd för olika människor. 

Världsorganisationen WHO definierar hälsa som ”Ett tillstånd av fullkomlig fysisk, psykisk 

och socialt välbefinnande, inte bara frånvaro av sjukdom” (WHO, 1948). En människa har 

både psykisk och fysisk hälsa, god psykisk hälsa kan definieras som mental balans, att kunna 

tänka klart och att vara glad. Psykisk ohälsa är att man känner sig i obalans och känner sig 

deprimerad eller har ångest. (Paulsson & Zegerra Willquist 2012, s. 14-15) Med fysisk hälsa 

handlar det om hur vi mår rent kroppsligt, det är kopplat till det allmäntillstånd kroppen 

befinner sig i. Fysiska funktioner som är viktiga för vår fysiska hälsa är rörlighet, 

koordination, styrka och kondition. [ibid, s. 14]  
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Både den omgivande miljön och levnadsvanor påverkar elevernas hälsa. En bra och 

fungerande närmiljö till skolan bidrar till att skapa hälsa genom att det finns möjlighet till ett 

aktivt liv då eleverna genom fysisk transport tar sig till eller från skolan. Med fysisk transport 

menas att eleven via egen fysisk aktivitet tar sig någonstans (Faskunger 2008a, s. 6). 

Begreppet aktiv liv innebär en fysisk livsstil som integrerar fysisk rörelse i vardagsaktiviteter 

exempelvis promenera, städa och aktiv transport (Faskunger 2008b, s. 6).  

   Fysisk aktivitet är ett välanvänt begrepp som idag används, men vad betyder det egentligen? 

Statens folkhälsoinstitut definierar fysisk aktivitet som ”Fysisk aktivitet innefattar all 

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

ökad energiförbrukning” (Physical Activity and Health 1996, s. 11ff) vidare fortsätter Statens 

folkhälsoinstitut ”Fysisk aktivitet används som ett överordnat begrepp och innefattar 

kroppsrörelser under såväl arbete som fritid och olika former av kroppsövningar, t.ex. idrott, 

lek, kroppsövning, gymnastik, motion och friluftsliv” [ibid, s. 11ff]. Fysisk aktivitet kan 

kategoriseras genom två olika intensitetsnivåer, måttlig och mycket ansträngande fysisk 

aktivitet. Måttligt ansträngande är när aktiviteten upplevs som arbetsam och får personen att 

bli varm och/eller andas något kraftigare än normalt. Exempel på aktiviteter där aktiviteten 

upplevs som måttligt ansträngande är promenad i rask takt, cykling, simning eller andra 

motionsaktiviteter i måttligt tempo. Mycket ansträngande är när aktiviteten upplevs som 

mycket arbetsam och får personen att svettas och/eller andas mycket kraftigare än normalt.      

Exempel på aktiviteter som hör till mycket ansträngande är löpning, skidåkning, fotboll, 

innebandy och andra bollsporter, aerobics eller ansträngande motionsgymnastik och cykling. 

(Rydqvist & Winroth 2002, s. 93-96) 

   Fysisk aktivet innefattar en mängd olika aktiviteter under skoltid såsom att gå eller cykla till 

skolan, deltagande i skolans undervisning i ämnet idrott och hälsa och aktiviteter ute på 

skolgården på rasterna. Det är inte bara den tidsmässiga omfattningen av fysisk aktivitet som 

är relevant utan också med vilka regelbundenheter och med vilken intensitet aktiviteten 

bedrivs. (Engström 2004, s. 14)  

   Vissa elever har goda hälsovanor medan andra inte, vad detta beror på har hälsoforskaren 

Anton Antonowski en teori kring. Antonowski menade att människor måste känna känsla av 

sammanhang, han valde att kalla sin teori för KASAM. KASAM består av tre faktorer, 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet handlar om att förstå vad som 

händer och varför. Hanterbarhet är att kunna hantera saker som händer och när en människa 

känner hanterbarhet menar Antonowski att människan upplever att hen kan påverka och styra 

sitt liv. Hanterbarhet handlar även om att ha tillräckligt mycket med resurser att klara av 

situationer man befinner sig i, exempelvis tid. Meningsfullhet är det viktigaste av 



3 

 

komponenterna, det handlar om att känna att det man gör är viktigt och har ett värde. 

(Antonovsky 2005, s. 43ff). Antonovsky menade att människan måste uppleva KASAM för 

att ha goda levnadsvanor.  

   Begreppet folkhälsa är ett mått på en befolknings samlade hälsotillstånd, både vad det gäller 

nivå och fördelning av de samlade individernas hälsa. I Sverige finns en nationell 

folkhälsopolitik med elva målområden som har störst betydelse för den svenska folkhälsan. 

En god folkhälsa handlar om att hälsan bör vara jämnt fördelad mellan människor. Det 

övergripande målet med dessa elva målområden är att skapa samhälleliga förutsättningar för 

en god hälsa för hela befolkningen. Det är utifrån faktorerna miljöer, produkter, 

levnadsvillkor och levnadsvanor som de elva folkhälsomålen har stiftats.  

   Statens folkhälsoinstitut har satt upp målområde ”Fysisk aktivitet” målområdet betonar 

vikten av fysisk aktivitet och att fysisk aktivitet är en förutsättning för en god hälsoutveckling, 

ökad fysisk aktivitet utgör därför ett särskilt målområde. Målet för de samlade insatserna 

inom detta område ska vara att samhället utformas så att det ger förutsättningar för en ökad 

fysisk aktivitet för hela befolkningen. Detta ska främst ske genom insatser som stimulerar till 

mer fysisk aktivitet i skolan (Livsmedelsverket 2013a). 

    I skolan strävar man efter en god hälsoutveckling. Övergripande mål för ämnet idrott & 

hälsa är att främja elevernas välbefinnande och stärka elevers hälsa genom fysiska aktiviteter 

med olika intensitetsnivåer. Positiva upplevelser av rörelse under uppväxtåren har stor 

betydelse för hur fysiskt aktiva eleverna kommer att vara senare i livet. Att ha kunskaper och 

färdigheter inom idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället (Lgr 11, s. 

27). I läroplanen för gymnasiet under kunskapskrav står att det är skolans ansvar att varje elev 

har kunskaper och förutsättningar för en god hälsa (Gy 11, s. 9). Vidare kan man läsa att 

ämnet idrott & hälsa och andra olika former av motion har lika stor betydelse för elevers 

enskilda hälsa som för folkhälsan. Lärarna i idrott och hälsa ska därför ge tillfälle för eleven 

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

och hälsa. Från och med hösten 2011 trädde en ny läroplan, Lgr11, i kraft. I läroplanen 

understryks utvecklandet av kunskaper i ämnets olika delar ytterligare jämfört med den 

tidigare kursplanen. (Skolinspektionens rapport 2012, s. 8)  

  Det finns yttre påverkansfaktorer som bidrar till att öka elevers fysiska aktivitet, de faktorer 

som har störst betydelse för hälsan är miljö, utbud, arrangemang och utbildning. Med miljö 

menas att det bör finnas möjlighet till stödjande miljöer som är attraktiva och säkra för att 

utföra fysisk aktivitet. De bör även finnas tillgängliga inomhus- och utomhusmiljöer, cykel- 

och gångbanor. (Schäfer Elinder & Faskunger 2006a, s. 111) Det bör även finnas ett brett 

aktivitetsutbud för att nå alla elevers olika intressen som främjar till fysisk aktivitet. Det krävs 
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också arrangemang från skolledning, rektor och lärare för att få eleverna motiverade till fysisk 

aktivitet. (Rydqvist & Winroth 2002, s. 164) Eleverna måste också få tillgång till utbildning i 

form av kunskap och information som eleverna kan bearbeta och implementera på sig själva 

och sin omgivning. Utbildningen blir då en process där det krävs att eleverna är aktivt 

medverkande.  

   Vårt samhälle ser helt annorlunda ut idag jämfört med för 100 år sedan eller ännu längre bak 

i tiden som för 1000 år sedan. Under denna tid har en stor samhällsutveckling skett trots det så 

ser människan genetiskt lika ut. Vi är skapta för ett liv i rörelse och då måste skolan även 

kunna erbjuda rörelse. (Rydqvist & Winroth 2002, s. 36)  

   Idag är det allmänt känt att fysisk aktivitet är en grundförutsättning för en välmående kropp 

och dess fysiska och psykiska effekter är väl dokumenterad i både vetenskapliga artiklar, 

böcker och tidningar exempelvis rapporten ”Fysisk aktivitet- på recept” som skall finnas till 

för vägledning för implementering av fysisk aktivitet i vardagen ”Fysisk aktivitet används i 

dag såväl inom sjukvårdande behandling som i förebyggande och hälsofrämjande arbete” 

(Faskunger, Leijon, Sthåle & Lamming 2007, s. 4). Personer med en fysiskt aktiv livsstil inte i 

lika stor utsträckning riskerar att råka ut för hjärt-kärlsjukdomar jämfört med inaktiva 

personer.  Regelbunden fysisk aktivitet har en viktig roll när det gäller att förbättra den 

psykiska hälsan genom att öka välbefinnande, självkänsla och livskvalitet. Fysisk aktivitet 

minskar oro, ängslan och depression. [ibid, s. 4] 

   Några hälsoeffekter av fysisk inaktivitet är sömnstörning, diabetes typ 2, cancer och fetma. 

