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Tack!  

Vi vill tacka alla elever som deltagit vid intervjuerna i vår studie och på det sättet gett oss 

mycket information att analysera. Vidare vill vi tacka vår handledare Kerstin Hamrin som 

ständigt stöttat och drivit oss under arbetets gång och drivit oss till vidare reflektion. Vi vill 

även tacka familj och vänner som har läst arbetet flertalet gånger och kommit med förslag på 

förbättringar i textutformningen och gett noga och engagerad respons och diskussioner gällande 

arbetets utformning. 



 

Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka fyra gymnasieelevers syn på kopplingen mellan fysisk 

aktivitet och mental hälsa. Vi har använt oss av följande frågeställningar:  

 Hur tycker eleverna att fysisk aktivitet påverkar deras mentala hälsa? 

 Vad har eleverna för kunskap om kopplingen mellan fysisk aktivitet och mental hälsa?  

 Hur har eleverna fått den kunskapen som de besitter?   

 

Metod 

Studien är kvalitativ och bygger på fyra semistrukturerade intervjuer med fyra gymnasieelever 

(två flickor och två pojkar) som går sista årskursen. De deltagande eleverna kunde hittas genom 

ett bekvämlighetsurval. Resultatet har analyserats utifrån en helhetsanalys. Lev Vygotskijs 

sociokulturella teori har använts som teoretisk utgångspunkt i denna studie.  

 

Resultat  

Resultatet visar att eleverna i denna studie anser att det finns en positiv koppling mellan fysisk 

aktivitet och mental hälsa. Eleverna finner bland annat att fysisk aktivitet hjälper dem att kunna 

hantera stress bättre och de ser det som avkopplande att vara fysisk aktiva på något vis. Eleverna 

besitter kunskap om kopplingen gällande fysisk aktivitet och mental hälsa och denna kunskap 

har de ofta fått i någon form av undervisning i skolan.  

 

Slutsats 

Eleverna mår bra av att vara fysiska aktiva och upplever att det hjälper de att hantera stress och 

koppla av. Det är tydligt dock att eleverna saknar undervisning i skolan om kopplingen mellan 

fysisk aktivitet och mental hälsa. Vi anser att eleverna besitter mer kunskap än de tror eftersom 

de lyfte sådan kunskap men de var bara inte medvetna om det. De kunde heller inte alltid riktigt 

sätta ord på den kunskapen som de hade. Det kan också vara så att eleverna har svårt att 

kommunicera kring detta ämne, då det inte kanske pratas så mycket om det i skolan. Om 

eleverna ska kunna kommunicera om sina kunskaper behöver detta tas upp i undervisningen så 

att språket och kommunikationen kan leda till ett lärande. Detta påpekar Vygotskij som något 

av det viktigaste i den sociokulturella teorin för att ett lärande ska kunna ske.  
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1.0 Bakgrund  

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) så lider cirka 20 % av jordens barn och tonåringar av 

någon form av mental ohälsa. WHO har definierat mental hälsa som: ”ett tillstånd av 

välbefinnande där varje individ inser sin egen potential, kan klara av normala påfrestningar i 

livet, kan arbeta produktivt och fruktbart och kunna bidra till henne eller hans samhälle” 

(WHO 14-08-00).  

 

Den positiva dimensionen av mental hälsa finns likaså inskriven i WHO:s definition av hälsa 

som lyder: ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast 

frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning” (WHO 14-08-00).  

 

I Sverige har mental ohälsa under de senaste åren även börjat drabba yngre människor såsom 

ungdomar och barn (Socialstyrelsen 2017-12-13). Det finns mycket forskning kring hur fysisk 

aktivitet kan påverka den mentala hälsan positivt. Bland annat inom psykiatrin finns det mycket 

forskning gällande detta. Där har forskning visat att fysisk aktivitet har kunnat användas för att 

påverka den mentala hälsan positivt. Detta gäller personer som lidit av depression (Conradsson, 

Littbrand, Lindelöf, Gustafson & Rosendahl 2010) och schizofreni (Holley, Crone, Tyson & 

Lowell 2011), eller personer som upplevt att de lever i en stressig vardag (Costa 2014). Dock 

finns det inte så mycket forskning kring ungdomars (till exempel skolelever) syn på kopplingen 

mellan fysisk aktivitet och mental hälsa. Det är en av anledningarna att vi valde att göra denna 

form av studie då vi upplevde att det saknades när vi läste på om detta undersökningsområde.  