Fysisk aktivitet förebygger hjärt- och kärlsjukdomar, stärker immunförsvaret, ger en ökad 

energiomsättning, förebygger och behandlar oro, depression, nedstämdhet och ökar 

självuppfattning och självkänsla. Regelbundenhet i fysisk aktivitet ger alltså elever goda 

fysiologiska förutsättningar då det leder till ökad fysisk funktionsförmåga vilket i sin tur ger 

elever en förbättrad livskvalitet vilket ökar det allmänna välbefinnandet i landet. (Paulsson, 

Zegerra Willquist 2012, s. 112-113)  

   Fysisk aktivitet har en mängd positiva psykologiska effekter på eleverna, i och med ett 

fysiskt krävande arbete utvecklar elever en mängd sinnesintryck. Då motoriken samarbetar 

med flera perceptionsområden utvecklar eleverna sin kroppsuppfattning, rumsuppfattning och 

tidsuppfattning. En mogen perception, en väl utvecklande motorik och ett psyke i balans är 

förutsättningar för koncentrationen hos elever. En god koncentration är en förutsättning för 

kunskapsinlärning. (Raustorp 2004, s. 15)   

Fysisk aktivitet kan bidra till att skolan blir lugnare, om eleverna under utsatt tid får röra på 

sig gör det att eleverna kan koncentrera sig bättre på teoretiska ämnen då de redan har fått 

utlopp för sin energi. Får elever inte utlopp för sin rörelseenergi kan följden bli att eleverna 
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blir aggressiva, rastlösa och känner oro eller stress. Fysisk aktivitet är ett effektivt sätt att 

motverka elevers stressfaktorer. Stress är kroppens uråldriga försvarsmekanism att överleva, 

akuta fysiska hotsituationer kräver en snabb reaktionsförmåga, fight eller flight. En för hög 

stressnivå är ett hinder som ställer till det för många elever. Stress uppfattas av många 

människor som psykiskt men kan förkroppsligas så att det blir fysiskt. De fysiska effekterna 

kan vara huvudvärk och ont i ryggen. Några av de psykiska faktorerna är depression, 

aggression, panikattacker och sömnsvårigheter. Kronisk och långvarig stress är skadlig för 

alla människor. (Paulsson, Zegerra Willquist 2012, s. 140-143) Hos ungdomar är det många 

15-åringar som uppger att de mår psykiskt dåligt eller är stressade. Antalet ungdomar som 

mår psykiskt dåligt eller är stressade är oroväckande hög, under år 2009 uppgav var tionde 

elev att de övervägde att ta sitt liv. (Paulsson, Zegerra Willquist 2012, s. 33)  

 

1.2.1 Rekommendationer för fysisk aktivitet 

Under 60 och 70- talet associerades fysisk aktivitet med idrott och prestation, en hög 

ansträngningsnivå och relativt långa pass. Man skulle svettas mycket och bli andfådd, då 

ansågs den fysiska aktiviteten göra nytta. Under 1990- talet utvecklades nya tankar och man 

kom fram till att all fysisk aktivitet gav hälsovinster. Idag har rekommendationerna gått från 

högintensiv fysisk aktivitet med risk för förslitning på kroppen till rekommendationer om 

måttlig fysisk aktivitet. (Schäfer Elinder & Faskunger 2006, s. 16) År 2010 satte 

världshälsoorganisationen upp nya riktlinjer för fysisk aktivet. Barn och unga kan utföra 

fysisk aktivitet genom lek, spel, sport, fysisk transport eller planerad träning i samband med 

familjen, skolan eller samhällsaktiviteter. (World Health Organization 2010) För att förbättra 

hjärt- och skelettmuskulaturen, styrka i skelettet, kardiovaskulära och metabola hälsoeffekter 

och minska symtom för ångest, depression och övervikt rekommenderas följande 

 

1. Barn och ungdomar i åldern 6-17 år bör utföra minst 30 minuters måttlig fysisk 

aktivitet varje dag.  

  

2. Fysisk aktivitet av större mängder än 60 minuter per dag kommer ge ytterligare 

fördelar för hälsan. Aktiviteterna kan delas upp i högst sex pass åt gången med 

kontinuerligt tidsintervall på 10 minuter.  

 

3. De flesta fysiska aktiviteterna bör vara aerob, kraftig intensitet bör ingå åtminstone tre 

gånger per vecka. (WHO 2010, s. 7ff) 

 

De nya rönen om måttlig fysisk ansträngning baseras på kunskap om att hälsoeffekten styrs av 

den totala energiförbrukningen istället för graden av ansträngning per aktivitet. Man kan dela 

upp rekommendationerna i två delar, vardagsmotion och specifikt inriktad motion. 
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Vardagsmotionen bör även innehålla 30 minuters fysisk aktivitet av minst måttlig fysisk 

ansträngande aktivitet, vilket ger upphov till en extra energiomsättning på 150 kcal/dag utöver 

basalmetabolismen. Det går att dela upp 30 minuter i tre pass där man arbetar fysisk i 10 

minuter i följd under varje pass. (Livsmedelsverket, 2013-11-21)  

   Statens folkhälsoinstitut rekommenderar att långvarigt stillasittande bör undvikas. Man bör 

ta till vana att för varje 30 minuter man sitter ta en bensträckare på en minut. Man har sett att 

ett transport protein som heter Lipoprotein lipas LPL verkar ha en nyckelroll vid 

stillasittandet. Det har till uppgift att vara till transporthjälp till det onda kolesterolet då det 

skall bort från kroppen. Studier har visat att det behövs en aktivering av de stora 

muskelgrupperna kortvarigt för att man skall få aktivitet på detta protein. Den genomsnittliga 

personen tillbringar nu 9,3 timmar om dagen sittande. Människor som sitter mer än sex 

timmar om dagen löper 40 % större risk att dö 15 år tidigare jämfört med någon som sitter 

mindre än tre timmar per dag. (Schäfer, Elinder, Hagströmer, Nyberg & Ekblom-Bak 2011)  

1.3 Forskningsläge 

1.3.1 Inledning  

Det råder inga tvivel om att fysisk aktivitet är ett omdiskuterat ämne som många har 

debatterat och forskat kring. Mängden och intensiteten av fysisk aktivitet har varierat hos 

befolkningen under åren, i takt med att samhället förändras minskar även möjligheterna till att 

vara fysiskt aktiv. För den tidigare generationen var kroppsarbete en förutsättning för att 

överleva och att utöva fysisk aktivitet för motion ansågs som slöseri med energi. Idag ställer 

inte samhället samma krav på människan vilket har lett till att ungdomar inte är lika fysiskt 

aktiva. (Engström 2004, s. 10) Engström skriver i sin studie att det råder stor vetenskaplig 

enighet om den fysiska aktivistens betydelse för ungdomars hälsotillstånd.  Trots att det 

medicinska och fysiologiska behovet av fysisk aktivitet inte har minskat har möjligheterna till 

fysisk aktivitet minskat. Människan rör sig ungefär ett maratonlopp mindre i veckan än för 

100 år sedan. (Hult 2010, s. 2)  

 

1.3.2 Miljö och fysisk transport  

Möjligheter till utelek har begränsats av den ökade trafiken och förbättrade buss, tåg och 

tunnelbanekommunikationer, detta har inneburit att ungdomar inte förflyttar sig med hjälp av 

fysisk aktivitet som tidigare. (Engström 2004, s. 8) Promenad och cykling är bland de 

viktigaste formerna av fysisk aktivitet. Det bör därför finnas god tillgång till parker, 

promenadområden och cykel- och gångvägar nära bostäderna för att möjliggöra fysisk 

aktivitet. (Statens folkhälsoinstitut 2013c, s. 20) Biltätheten i Sverige har ökat från år 1980 då 



7 

 

det fanns 2,8 miljoner registrerade bilar mot år 2012 då 4,6 miljoner bilar var registrerade. En 

ökad bilkonsumtion leder till att skoleleverna får skjuts till skolan och missar nyttig 

vardagsmotion. (Magnusson, Berg & Mårild 2013, s. 1532)  

1.3.3 Aktivitetsutbud med olika intensitetsnivåer och delaktighet 

Elever motiveras av olika typer av fysisk aktivitet, därför bör både måttlig och mycket 

ansträngande fysisk aktivitet erbjudas för att tillgodose alla elevers intresse.  

   År 2010 genomfördes en studie bland 629 elever från nio olika skolor i området runt 

Vancouver, eleverna fick under fem skoldagar bära accelerometer och stegräknare för att se 

om de uppnådde rekommendationerna för fysisk aktivitet. Resultatet visade att det var bara 

1,8 % av flickorna och 8,2 % av pojkarna som uppnådde de rekommenderade riktlinjerna för 

fysisk aktivitet under skoldagen. Slutsatsen av detta blev att trots att eleverna erbjuds 

tillräckligt med tid så är inte eleverna tillräckligt fysiskt aktiva under den tiden. (Nettlefold 

2010, s. 813ff) 

   År 2012 gjorde skolverket en kvalitetsredovisning utifrån en undersökning av 36 

grundskolor för att se om de får tillräckligt med undervisningstimmar i ämnet idrott och hälsa. 

Timplanen i läroplanen för ämnet idrott och hälsa garanterar eleverna 500 timmars 

undervisning från årskurs ett till årskurs nio. (Skolinspektionen 2012, s. 10) Det visade sig att 

nio av de 36 undersökta grundskolorna inte fick tillräckligt med undervisningstimmar. 

(Bäckman, Huitfeldt, Karlefors, Lindberg, & Olofsson 2012, s. 10) Utbudet av fysisk aktivitet 

är olika beroende på vilken skola eleverna går på. Fysisk aktivitet för bättre kunskapsinlärning 

handlar om skolans ansvar att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet. Skolan i synnerhet 

lärarna i ämnet idrott och hälsa har i uppdrag att bidra till att eleverna utvecklar färdigheter, 

förmågor, kunskaper och vanor som grund och verktyg för att påverka sin hälsa livet ut. Om 

eleverna deltar i den fysiska aktiviteten ökar deras koncentrationsförmåga, de blir gladare och 

de klarar skolan bättre (Ericsson 2008, s. 27). Alla skolor följer inte skolans styrdokument och 

läroplanens intensioner om daglig fysisk aktivitet. De skolor som erbjuder daglig fysisk 

aktivitet når inte alla elever vilket skolverket har fått in anmälan om, det är framförallt de 

äldre eleverna som inte deltar i de aktiviteter som skolan ordnar. Bland de fysiska aktiviteter 

som erbjöds visade det sig att eleverna i årskurs nio var det promenad som var den aktivitet   
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som eleverna uppskattade allra minst. [ibid, s.27] 

Forskning visar att många elever inte uppnår rekommendationerna för den dagliga fysiska 

aktiviten.  I en studie framkommer det att majoriteten av tiden som ägnas åt fysisk aktivitet 

bör vara av måttlig fysisk intensitet. (Ekelund, Sjöström, Yngve & Nilsson 2000, s. 1). Det 

finns en stor spridning i den fysiska aktivitetsnivån och många ungdomar uppnår inte 

rekommendationerna för fysisk aktivitet (Mikaelsson 2010, s. 63). Dessutom minskar 

användningen av aktiv transport, eftersom det finns väl utbyggda kommunikationsnät och 

kortare transporter sker nu oftast med bil, buss eller andra fordon.  (Mikaelsson 2010, s. 20). 

   Forskning visar att det finns ett samband mellan fysisk aktivitet som ungdom och vuxen. En 

stor anledning till att ungdomar skall aktiveras, är att de skall fortsätta med det som vuxna 

(Ekberg & Erberth 2001, s. 4). Idrottsläraren har ett ansvar att lyfta de aktiviteter som har 

störst potential att vara användbara i vuxenlivet. (Fairclough, Stratton & Baldwin 2002, s.70f) 

 

1.3.4 Stillasittande  

Kunskaper om vikten av fysisk aktivitet ökar men omsättningen i praktiken varierar högst 

avsevärt. I och med att fysisk inaktivitet kan ge upphov till Sveriges vanligaste folksjukdomar 

leder det till att ungdomar blir svagare, får sämre förmåga att hantera påfrestningar i vardagen 

och de får sämre koordination och kondition vilket leder till försämrad prestation i skolan. 

(Börjesson & Jonsdottir 2004, s. 1394)  År 2000 gjordes studien “COMPASS” som står för 

Community-based study of physical activity life style and self-esteem in Swedish school 

children). I studien ingick 4 188 ungdomar i Sydvästra Stockholm, 11,2 % av flickorna och 

14,5 % av pojkarna var överviktiga och 3,3 % respektive 3,7 % feta. 25 % av pojkarna och 

var 33 % av flickorna uppnådde inte den rekommenderade nivån av fysisk aktivitet. 

(Rasmussen, Eriksson, Bokedal & Schäfer Erlinder, s. 8)  

   År 2010 gav folkhälsoinstitutet ut lägesrapporten ”Levnadsvanor” som rapporterar om 

befolkningens levnadsvanor, lägesrapporten bygger på den nationella folkhälsoenkäten 

”Hälsa på lika villkor”. Undersökningen genomfördes för första gången år 2004 och har 

sedan dess följt upp förändringar i hälsa över tid som en del i uppföljningen av 

folkhälsopolitiken. I lägesrapporten skriver de att fysisk aktivitet kan användas för att främja 

god hälsa och behandla sjukdomar, stillsittande ska betraktas som en oberoende riskfaktor 

som bör beaktas vid rekommendation av fysisk aktivitet. När fysisk aktivitet rekommenderas 

betyder det att man även bör lyfta vikten av att minska stillasittandet. (Statens 

folkhälsoinstitut 2010, s. 13) Undersökningen visade även att den totala andelen människor 

som är fysisk aktiva minst 30 minuter per dag inte har ändrats sedan år 2004. Det är 65 % av 

befolkningen som dagligen utför fysisk aktivitet i minst 30 minuter, det betyder alltså att en 
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tredjedel av befolkningen inte kommer upp i rekommendationerna för hur mycket fysisk 

aktivitet som skall utföras per dag.  I lägesrapporten rapporterar de även att den grupp där 

flest människor är fysiskt aktiva är gruppen med kvinnor och män mellan 16-29 år. [ibid, 

s.14] 

1.3.5 Fysiska aktiviteter utöver den obligatoriska idrotten 

Att erbjuda tillräckligt med fysisk aktivitet är något många skolor inte når upp till. Idrott och 

hälsa lektionerna är ett tillfälle till fysisk aktivitet men det finns fler tillfällen under dagen som 

fysisk aktivitet borde kunna erbjudas vilket skulle främja en rad hälsogivande faktorer för 

eleverna. (Taras 2005, s. 214ff). Ämnet idrott och hälsa i skolan ökar elevernas 

koncentrationsförmåga i andra ämnen (Bailey, Armour, Kirk, Jess, Pickup & Sandford 2007, 

s. 5ff). Studier har även visat ett samband mellan att ha goda motoriska färdigheter och att 

kunna koncentrera sig bättre. (Ericsson 2003, s. 5ff) I en koreansk studie om fysiologiska och 

metabola parametrar som bedömdes vid startpunkt och efter 12 veckors träning kan man läsa 

att både aerob träning och styrketräning gav signifikanta förbättringar på elevernas 

insulinkänslighet (Suh, Jeong, Yeon & Yeon Soo 2011, s. 418). 

   Nu har även forskning visat på hur konditions- och motorikträning för barn och ungdomar 

har både akuta och mer långvariga effekter på hjärnan och dess kognitiva funktioner 

(Chaddock & Hillman 2012, s. 421ff ). Tonåren är en period då elevernas självbild styrs av 

hur eleverna mår, fysisk aktivitet är därför ett bra redskap för att öka elevernas välbefinnande. 

Elever som är fysiskt aktiva har en bättre kroppsuppfattning än elever som inte är det vilket 

leder till en mer positiv självbild då eleverna utvecklar fysisk kompetens och kroppskontroll 

(Duesund 1996, s. 50).  

   Utevistelse och raster är två faktorer som bidrar till fysisk aktivitet. År 2012 gjordes en 

undersökning bland elever på Nya Zeeland, resultaten visade att under rasterna var 

aktivitetsnivån tre gånger högre i jämförelse med klassrumstimmarna oavsett årkurs och kön 

(Rush, Coppinger, Obolonkin, Hinckson, McGrath, Mc Lennan & Graham 2012, s. 226ff). År 

2007 gjordes ett projekt som kallades ”A-CLASS” där tanken var att belysa olika 

rörelsemönster hos elever. Elevernas fysiska aktivitetsnivå observerades under rasterna med 

hjälp av ett system som är utvecklat för att följa barnens aktivitetsnivå, systemet heter System 

for Observing Childrens Activity (SOCARP).  Systemet använde sig av tidtagning där 

eleverna observeras under tio sekunder följt av tio sekunder som deras resultat registreras. 

Resultatet visade att pojkar är mer aktiva än flickor och att elever som har större tillgång till 

resurser såsom fotboll och hopprep är mer aktiva än elever som inte har några resurser. Att 

skolorna bidrar med utrustning som främjar fysisk aktivitet ökar därför elevernas fysiska 

aktivitetsnivåer. (Ridgers 2010, s. 3ff) 
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   I en studie mättes fysisk aktivitet med en accelerometer, syftet var att mäta elevernas 

aktivitetsnivå under lektion utomhus och inomhus. Resultatet visade att den genomsnittliga 

aktivitetsnivån var mer än dubbelt så hög när aktiviteterna var utomhus än inomhus och 

aktivitetsnivån utomhus var lika hög som två lektioner inomhus. (Mygind 2007, s. 161) 

1.3.6 Arrangemang och utbildning  

Personalen på skolan kan bidra till att öka den fysiska aktiviteten, personalen bör erbjuda 

eleverna goda teoretiska och praktiska kunskaper inom fysisk aktivitet för att skapa en djupare 

förståelse av fysisk aktivitets hälsoeffekter.  En studie som gjordes år 2008 visade att lärare 

som erbjöd mental träning som kräver goda kunskaper i hur aktiveter ska utföras förbättrade 

koncentration, målsättning, uppmärksamhet, stresshantering och emotionell kontroll hos 

eleverna (Mouratudis & Vansteenkiste 2008, s. 240ff). Det är viktigt att eleverna får en 

positiv känsla av idrott och hälsa och känner sig motiverade, då en god känsla för ämnet styr 

framtida fysiska aktivitetsmönster (Burton & Martens 1986, s. 183).  

   Lärarens agerande påverkar elevernas prestationer till det bättre genom att uppmana och ge 

positiv feedback (Viciana 2007, s. 67ff). Elever påverkas i en positiv riktning av feedbacken, 

vilket leder till ökad motivation för eleverna när det gäller att utföra uppgifterna (Ahlström 

2009, s. 8). 

1.4 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka hur fysiskt aktiva högstadieelever och gymnasieelever är i 

förhållande till vad de har möjlighet till att vara under skoltid.   

 

Frågeställningar: 

– Erbjuds eleverna tillräckligt med fysisk aktivitet under skoldagen för att kunna uppnå 

rekommendationerna för fysisk aktivitet?  

– Skiljer sig utbud, vanor och inställning mellan gymnasieelever och högstadieelever?  

– Motiverar och informerar skolan eleverna kring fysisk aktivitet?  

 

Efter att ha studerat bakgrundsfakta och forskningsläge har studien en hypotes om att alla 

eleverna inte kommer att uppnå rekommendationerna för fysisk aktivitet och heller inte att de 

har möjlighet till det.  Studien utgår från att många av eleverna inte kommer upp i dagens 

rekommendationer för fysisk aktivitet då de fyra yttre påverkningsfaktorerna i skolan: miljö, 

utbildning, arrangemang och motivation inte är tillräckliga. 
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2 Metod 

2.1 Datainsamling 

Då studien avsåg att undersöka en större grupp föll det sig naturligt att använda sig utav en 

kvantitativ enkätundersökning. Enkätundersökning är en form av intervju, där frågor ställs i 

ett skriftligt formulär och delas ut till dem som skall undersökas. Skillnaden ifrån en intervju 

är att personen i fråga själv noterar sina svar på de frågor som ställs.  

   Fördelen med att använda det kvantitativa metodvalet enkätundersökningar är att man 

kommer åt många elever, vilket gör att man får en större bredd i resultatet. (Johansson & 

Svedner 2010, s. 21) Det är lättare att vara objektiv vid en enkätundersökning eftersom man 

inte har chansen att påverka elevernas svar genom att ha fysisk kontakt, vid fysisk kontakt 

uppstår det exempelvis omedvetet kroppsspråk eller tonlägen som kan påverka vilka svar som 

eleverna ger.  

   Det som också är positivt är att samma frågor kommer att ställas till alla elever vilket leder 

till att alla får samma frågor. Enkäter kan även upplevas mindre påträngande och privata då 

man inte kommer så nära dem genom att säga att eleverna i enkäten är anonyma. Det som är 

negativt med metoden är att det kan bli en ofullständig analyserad problemställning, brister i 

frågekonstruktionen, ogenomtänkt enkätadministration och brister i dataarbetning. Därför är 

det viktigt att redan i förväg ha läst in sig på litteraturen. Man bör också läsa in sig på sin 

problemformulering och på förhand arbeta fram ett preliminärt syfte och väl preciserade 

frågeställningar. (Johansson & Svedner 2010, s. 22)    

   Enkätundersökningar passar bra där man skall undersöka skillnader i ålder vilket är ett utav 

studiens syfte. Det är också relativt lätt att konstruera frågor med fasta svarsalternativ. 

(Backman, Gardelli, Gardelli & Persson 2012, s. 305)  

   Utifrån svaren i enkätundersökningen har studien kunnat redogöra för elevernas individuella 

åsikter och vanor kring fysisk aktivitet samt undersöka om resultatet skiljer sig mellan 

högstadieelever och gymnasieelever.  

2.2 Urval 

Populationen i studien är skolelever från högstadiet och gymnasiet. Alla individer i den 

aktuella populationen kunde inte undersökas, därför skedde ett urval. Utifrån detta urval drogs 

sedan slutsatser om populationen högstadieelever och gymnasieelever från de två skolorna. 