 

En annan anledning är våra personliga erfarenheter av kopplingen mellan dessa två, då vi båda 

två upplevt att fysisk aktivitet har hjälpt oss hantera olika stressiga situationer i livet. Vi kände 

också att det borde vara en mer öppen diskussion i samhället och skolor om just mental hälsa 

och vad som kan göras för att förbättra den genom att föra en diskussion med eleverna och 

bedriva en undervisning som berör detta ämne. Vi valde att intervjua just gymnasieelever som 

går sista året för att det kan vara ett skolår som är stressigt med slutbetyg, studenten och många 

tankar om framtiden.  

 

Gällande styrdokumenten för gymnasieskolan står det ingenstans något om mental hälsa. Det 

står dock under det centrala innehållet för idrott och hälsa 1 att undervisningen ska beröra 
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mental träning (Skolverket 2011a). I kursplanen för idrott och hälsa i grundskolan framkommer 

det att eleverna ska få kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till såväl psykisk och 

fysisk hälsa (Skolverket 2011b).  

1.1 Centrala begrepp  

I denna studie är de centrala begreppen: fysisk aktivitet och mental hälsa. Vi har valt att utgå 

från WHO:s definitioner av dessa begrepp i vår studie:   

 Fysisk aktivitet: ”skelett och muskelrörelser som gör att energiomsättningen ökar” 

(WHO 18-03-20).  

 Mental hälsa: ”ett tillstånd av välbefinnande där varje individ inser sin egen potential, 

kan klara av normala påfrestningar i livet, kan arbeta produktivt och fruktbart och 

kunna bidra till henne eller hans samhälle” (WHO 14-08-00). 
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2.0 Tidigare forskning  

2.1 Fysisk aktivitet och mental hälsa  

Många studier visar att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på den mentala hälsan. VanKim 

och Nelson (2013) kom fram till att fysisk aktivitet påverkar den mentala hälsan i positiv 

bemärkelse. Detta i form av minskad stress och en känsla av bättre stresshantering. Detta var 

även ett liknande resultat som Hegberg och Tone (2015) fick i sin studie, att fysisk aktivitet 

bidrar till att individer upplever att de lättare kan hantera stress i sin vardag och därmed får en 

ökad stresstolerans. Fysisk aktivitet kan även vara en bidragande faktor till en förhöjd 

livskvalité och reducering av stress (Crone, Smith & Gough 2005).  

 

Likaså finns det studier som visar att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på individers 

välbefinnande. Bloodworth, McNamee, och Bailey (2011) lyfter att psykisk ohälsa kan 

förebyggas genom den fysiska aktiviteten. Genom fysisk aktivitet får individer uppleva 

tillfredsställelse i form av glädje och samhörighet, vilket kan hjälpa till att motverka psykisk 

ohälsa. De kom även fram till att fysisk aktivitet kan bidra till att utveckla en individs fysiska 

förmåga. När de fysiska förmågorna utvecklas kan till exempel uppkomsten av sjukdomar 

förebyggas. Hefferona, Mallerya, Gayb och Elliota (2012) fann ett liknade resultat som visade 

att personer som deltog i någon form av fysisk aktivitet i grupp upplever en samhörighet vilket 

senare kunde leda till ett förhöjt välbefinnande. 