(Olsson & Sörensen 2007, s. 69) Då en kvantitativ undersökning täcker många individer 

bygger studien på en enkätundersökning av sammanlagt 160 elever i Stockholmsområdet, 80 

högstadieelever och 80 gymnasielever. De båda skolorna är kommunala skolor, på 

gymnasieskolan studerar 1133 elever och i grundskolan studerar 750 elever.  Urvalet av 
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skolor har skett ur ett bekvämlighetsurval, då urvalet av skola styrdes av tillgänglighet och 

kontakter. Studien består av både flickor och av pojkar oberoende av hur många av vardera 

kön i åldern 13 till 16 år.  Anledningen till att det är olika ålder är att studien skulle kunna 

jämföra och se om det skiljer sig mellan åldersgrupperna. Det fanns 83 enkäter till 

gymnasieeleverna och 83 enkäter till högstadieeleverna, enkäterna delades slumpvis ut bland 

de tre högstadieklasser med totalt 93 elever och tre gymnasieklasser med totalt 85 

högstadieelever tills enkäterna tog slut. Enkäterna räckte till samtliga elever i de två första 

klasserna som fyllde i enkäterna bland både högstadie- och gymnasieeleverna, i de tredje 

klasserna delades enkäterna ut slumpmässigt tills de tog slut.  

   Anledningen till att det blev just dessa elever var för att gymnasieeleverna hade 

idrottslektion på förmiddag och deras idrottslärare ansåg att det var bra att jag kom till skolan 

då. För att man ska kunna dra generella slutsatser från urvalet till populationen måste urvalet 

ske slumpmässigt. När urvalet görs slumpmässigt finns ett samband mellan urvalets storlek 

och dess representativitet. Resultatens tillförlitlighet ökar och felmarginalen minskar ju större 

urval som används. (Olsson & Sörensen 2007, s. 70) Enkäterna till gymnasieeleverna delades 

ut på förmiddagen och högstadieeleverna enkäter delades ut på eftermiddagen då 

idrottsläraren hade löpande idrottslektioner hela eftermiddagen med tre olika klasser en 

årskurs sju, en årskurs åtta och en årskurs nio.  

2.2.1 Bortfall 

Tre av högstadieelevernas och två av gymnasieelevernas enkäter fylldes i ofullständigt, en 

slumpmässig borttagning av en utav gymnasieelevernas enkäter gjordes för att ha lika många 

enkäter att jämföra.  

2.2.2 Felkällor 

De 160 enkäterna delades ut tills de tog slut vilket resulterade i att några elever inte fick 

någon enkät att besvara, för att nå fler elever hade studien kunnat ha fler enkäter som 

underlag. Fråga 5a och 6a hade stora spridningar mellan hur eleverna har svarat vilket kan 

betyda att eleverna kan ha misstolkat frågan. För att motverka detta hade fråga 5a och 6a 

bestått av ett bredare tidsspann med fler svarsalternativet för att ge en mer sanningsenlig bild 

över hur många minuters fysisk aktivitet eleverna har tillgång till under e skolvecka då arbetet 

är måttligt ansträngande och mycket ansträngde.  Detta kunde ha upptäckts om en pilotstudie 

gjorts innan. Det går inte att dra några generella slutsatser om populationsgruppen skolelever 

utifrån denna studie då urvalsgruppen är liten. Studien bygger på enbart två skolor, för att öka 

den geografiska spridningen och få ett mer representativ resultat över populationsgruppen 

skolelever bör vidare forskning bland fler elever från olika kommuner göras. 
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2.3 Procedur 
Relevant litteratur om hälsa, rekommendationerna för fysisk aktivitet, levnadsvanor och 

fysisk aktivitet studerades. Utifrån fakta formulerades studiens syfte och frågeställningar. 

Sedan gjordes studiens enkätfrågor, tolv frågor uppdelat på tre sidor med både öppna och 

sluta enkätfrågor. Noga övervägdes om det var för många enkätfrågor men beslut togs om att 

samtliga enkätfrågor var relevanta för studiens syfte.  

   Vecka 44 skickades en förfrågan och informationsbrev om studien ut till idrottslärarna på de 

utvalda skolorna. Brevet innehöll information om studiens syfte, uppläggning, krav på 

begriplighet och samtycke om att delta. Informationsbrevet upplyste om att undersökningen 

var helt frivillig och kunde avbrytas när som helst utan negativa följder för eleverna, detta för 

att eleverna skulle uppnå begriplighetskravet. 

   Enkäterna lämnades ut vecka 45 efter klartecken från idrottslärarna om att det var möjligt att 

få komma och lämna ut enkäterna den 4/11 2013. Enkätundersökningen för både 

gymnasieeleverna och högstadieeleverna pågick i skolornas gymnastiksalar. De tilldelades 

egna pennor och fick obegränsat med tid att fylla i enkäterna. På förmiddagen fyllde 

gymnasieeleverna i enkäterna och det tog cirka 10 minuter för eleverna att besvara enkäterna. 

På eftermiddagen delades enkäterna ut till högstadieskolan, det tog cirka tio minuter för varje 

klass bland högstadieeleverna att besvara enkäterna. Eleverna informerades om att de som 

ingick i studiens forskningsprojekt skyddas av sekretess och konfidentialitet. Efter 

insamlingen av enkäterna analyserades, sammanställdes och jämfördes resultatet med tidigare 

forskning.  

2.4 Etiska överväganden  

Det finns fyra begrepp som togs hänsyn till när den vetenskapliga studien utformades och  

dessa var informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Enligt informationskravet informerades eleverna om studiens syfte och deras uppgift i 

studien. De informerades om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin 

medverkan. Enligt samtyckekravet hade eleverna själv rätt att ta beslut om sitt deltagande. 

Enligt konfidentialitetskravet förvarades alla personuppgifter så att ingen oberoende kunde ta 

del av informationen. Enligt nyttjandekravet om enskilda personer får endast materialet 

användes för forskningens ändamål. (Vetenskapsrådet 2008, s. 7-14) 
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2.5 Validitet och reliabilitet 

Validiteten i studien är relativt god då enkätundersökningsmetoden är relevant för vad studien 

är avsedd för att mäta. Syftet var inte att ge något helhetsperspektiv utan syftet var att 

undersöka de två utvalda elevgrupperna vilket stärker validiteten för syftet med denna studie. 

För att stärka validiteten i studien gjordes frågorna i enkäten noggrant och skrevs 

välformulerade. Resultatdelen grundar sig på ett stort antal individer och ett begränsat antal 

variabler vilket stärker validiteten något.  

   Det som påverkar studiens reliabilitet är mätnoggrannheten i enkäterna. Det som stärker 

reliabilitet och gör att studien är relativt god är att den skildrar vad en grupp skolelever ifrån 

två olika skolor har för åsikter och vanor, och ger därför ingen större samhällsvetenskaplig 

bild. Den kvantitativa forskningen syftar till att beskriva och förklara mätningsresultatet. Det 

finns redan kunskap om fysisk aktivet och därför har studien avgränsats till ett specifikt syfte 

med problemformuleringar vilket gör att studien faller under kategorin deskriptiv. Studien har 

ett intressant nyhetsvärde då ny fakta om åldersgrupperna högstadie- och gymnasieelever har 

framkommit.  

2.6 Statistisk analys 

I denna studie har signifikansnivån satts till P <0,05. Ett högre P-värde än 0,05 betyder att det 

är mer benäget att hålla fast vid nollhypotesen (H0).  

Hypotes: 

 

H0 = Det finns ingen signifikant skillnad mellan grupperna.  

H1 = Det finns någon signifikant skillnad mellan grupperna.  

 

Alla jämförelser som gjorde användes av Chitvåtest (Chi-Square) och några ”frågor” med 

Mann-Whitney U-test.  Mann- Whitney U-test användes när eleverna själva skulle uppskatta 

antal dagar eller antal minuter. Detta för att få fram: ordinal- eller icke‐normalfördelad data 

samt att kunna jämföra rang ordningen i data (som beskrivs med median) mellan två 

oberoende grupper. Genom att göra Pearson Chi-square test får man fram skillnad i 

fördelningen av svarsalternativ mellan grupperna. Bearbetningen av data har genomförts i 

Microsoft Excel 2010 för Windows. Figurer/tabeller, gjordes i Excel och statistiken 

analyserades i STATISTICA version 12.0, StatSoft Inc., USA. 
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3.1 Resultat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1- Fråga 1: 80 gymnasieelever & 80 högstadieelever. 

 

Det är signifikant skillnad i fördelningen mellan hur långt de olika elevgrupperna vanligen har 

till skolan, högstadieeleverna bor närmre skolan än vad gymnasieeleverna gör.  

P<0,001 dvs. signifikant skillnad i fördelningen mellan alla svarsalternativen för gymnasie- 

och högstadieeleverna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 2: 80 högstadieelever  

 

Ttill 

Figur 2- Fråga 2: 80 gymnasielever & 80 högstadieelever. 

Det vanligaste sättet att ta sig till skolan för gymnasieeleverna var via kollektivtrafik och det 

vanligaste sättet för högstadieeleverna var via egen fysisk aktivitet.  

P<0,001 dvs. signifikant skillnad i fördelningen mellan alla svarsalternativen för gymnasie- 

och högstadieeleverna.  
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Figur 3- Fråga 3a: 80 gymnasieelever & 80 högstadieelever. 

 

Det visade sig vara signifikant skillnad fördelningen mellan hur många dagar eleverna oftast 

gick eller cyklade till skolan, typvärdet för gymnasieeleverna är 0 dagar (frekvens 59/80) och 

typvärdet för högstadieeleverna är 5 (frekvens 55/80). 

P <0,001 dvs. signifikant skillnad.  

Figur 4- Fråga 3b: 24 gymnasieelever & 67 högstadieelever. 

 

24 gymnasieelever har svarat att de någon gång tar sig till skolan via fysisk aktivitet, för 

majoriteten tar det fem till tio minuter. 67 högstadieelever har svarat att de någon gång tar sig 

till skolan via fysisk aktivitet, för majoriteten tar det mellan tio till tjugo minuter.  

P <0,4° dvs. ingen signifikant skillnad i fördelningen mellan alla svarsalternativen för 

gymnasie- och högstadieeleverna.  
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Figur 5- Fråga 4: 80 gymnasieelever & 80 högstadieelever.  

 

De blå staplarna har jämförts med de röda staplarna. Både gymnasieeleverna och 

högstadieeleverna anser att de har möjlighet att ta sig till skolan via fysisk aktivitet.  

P<0,05 dvs. signifikant skillnad i fördelningen mellan alla svarsalternativen för gymnasie- 

och högstadieeleverna.  

 

Figur 6- Fråga 5a: 80 gymnasieelever & 80 högstadieelever. 

 

Alla staplarna för högstadiet och gymnasiet jämfördes och det visade att i skolan har flest av 

gymnasieeleverna svarat att de får tillgång till 120 minuter eller mer måttlig fysisk aktivitet 

medan de flesta högstadieeleverna har svarat mellan 90-120 minuter. 

P<0,001 dvs. signifikant skillnad i fördelningen mellan alla svarsalternativen för gymnasie- 

och högstadieeleverna.   
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Figur 7- Fråga 5b: 80 gymnasieelever & 80 högstadieelever. 

 

De flesta i båda elevgrupperna har svarat att de ja alltid deltar på de fysiska aktiviteterna då 

arbetet uppfattas som måttligt ansträngande.  

P<0,05 dvs. signifikant skillnad i fördelningen mellan alla svarsalternativen för gymnasie- 

och högstadieeleverna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8- Fråga 6a: 80 gymnasieelever & 80 högstadieelever. 

 

De flesta gymnasieelever och högstadieelever har svarat att de vanligen får tillgång till mellan 

60-90 minuters mycket ansträngande fysisk aktivitet under en skolvecka. 

P<0,15 dvs. ingen signifikant skillnad i fördelningen mellan alla svarsalternativen gymnasie- 

och högstadieeleverna.  
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Figur 9- Fråga 6b: 80 gymnasieelever & 80 högstadieelever. 

 

De flesta i båda elevgrupperna har svarat att de ja alltid deltar på de fysiska aktiviteterna då 

arbetet uppfattas som mycket ansträngande.  

P< 0,075 dvs. ingen signifikant skillnad i fördelningen mellan alla svarsalternativen för 

gymnasie- och högstadieeleverna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10- Fråga 7a: 80 gymnasieelever & 80 högstadieelever. 

 

De flesta gymnasieelever utövar aldrig fysisk aktivitet på raster medan majoriteten av 

högstadieeleverna gör det ibland. 

P<0,001 dvs. signifikant skillnad i fördelningen mellan alla svarsalternativen för gymnasie- 

och högstadieeleverna.  
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Fråga 7b: 23 gymnasieelever och 56 högstadieelever 

29 % av gymnasieeleverna och 70 % av högstadieeleverna svarade att de ja alltid eller ja 

ibland utför fysisk aktivitet på raster. Den vanligaste aktiviteten som både gymnasieeleverna 

och högstadieeleverna uppgav var fotboll.  

 
Figur 11- Fråga 7c: 57 gymnasieelever & 24 högstadieelever. 

 

57 gymnasieelever dvs. 71 % och 24 högstadieelever dvs. 30 % svarade att de aldrig utövar 

fysisk aktivitet på raster, den vanligaste anledningen för gymnasieeleverna var för att de inte 

vill medan den vanligaste anledningen för högstadieeleverna var annan anledning exempelvis 

att de inte hade tid, ork eller gjorde annat.  

P<0,05 dvs. signifikant skillnad i fördelningen mellan alla svarsalternativen för gymnasie- 

och högstadieeleverna.  

Figur 12- Fråga 8a: 80 gymnasieelever & 80 högstadieelever. 

De flesta gymnasie- och högstadieelever har svarat att de skulle utöva fysisk aktivitet på raster 

om det fanns möjlighet.  

P <0,05 dvs. signifikant skillnad i fördelningen mellan alla svarsalternativen för gymnasie- 

och högstadieeleverna.  
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Fråga 8b: 24 gymnasielever och 12 högstadieelever. 

 

30 % av gymnasieeleverna svarade att de aldrig skulle utöva fysisk aktivitet om det fanns 

möjlighet, det uppgav exempelvis anledningarna som: Nej svettigt, pluggar, tränar tillräckligt 

hemma, pallar inte då jag spelar fotboll på fritiden, vi gör annat + pluggar, ej tid, vill inte, 

orkar inte, om man tröttar ut sig på rasterna orkar man ju inte de vanliga lektionerna och gillar 

inte att röra på mig. Resterande 70 % svarade att de ja skulle utföra fysisk aktivitet om de 

fanns möjlighet.  

 

15 % av högstadieeleverna svarade att de aldrig skulle utöva fysisk aktivitet om det fanns 

möjlighet, de uppgav exempelvis anledningarna: Träna gör man på fritiden, orkar inte, ej tid, 

sportar på fritiden och för svettigt. Resterande 85 % svarade att de ja skulle utföra fysisk 

aktivitet om de fanns möjlighet. 

P<0,05 dvs. signifikant skillnad i fördelningen mellan alla svarsalternativen gymnasie- och 

högstadieeleverna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13- Fråga 9: 80 gymnasieelever och 80 högstadieelever. 

 

75 % av gymnasieeleverna och 63 % av högstadieeleverna svarade att de någon gång under 

lektionstid har möjlighet att röra sig en kort stund under lektionstid.  

P<0,37 dvs. ingen signifikant skillnad i fördelningen mellan alla svarsalternativen för 

gymnasie- och högstadieeleverna.  

 



22 

 

0

10

20

30

40

50

60

A
n

ta
l e

le
ve

r 

Antal elever i % 

Om ja det anordnas, deltar du då? 

Ja alltid

Ja ibland

Nej aldrig

 
Figur 14- Fråga 10a: 80 gymnasieelever & 80 högstadieelever. De flesta gymnasieelever och 

högstadieelever har svarat att det anordnas mellan två till tre fysiska aktiviteter utanför den 

obligatoriska idrotten.  

P< 0,74 dvs. ingen signifikant skillnad i fördelningen mellan alla svarsalternativen för 

gymnasie- och högstadieeleverna.  

Figur 15- Fråga 10b: 79 gymnasieelever och 78 högstadieelever. 

 

79 gymnasieelever och 78 högstadieelever upplever att det anordnas fysiska aktiviteter på 

skolan utöver den obligatoriska idrotten.  De flesta gymnasie- och högstadieelever har svarat 

att de alltid skulle delta i fysiska moment utöver den obligatoriska idrotten.  

P <0,15 dvs.  ingen signifikant skillnad i fördelningen mellan alla svarsalternativen för 

gymnasie- och högstadieeleverna.  

 

 

 

 

0
5

10
15
20
25
30
35

A
n

ta
l e

le
ve

r 

Antal elever i % 

Hur många gånger per år anordnas fysiska aktiviteter på skolan utöver den 
obligatoriska idrotten? 0

 1-2

 2-3

 3-4

5 >



23 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

A
n

ta
l e

le
ve

r 

Antal elever i % 

Om nej det anordnas inte, skulle du delta om det anordnades?  

Ja alltid

Ja ibland

Nej aldrig

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 16- Fråga 10c : 1 gymnasieelever och 2 högstadieelever. 

 

En gymnasieelev och två högstadieelever upplevde att det aldrig anordnades fysiska 

aktiviteter utöver den obligatoriska idrotten på skolan men om det fanns möjlighet skulle 

gymnasieleven och en högstadieelev alltid delta. Den ena högstadieeleven skulle aldrig delta. 

P <0,223 dvs. ingen signifikant skillnad i fördelningen mellan alla svarsalternativen för 

gymnasie- och högstadieeleverna.  

 

 
 

Figur 17- Fråga 11: 80 gymnasieelever och 80 högstadieelever. 

 

De flesta gymnasie- och högstadieelever anser att de uppmuntras av personalen på skolan att 

utöva fysisk aktivitet. 

P<0,07 dvs. ingen signifikant skillnad i fördelningen mellan alla svarsalternativen för 

gymnasie- och högstadieeleverna.  
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Figur 18- Fråga 12: 80 gymnasieelever och 80 högstadieelever. 

 

De flesta gymnasieelever instämmer helt och de flesta högstadieelever instämmer något med 

att de anser att de får tillräckligt mycket kunskap om fysisk aktivitet från sina lärare. 

P<0,07 dvs. ingen signifikant skillnad i fördelningen mellan alla svarsalternativen för 

gymnasie- och högstadieeleverna.   
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4. Sammanfattande diskussion 

4.1 Inledning 

Syftet med studien var att undersöka och jämföra hur fysiskt aktiva högstadieelever och 

gymnasieelever är i förhållande till vad de har möjlighet till att vara under skoltid.  Innan 

studien genomfördes var hypotesen att inte alla elever kommer att uppnå 

rekommendationerna för fysisk aktivitet och heller inte att de har möjlighet till det.  Efter 

undersökningen kunde hypotesen bekräftas. 

4.2  Erbjuds eleverna tillräckligt med fysisk aktivitet under 

skoldagen för att kunna uppnå rekommendationerna för fysisk 

aktivitet? Skiljer det sig mellan gymnasieelever och 

högstadieelever?  

Tidigare forskning pekar på olika faktorer som möjliggör för eleverna att uppnå tillräcklig 

fysisk aktivitet under skoldagen.  De olika faktorerna är fysisk aktivet genom transport till 

och/eller från skolan, under idrott och hälsa lektioner, på raster, anordnade fysiska aktiviteter 

utöver vanliga idrotten och bensträckare under vanliga lektionstimmar (Larson, Gerald, A och 

Zaichowsky, L 1995, s. 75). 

   Den omgivande miljön bör främja fysisk aktivitet, en bra och fungerande närmiljö till 

skolan bidrar till att skapa hälsa genom att eleverna via fysisk aktivitet kan ta sig till eller från 

skolan (Faskunger 2008a, s. 6). En sträcka som är mellan 1-5 kilometer anses vara möjligt att 

genom egen fysisk aktivitet transportera sig till eller från skolan. Det var en signifikant 

skillnad i fördelningen mellan hur de två elevgrupperna har svarat om hur långt de har till 

skolan, högstadieeleverna bor närmre skolan än vad gymnasieeleverna gör.  Sammanlagt 

svarade 34 % av gymnasieeleverna och 73 % av högstadieeleverna att de har mellan 1-5 

kilometer till skolan. Majoriteten av högstadieeleverna har avståndsmässigt möjlighet till 

fysisk transport men inte majoriteten av gymnasieeleverna. En anledning till att 

högstadieeleverna bor närmare skolan kan vara att man vanligen går i en högstadieskola i sin 

kommun, jämfört med när man blir äldre då kan man välja gymnasium och sätter kanske inte 

närhet till hemmet som viktigaste prioritering. Då majoriteten av högstadieeleverna och 34 % 

av gymnasieeleverna avståndsmässigt har möjlighet att transportera sig till skolan via egen 

fysisk aktivitet blev det intressant att undersöka hur eleverna transporterar sig till eller från 

skolan. Det visade sig vara en signifikant skillnad i fördelningen mellan grupperna 87,5 % av 

gymnasieleverna svarade att det vanligaste sättet att transportera sig till eller från skolan var 

via kollektivtrafik medan 75 % av högstadieeleverna svarade att det vanligaste sättet att 

transportera sig var via egen fysisk aktivitet. Noterbart är att ingen av gymnasieeleverna 



26 

 

svarade att de vanligen transporterar sig till/från skolan via fysisk aktivitet trots att 34 % utav 

eleverna har möjlighet till det. Närhet till skola är en viktig faktor som påverkar hur eleverna 

transporterar sig till/från skolan och andelen som tar sig till skolan via fysisk aktivitet sjunker 

desto äldre eleverna blir. Tidigare forskning visade att den ökade trafiken, förbättrade buss, 

tåg och tunnelbanekommunikationer har inneburit att ungdomar inte förflyttar sig av egen 

fysisk aktivitet som tidigare (Engström 2004, s. 8). Detta stärker studiens fynd om att 

gymnasieeleverna oftast transporterar sig via kollektivtrafik även fast de inte har en lång 

resväg till skolan men det går snabbt och smidigt med exempelvis tunnelbana.  

   Utav de andra eleverna som varken har svarat att de transporterar sig till eller från skolan 

via egen fysisk aktivitet eller kollektivtrafik svarade endast 1 % av gymnasieeleverna och 9 % 

av högstadieeleverna att de fick skjuts, detta fynd stärker inte ny forskning om att fler 

människor åker bil (Magnusson, Berg och Mårild 2013, s. 1593f).   

   Vidare undersöktes hur många dagar i veckan eleverna gick eller cyklade till eller från 

skolan eftersom regelbundenhet av måttlig fysisk intensitet underlättar för att uppnå 

rekommendationerna om måttlig fysisk aktivitet (Engström 2004, s. 14). Det visade sig vara 

signifikant skillnad i fördelningen mellan hur de två elevgrupperna har svarat om hur många 

dagar de vanligen gick eller cyklade till skolan. Typvärdet för gymnasieeleverna med 74 % 

var noll dagar och typvärdet för högstadieeleverna med 69 % var fem dagar.  Det är en stor 

skillnad mellan elevgrupperna, de 74 % av högstadieeleverna har stört chans att uppnå 

rekommendationerna om måttlig fysisk aktivitet under en skolvecka. Endast 11 % av 

gymnasieeleverna svarade att de alltid går eller cyklar till skolan. Förvånansvärt är att 

majoriteten av gymnasieeleverna inte går eller cyklar till eller från skolan trots 34 % av dem 

har svarat att de har möjlighet till det, endast 16 % av högstadieeleverna svarade att de aldrig 

går eller cyklar till eller från skolan. Andelen som går och cyklar till eller från skolan sjunker 

alltså desto äldre eleverna blir.  

   För att få fram om eleverna uppnår rekommendationerna om måttlig fysisk aktivitet under 

de dagar de går eller cyklar till eller från skolan undersöktes hur lång tid det tar. Det var 24 

gymnasieelever dvs. 30 % och 67 högstadieelever dvs. 84 % som svarade att de någon gång 

via fysisk aktivitet tar sig till skolan via fysisk transport. Det visade sig inte vara någon 

signifikant skillnad i fördelningen mellan hur de två elevgrupperna har svarat. 46 % av 

gymnasieelever och 58 % av högstadieeleverna svarade att de tar dem mellan 5-10 minuter att 

ta sig till eller från skolan. Trots att de transporterar sig till eller från skolan via fysisk 

aktivitet uppnår de inte rekommendationerna om måttlig fysiska aktiviteten genom att endast 

utföra den fysiska aktiviteten då tiden inte är tillräcklig. Resterande 54 % av 

högstadieeleverna och 42 % av gymnasieeleverna svarade något mellan tidsspannet tio 
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minuter eller mer. Dessa elever uppskattas uppnå rekommendation om måttligt fysisk 

aktivitet. Eleverna som svarat tidsintervall 10-20 minuter går troligen de resterande minuter 

som fattas under dagen. Det som också är noterbart är att de i högsta grad har lättare att under 

hela dagen ändå komma upp i rekommendationerna för fysisk aktivitet än de elever som 

aldrig går eller cyklar till eller från skolan. Studiens resultat stärker tidigare forskning om att 

samhället kan påverka människors aktivitetsnivå genom att anpassa stadsplaneringen så att 

eleverna har möjligt att gå eller cykla till eller från skolan (Statens folkhälsoinstitut 2013c, s. 

20).  Denna studie visade sig även stämma överens med ett av Mikaelsson fynd om att det 

finns en stor spridning i den fysiska aktivitetsnivån och många ungdomar inte uppnår 

rekommendationerna för fysisk aktivitet. Dessutom minskar användningen av fysisk transport, 

eftersom det finns väl utbyggda kommunikationsnät och kortare transporter sker nu oftast 

med bil, buss eller andra fordon. (Mikaelsson 2012, s. 63) Det framkom i denna studie att 

vanligaste transportsättet för gymnasieeleverna var just via kollektivtrafik.  

   Under skoltid finns inget krav om att eleverna måste vara fysiskt aktiva eftersom det inte är 

obligatoriskt med undantag från de 500 idrottstimmarna där eleverna både skall erbjudas 

måttlig och mycket ansträngande fysisk aktivitet. (Skolinspektionen 2012, s. 10) 

Rekommendationerna om 60 minuters specifikt inriktad motion där arbetet är mycket både 

måttligt och mycket ansträngande för att få goda hälsoeffekter (WHO 2010, s. 7ff). Det visade 

sig vara en signifikant skillnad i fördelningen mellan hur de två elevgrupperna har svarat om 

hur de upplever att de får tillgång till fysisk aktivitet som är måttligt ansträngande. 

Spridningen är dock stor mellan de olika svarsalternativen vilket kan tyda på att frågan har 

misstolkats av eleverna. Om eleverna angivit att de har tillgång till 90 minuters fysisk aktivitet 

eller mer dras slutsatsen att sannolikheten att eleverna kommer uppnå rekommendationerna 

om måttlig fysisk aktivitet ökar. 36 % av gymnasie- och 35 % av högstadieeleverna upplever 

att de får tillgång till mindre än 90 minuters måttlig fysisk aktivitet i veckan, dessa elever 

uppnår sannorlikt inte rekommendationerna. Resterande 64 % av gymnasieeleverna och 75 % 

av högstadieeleverna upplever att de får tillgång till 90 minuters måttlig fysisk aktivitet. 

Önskvärt hade varit att alla elever upplevde att de fick tillgång till 90 minuters fysisk aktivitet, 

detta kan vara en förklaring till varför så många ungdomar idag lider av psykisk ohälsa och 

inte kan koncentrara sig i skolan (Paulsson, Zegerra Willquist 2012, s. 33). I och med fysiskt 

krävande arbete utvecklar elever en mängd sinnesintryck, då motoriken samarbetar med flera 

perceptionsområden kallar vi det ett uppfattningsområde exempelvis kroppsuppfattning, 

rumsuppfattning och tidsuppfattning. En mogen perception, en välutvecklad motorik och ett 

psyke i balans är förutsättningar för koncentrationen hos elever. En god koncentration är en 
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förutsättning för kunskapsinlärning. (Raustorp 2004, s. 15) Genom att dagligen erbjuda 

eleverna 30 minuters fysisk aktivitet ökar man även deras chanser till bättre inlärning. 

   Vidare studerades elevernas inställning till att delta i de aktiviteter som är måttligt 

ansträngande. De flesta i båda elevgrupperna, 91 % av gymnasieeleverna och 82 % av 

högstadieeleverna har svarat att de alltid deltar i de fysiska aktiviteterna då arbetet är måttligt 

ansträngande.  Det är positivt att de flesta av eleverna väljer att delta, det ger eleverna goda 

hälsosamma effekter exempelvis att de blir piggare och mer koncentrerade i övriga ämnen 

(Engström 2004, s. 10).  Detta resultat kan betyda att eleverna känner känsla av sammanhang 

och har förstått att fysisk aktivitet är meningsfullt, hanterbart och begripligt (Antonovsky 

2005, s. 43ff). 

   För att uppnå rekommendationerna bör eleverna även utöva aktiviteter med mycket 

ansträngande aktivitetsnivå. Det visade ingen signifikant skillnad i fördelningen mellan hur 

elevgrupperna har svarat om de får tillgång till aktivitet med mycket hög intensitet. De flesta 

gymnasie- och högstadieelever har svarat att de vanligen får tillgång till mellan 60-90 

minuters mycket ansträngande fysisk aktivitet under en skolvecka, vilket tyder på goda 

chanser till att uppnå rekommendationerna men att enbart utföra den fysiska aktiviteten inte är 

tillräcklig. För de 31 % av gymnasie- och 44 % av högstadieelevera som har svarat att de får 

tillgång till mellan 90 minuter eller mer mycket ansträngande fysisk aktivitet betyder det att 

de uppnår rekommendationerna. För att eleverna skall vara motagliga för kunskapsinlärning 

gäller det att eleverna har förutsättningarna för att vara koncentrerade, otillräcklig fysisk 

aktivitet påverkar därför andra skolämnen negativt då koncentrationsförmågan försämras. 

(Bailey, Armour, Kirk, Jess, Pickup och Sandford 2007, s. 3ff) Det finns nämligen forskning 

som visar att arbetsminnet skulle påverkas positivt efter fysisk aktivitet, då man 

uppmärksammat fysisk aktivitets kortsiktiga förbättring av koncentrationen och studieresultat 

(Taras et al, s. 214ff).  96 % av gymnasieleverna och 100 % av högstadieeleverna har svarat 

att de alltid deltar i aktiviteter som är mycket ansträngande vilket tyder på att eleverna är 

motiverade. Att så många elever vill vara fysisk aktiva är positivt då fysisk aktivitet gynnar 

elevernas hälsa. När eleverna är fysiskt aktiva får de en ökning av benmassa och benstorlek 

vilket minimerar risken för benfrakturer i vuxen ålder.  Dessutom har fysisk aktivitet en 

positiv effekt på utvecklingen av muskelfunktion och muskelstyrka. (Abelson 2010, s. 4) 

Fysisk aktivitet ger även förbättringar på elevernas insulinkänslighet och konditions- och 

motorikträning har både akuta och mer långvariga effekter på hjärnan och kognitiva 

funktioner (Hillman och Chaddock 2012, s. 421ff).  Studier har visat att utan fysisk aktivitet 

blir ungdomarna svagare, får sämre förmåga att hantera påfrestningar i vardagen och de får 

sämre koordination och kondition. (Börjesson och Jonsdottir 2004, s. 1394)  
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   Utifrån vetskapen om att de flesta eleverna deltar kan slutsatsen dras att eleverna inte verkar 

ha brist på motivation till ämnet som är en viktig faktor till att vilja delta. Motivation är en 

yttre påverkansfaktorer som krävs att eleverna har, skolledning, rektor och lärare har därför en 

viktig uppgift att göra eleverna motiverade till fysisk aktivitet. (Rydqvist och Winroth 2002, s. 

164)  

  Ytterligare tillfälle att bedriva fysisk aktivitet är under raster, tidigare forskning visar att 

aktivitetsnivån är tre gånger så högre utomhus i jämförelse med klassrumstimmarna oavsett 

årskurs eller kön. (Rush 2012, s. 226ff) Det visade sig vara en signifikant skillnad i 

fördelningen mellan hur gymnasie- och högstadieeleverna har svarat angående om de är 

fysiskt aktiva under raster. 71 % av gymnasie- och 30 % av högstadieeleverna utövar aldrig 

fysisk aktivitet på raster. Det är betydligt fler gymnasieelever än högstadieelever som inte är 

fysiskt aktiva under raster, detta tyder på att aktivitetsnivån sjunker desto äldre eleverna blir. 

71 % av högstadieeleverna har svarat att de är fysiskt aktiva under raster, eleverna utförde 

aktiviteter som pingis, fotboll, promenera, springa, gå i trappor och gå till skåpen. Dessa 

aktiviteter är alla pulshöjande och medför chansen att uppnå tillräckligt fysisk aktivitet. 

Endast 30 % av gymnasieeleverna svarade att de ja ibland eller ja alltid utövar fysisk aktivitet 

på raster. Gymnasieeleverna uppgav aktiviteter som fotboll, pingis, parkour, gym, cykling, 

styrketräning, rehab, gå i jobbiga trappor och promenera. Slutsatsen av detta blir att 71 % av 

högstadieeleverna och 30 % av gymnasieeleverna har störst chans att uppnå 

rekommendationerna med tiden som eleverna lägger ner på fysisk aktivitet under raster. 

   Förutsättningar att fysisk aktivitet bedrivs under raster är att det måste finnas möjligheter 

genom exempelvis resurser och en inbjudande miljö (Schäfer Elinder och Faskunger 2007, s. 

111). Tidigare forskning visar att elever som har större tillgång till resurser såsom fotboll och 

hopprep är mer aktiva än elever som inte har några resurser. Att skolorna bidrar med 

utrustning som främjar fysisk aktivitet ökar därför elevernas fysiska aktivitetsnivåer. (Ridgers 

et al., 2010) 

      De 71 % av gymnasieeleverna och 29 % av högstadieeleverna som svarade att de aldrig 

utförde fysisk aktivitet under raster fick motivera sina svar och det visade sig vara en 

signifikant skillnad i fördelningen mellan hur de två grupperna har svarat. De flesta 

gymnasieeleverna motiverade sitt svar med anledningen till att de inte ville, de flesta 

högstadieeleverna svarade alternativet annan anledning och uppgav följande ”vill inte, inte 

har tid, att de inte orkar eller att de hellre bara väntar på nästa lektion” som motivering till 

varför de inte utför fysisk aktivitet under rasttid.  Det bör finnas utsatta tider för fysisk aktivet 

och involveras mer under hela skoldagen. För lite tid gör nämligen elever stressade, en hög 

stressnivå blir ett hinder som ställer till det för många elever. Några av de psykiska faktorerna 
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är depression, aggression, panikattacker och sömnsvårigheter. Kronisk och långvarig stress är 

skadlig för alla människor. (Paulsson, Zegerra Willquist 2012, s. 140-143) Antalet ungdomar 

som mår psykiskt dåligt eller är stressade är oroväckande hög (Paulsson, Zegerra Willquist 

2012, s. 33).  

   Det är en signifikant skillnad i fördelningen mellan hur de två elevgrupperna har svarat om 

de skulle utöva fysisk aktivitet på raster om det fanns möjlighet. 56 % av gymnasie- och 60 % 

av högstadieeleverna har svarat att de ja ibland skulle vara fysisk aktiva under raster om det 

fanns möjlighet. Att ibland välja att vara fysiskt aktiva är ett gott tecken på att motivationen 

ändå finns men att eleverna inte helt vill prioriterar att lägga all sin rasttid på fysisk aktivitet. 

14 % av gymnasie- och 24 % av högstadieeleverna har svarat att de aldrig skulle vara fysiskt 

aktiva på raster med anledningar som ”nej svettigt, pluggar, tränar tillräckligt hemma, pallar 

inte då jag spelar fotboll på fritiden, vi gör annat, pluggar, ej tid, vill inte, orkar inte, om man 

tröttar ut sig på rasterna orkar man ju inte de vanliga lektionerna, gillar inte att röra på mig, 

jag är lat, orkar inte, vill inte, svettigt och det är jobbigt”. De anledningar som eleverna 

angivit som argument för att inte utföra fysisk aktivitet kan bero på att eleverna inte känner 

någon känsla av sammanhang. Jag tror som Antonowski att eleverna väljer att inte vara 

fysiskt aktiva då de inte känner hanterbarhet exempelvis tidsbrist som bidrar till stress. 

Eleverna känner heller ingen meningsfullhet i det hela vilket man kan tyda utifrån de elever 

som exempelvis har svarat att de inte vill eller att man inte orkar. De känner heller inte någon 

begriplighet som handlar om att förstå vad som händer och varför. (Antonovsky 2005, s. 43ff) 

   Då människan spenderar alldeles för mycket tid stillasittande bör eleverna aktiveras mer 

under vanliga lektioner (Statens folkhälsoinstitut 2013b, s. 11) därför efterfrågades hur ofta 

eleverna fick chansen till en bensträckare under en vanlig lektionstimme. Statens 

folkhälsoinstitut rekommenderar att långvarigt stillasittande bör undvikas man bör ta till vana 

att för varje 30 minuter man sitter ta en bensträckare på en minut. (Statens folkhälsoinstitut 

2010, s. 13) Det visade sig inte vara någon signifikant skillnad i fördelningen mellan hur de 

två grupperna har svarat, 75 % av högstadie- och 63 % av gymnasieeleverna svarade att de 

fick tillgång till en bensträckare under en vanlig lektionstimme. Det är positivt att så många 

elever får tillgång till bensträckare, människor som sitter mer än sex timmar om dagen löper 

40 % större risk att dö 15 år tidigare jämfört med någon som sitter mindre än tre timmar per 

dag. (Statens folkhälsoinstitut 2013b, s. 13) När fysisk aktivitet rekommenderas bör man även 

lyfta vikten av att minska stillasittandet. (Lägesrapport levnadsvanor 2010, s. 13)  

   Vidare efterfrågades hur många gånger per år det annordandes fysiska aktiviteter utöver den 

obligatoriska idrotten.  Då tidigare undersökningar visade att många skolor inte får tillräckligt 

med undervisningstimmar kan övrig skoltid ändå bidra till fysisk aktivitet (Bäckman, 
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Huitfeldt, Karlefors, Lindberg, och Olofsson 2012, s. 10). Det visade ingen signifikant 

skillnad i fördelningen mellan hur eleverna svarade, majoriteten av både gymnasie- och 

högstadieeleverna svarade att det anordnas oftast mellan 2-3 gånger per år. Med kunskapen 

om vad fysisk inaktivitet har för konsekvenser borde det anordnas fler fysiska aktiviteter 

utöver den obligatoriska idrotten då hela 96 % av gymnasieeleverna och alla 

högstadieeleverna svarade att de ja ibland eller ja alltid skulle delta om det anordnades. Detta 

tyder på att eleverna är positivt inställda till att delta i övriga fysiska skolaktiviteter utöver den 

obligatoriska idrotten. 

   Det går att spekulera i anledningar till att fysisk aktivitet inte erbjuds i större utsträckning. 

Tid är exempelvis en faktor, lärarna vill inte ta tid från sina egna lektioner då tiden är så pass 

begränsad. Personal på skolan måste samarbeta och komma ihåg att ”Fysisk aktivitet används 

i dag såväl inom sjukvårdande behandling som i förebyggande och hälsofrämjande arbete” 

(Faskunger, Leijon, Sthåle och Lamming 2006, s. 4).  

4.3 Motiverar och informerar skolan eleverna kring fysisk aktivitet, 
skiljer det sig mellan gymnasieelever och högstadieelever?  

När möjligheterna till fysisk aktivitet finns krävs motivation och kunskap från omgivningen 

för att underlätta för eleverna att de skall förstå vad fysisk aktivitet har för betydelse på deras 

hälsa. Motivation och engagemang från skolledning, rektor och lärare har därför stor 

betydelse för att göra eleverna motiverade till fysisk aktivitet. (Rydqvist och Winroth 2002, s. 

164) Det var ingen signifikant skillnad i fördelningen mellan hur gymnasie- och 

högstadieeleverna har svarat kring uppmuntran och kunskapsgivande från skolan. (se fig. 17 

och 18) 

   97,5 % av gymnasieeleverna och 89 % av högstadieeleverna instämmer något eller 

instämmer helt med att de uppmuntras att utöva fysisk aktivet. Det är något fler 

högstadieelever än gymnasieeleverna som saknar motivation av skolledning, rektor eller 

lärare. Det är positivt att många elever instämmer med att de uppmuntras till fysisk aktivitet 

av lärarna. (Rydqvist och Winroth 2002, s. 17) Läraren har en viktig roll när det kommer till 

motivation, lärarens agerande påverkar elevernas prestationer till det bättre genom att 

uppmana och ge positiv feedback (Viciana 2007, s. 67ff). Elever påverkas i en positiv riktning 

av feedback, vilket leder till ökad motivation för eleverna när det gäller att utföra de fysiskt 

krävande uppgifterna (Ahlström 2009, s. 6). Det är viktigt att eleverna får positiv uppmuntran 

om att utföra fysisk aktivitet vilket kan leda till att eleverna känner sig motiverade, en positiv 

känsla av ämnet styr framtida fysiska aktivitetsmönster. (Burton och Martens 1986, s. 183ff) 

   Sammanlagt svarade 59 % av gymnasie- och 41 % av högstadieeleverna att de instämmer 

helt med att de får tillräckligt mycket med kunskap om fysisk aktivitet från lärare. Önskvärt 
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hade varit att alla elever kunde instämma helt i att de får tillräckligt med kunskap från skolan 

men det känns som ett orealistiskt mål. Skolans främsta uppgifter är att förmedla kunskap till 

eleverna, att ha kunskap om vikten av fysisk aktivitet och kunskaper i hur aktiveter skall 

utföras förbättrar kompetensen i koncentration, målsättning, uppmärksamhet, stresshantering 

och emotionell kontroll hos eleverna. (Mouratudis och Vansteenkiste 2008, s. 248ff) 

Idrottsläraren har därför ett ansvar att lyfta de aktiviteter som har störst potential att vara 

användbara i vuxenlivet. (Fairclough, Stratton och Baldwin 2002, s.70f) Ämnet idrott och 

hälsa är ett viktigt ämne för att främja elevers fysiska aktivitet och sprida kunskap inom ämnet 

både genom fysiskt deltagande men även i form av kunskap. Att ha kunskaper och färdigheter 

inom idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället. (Lgr11, s. 27) I 

läroplanen för gymnasiet finner man under rubriken kunskapskrav att det är skolans ansvar att 

varje elev har kunskaper om förutsättningar för en god hälsa (Gy11, s. 9) Det står även att 

eleverna skall få möjlighet att genom färdigheter och kunskaper om olika livsstilsfaktorer och 

rörelseaktiviteter påverkar människors hälsa. (Gy11, s. 83) Skolan, i synnerhet lärarna i ämnet 

idrott och hälsa har i uppdrag att bidra till att eleverna utvecklar både förmågor och kunskap. 

(Ericsson 2008, s. 27) 

4.3 Avslutande diskussion  

Avslutningsvis går det att konstatera att alla elever inte uppnår rekommendationerna för 

fysisk aktivet under skoltid vilket beror på att de inte har möjlighet till det. Vanor och 

inställning till fysisk aktivitet skiljer sig mellan gymnasieelever och högstadieelever främst 

när det kommer till transport till eller från skolan samt den fysiska aktivitetsnivån under 

rasttid. Vidare forskning kan även studera om det skiljer sig mellan pojkar och flickor inom 

samma åldersgrupp. Studiens resultat är viktig kunskap att bära med sig som lärare då 

användbar information om vad eleverna upplever att de har för möjligheter till fysisk aktivitet, 

hur fysiskt aktiva de är, deras inställning och vanor samt hur de tycker att personalen på 

skolan uppmuntrar och informerar dem kring fysisk aktivetet.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte  

Syftet med studien var att undersöka hur fysiskt aktiva högstadie- och gymnasieelever är i 

förhållande till vad de har möjlighet till att vara under skoltid. 

 

Frågeställningar: 

– Erbjuds eleverna tillräckligt med fysisk aktivitet under skoldagen för att kunna uppnå 

rekommendationerna för fysisk aktivitet?  

– Skiljer sig utbud, vanor och inställning mellan gymnasieelever och högstadieelever?  

– Motiverar och informerar skolan eleverna kring fysisk aktivitet?  

 

Vilka sökord har du använt? 
Physical activity, young people's physical activity recommendations for physical activity, 

sport and health, stress, moderate physical activity, external påverkningsfaktorer, lifestyles, 

public health goals, health, mental and physical health, affect physical activity och physical 

activity and age.  

 

Var har du sökt? 
Google toolbar, PubMed, SportDiscuss.  

 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
 

Kommentar 

 

 

 

 

 

 

 

Recommendations for physical activity, youth, health, physical activity, age, and physical 

activity, research and physical activity. 

Det fanns mycket litteratur från bibliotek som var användbart för studiens bakgrund. 

Rekommendationerna för fysisk aktivitet fanns väl dokumenterade på internet. Fysisk aktivitet 

är ett populärt ämne och därför uppstod inga svårigheter i att finna användbar litteratur.  
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Bilaga 2 Missivbrev till rektor och berörda lärare 

 

 

 

Hej Jag heter Louise Wickström och läser mitt tredje år på gymnastik och idrottshögskolan. 

Just nu håller jag på att skriva en c-uppsats om elevers fysiska aktivitet och undrar därför om 

jag får komma till er skola och lämna ut enkäter. Skolan är en plats där stor del av eleven 

spenderas dygnet och blir därför en viktig arena för att främja god hälsa genom hållbara 

levnadsvanor. En faktor som bidrar till hållbara levnadsvanor är fysisk aktivitet. Skolan ska 

erbjuda elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Min kommande studie 

intresserar sig därför att undersöka möjligheterna till fysisk aktivitet.  

 

Enkätundersökningen kommer att vara helt frivillig och anonym varken eleverna eller skolan 

kommer lämnas ut med namn eller andra uppgifter. Enkätundersökningen kommer att ta cirka 

fem minuter att genomföra. Förhoppningsvis kanske jag kan komma vecka 45 om det passar 

för er?  

 

 

Med vänlig hälsning 

LOUISE WICKSTRÖM, L2B  

Lövgatan 29  

16932 Solna  

Tfn: 0702350826 

E-post: louise.wickstrom@hotmail.com 
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Bilaga 3 Försättsblad/missivbrev till enkät 

 

 

 

 

Hej Jag heter Louise Wickström och läser mitt tredje år på gymnastik och idrottshögskolan. 

Just nu håller jag på att skriva en c-uppsats om elevers fysiska aktivitet. Utgångspunkten i 

studien kommer att undersöka skolelevers fysiska aktivitet under skoltid, deras möjligheter till 

fysisk aktivitet och även deras inställning kring fysiskt aktivitet under skoltid. Studien 

kommer även undersöka om inställning och vanor till fysisk aktivitet skiljer sig mellan 

åldersgrupperna högstadiet och gymnasiet.  Jag undrar därför om du vill vara vänlig och fylla 

i en enkät.  

 

Enkätundersökningen är helt frivillig och anonym dvs., varken du som elev eller skolan 

kommer lämnas ut med namn eller andra uppgifter. Enkätundersökningen kommer att ta cirka 

fem minuter att genomföra. Om du väljer att genomföra enkäten kan du när som helst avbryta 

och avsluta ditt deltagande.  

 

Jag är tacksam om du läser igenom frågorna ordentligt då det ibland står att du ska kryssa i en 

ruta och ibland flera rutor. Detta för att jag skall kunna använda så många enkäter som 

möjligt. Hör med mig om det är något ni inte förstår. 

 

Med vänlig hälsning 

LOUISE WICKSTRÖM, L2B  

Lövgatan 29  

16932 Solna  

Tfn: 0702350826 

E-post: louise.wickstrom@hotmail.com 
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Bilaga 4 Elevenkät  

 

Jag är: Flicka  Pojke  Ålder:_______   

Fysisk aktivitet i skolan: Kryssa i ett alternativ som du tycker passar dig bäst.  

 

Med fysisk aktivitet menas all typ av rörelse som ger ökad energiomsättning. Fysisk aktivitet  

omfattar all typ av muskelaktivitet exempelvis, städning, trädgårdsarbete, fysisk belastning, 

promenad, motion, träning, friluftsdagar eller klassaktiviteter.  

 

1.) Hur långt har du till skolan? 

1-5 km  

5-10 km  

10-15 km 

15 km > 

 

2.) Hur tar du dig oftast till och hem från skolan? 

Jag får skjuts  

Moped/Bil 

Kollektivtrafik 

Egen fysisk aktivitet 

Annat:_______________ 

 

3a.) Hur många dagar går eller cyklar du till eller hem från skolan under en skolvecka?  

Ange antal dagar mellan 0 och 5. ________ 

 

3b.) Om du svarat att du någon gång under skolveckan går eller cyklar till eller från skolan, 

Hur lång tid tar det? 

5-10 minuter 

10-20 minuter 

20-30 minuter 

30- 40 minuter 

40 minuter >  

 

4.) Har du möjlighet att via egen fysisk aktivitet ta dig till eller från till skolan?  

Ja  Nej 
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5a.) Under en vecka i skolan, hur många minuter fysisk aktivitet har du tillgång till där arbetet 

är måttligt ansträngande? (Måttligt ansträngande är när du upplever den fysiska aktiviteten 

som arbetsam och fick dig att bli varm och/eller andas något kraftigare än normalt?)   

 

Exempel på sådana aktiviteter är promenad i rask takt, cykling, simning eller andra 

motionsaktiviteter i måttligt tempo.   

 

0- 30      minuter  

60-90    minuter 

90-120  minuter  

120 > 

 

5b.) Deltar du på de fysiska aktiviteterna då arbetet är måttligt ansträngande?  

 

Ja alltid Ja ibland Nej aldrig 

6a.) Under en vecka i skolan, hur många minuters fysisk aktivitet har du tillgång till där 

arbetet är mycket ansträngande? (Mycket ansträngande är när du upplever den fysiska 

aktiviteten som mycket arbetsam och fick dig att svettas och/eller andas mycket kraftigare än 

normalt)  

 

Exempel på sådana aktiviteter är löpning, skidåkning, fotboll, innebandy och andra 

bollsporter, aerobics eller ansträngande motionsgymnastik och cykling.  

 

0- 30      minuter  

60-90    minuter 

90-120  minuter  

120 > 

 

6b.) Deltar du på de fysiska aktiviteterna då arbetet är mycket ansträngande?  

 

Ja alltid         Ja ibland        Nej aldrig 

 

7a.) På raster, utövar du fysisk aktivitet då? 

 

Ja alltid         Ja ibland         Nej aldrig 

 

 

7b.) Om ja vilken/vilka aktiviteter?_____________________________ 

 

7c.) Om nej varför inte? 

Jag vill inte    

Det finns inget utbud 

Jag blir inte tillräckligt motiverad? 

Annan anledning:__________________ 
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8a.) På raster, skulle du utöva fysisk aktivitet om det fanns möjligheter? 

Ja alltid         Ja ibland         Nej aldrig 

 

8b.) Om nej varför inte?_________________________________________________ 

 

9.) Hur många minuter under en vanlig lektionstimme har du möjlighet att röra på dig?  

Inga minuter 

Ange tid i minuter:________min  

 

10a.) Hur många gånger per år anordnas fysiska aktiviteter på skolan utöver den obligatoriska 

idrotten? Exempelvis städning, trädgårdsarbete, fysisk belastning, promenad, motion, träning, 

friluftsdagar eller klassaktiviteter. 

 

0 

1-2 

2-3 

3-4 

5 > 

 

10b.) Om ja det anordnas, deltar du då? 

Ja alltid         Ja ibland         Nej aldrig 

 

10c.) Om nej det annordas inte, skulle du delta om det anordnades?  

Ja alltid         Ja ibland         Nej aldrig 

 

11.) Anser du att ni uppmuntras av personalen på skolan att utöva fysisk aktivitet? 

      Instämmer helt  Instämmer något  Instämmer inte alls  

 

12.) Anser du att ni får tillräckligt mycket med kunskap om fysisk aktivitet från lärare? 

      Instämmer helt  Instämmer något  Instämmer inte alls 

 