 

Även Lorand och Georgian (2014) påpekar att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på den 

mentala hälsan. Detta byggt på den förutsättningen att den fysiska aktiviteten hålls på jämn nivå 

och inte blir överdriven på något sätt. Gällande överdriven fysisk aktivitet menar Gustafsson, 

Hassmén och Hassmén (2011) att det kan ge en motsatt effekt på individers mentala hälsa. En 

överdriven fysisk aktivitet skulle kunna leda till stress och oro hos individer om de inte lyckas 

finna en bra balans. Sjöwall, Hertz och Klingberg (2017) finner även att för mycket fysisk 

aktivitet kan bidra till stress och oro och att det inte alltid leder till några positiva effekter. 

2.2 Elevers syn  

Ahlberg (2015) har gjort en studie där hon undersökte niondeklassares syn på hälsa. I studien 

undersöktes bland annat elevers syn på psykisk hälsa. Det framkom att eleverna anser att det är 

viktigt med en balans gällande fysisk aktivitet för att kunna må bra psykiskt. Det fanns också 
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elever som visade ett intresse för att öka sina kunskaper gällande psykisk hälsa. Eleverna ville 

även lära sig hur de kan få en bättre psykisk hälsa och bli bättre på att hantera stress. Må bra i 

själen, trivas med sig själv och känna sig stark var saker som eleverna kopplar till den psykiska 

hälsan i studien. Eleverna nämnde även att de mådde bra av att ha en känsla av att inte alltid 

behöva prestera något. Vidare framkom det i studien att eleverna upplevde att fysisk aktivitet 

kunde ge en paus från sådant som de grubblar över, vilket i slutändan kan leda till positiva 

psykiska aspekter.  

 

I ämnet idrott och hälsa har det visat sig att det är för lite undervisning om just hälsa. Det 

framkom i Skolinspektionens rapport Mycket idrott lite hälsa. Skolinspektionens rapport från 

den flygande tillsynen i idrott och hälsa (Skolinspektionen 2010). Idrottsundervisningen består 

av mycket idrott men lite hälsa. Många idrottslärare upplever att det är svårt att undervisa om 

just hälsa. En anledning till varför det kan vara svårt att undervisa om hälsa är att det är otydligt 

vad det är för något och vad som förväntas att eleverna ska kunna kring det i ämnet (Thedin 

Jakobsson 2005). I en studie gjord av Karlefors (2012), där tidigare kvinnliga gymnasieelever 

intervjuades visade det sig att de upplevde att idrottsundervisningen var uppdelad i två delar. 

En del bestod av de fysiska aktiviteterna medan den andra delen var en hälsodel som till största 

delen var teoretiskt. Eleverna i studien ansåg att hälsodelen hade ett bra undervisningsinnehåll 

men att de upplevde den som negativ då den ofta var teoretisk och stillasittande. Det var själva 

inaktiviteten som gjorde att eleverna upplevde undervisningen som negativ.  

 

Enligt Fernström (2018) upplevde sydafrikanska elever att den undervisning de fick kring 

mental hälsa handlade till största delen om att det innebär att de ska vara positiva och försöka 

stänga ute sådant som kan påverka dem i negativ bemärkelse. I intervjuerna framkom det dock 

att eleverna hade svårt att sätta ord på vad de lär sig om mental hälsa. Eleverna fick lite 

undervisning som tog upp att den mentala hälsan kan påverkas av psykiska, fysiska, sociala och 

känslomässiga faktorer. Jacobs (2011) som också intervjuat sydafrikanska elever kom fram till 

att en del elever upplevde att de får bra undervisning om hur de kan ta hand om sin hälsa och 

att det finns olika aspekter som kan påverka den egna hälsan. Men det fanns även elever som 

upplevde att undervisningen var onödig och lärarna var oengagerade.1  

                                                 

1 I sydafrikanska skolor har eleverna en kurs (Life Orientation) där de får undervisning om hur de kan 

upprätthålla en god hälsa i framtiden och vilka faktorer som kan påverka deras egen hälsa.  
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3.0 Teoretisk ram  

Det finns många olika teorier om lärande och kunskap. I denna studie valde vi att utgå ifrån 

Lev Vygotskij och den sociokulturella teorin. Vi valde att utgå från just denna teori för att den 

handlar om att eleverna ska få verktyg och stöttning av lärarna för att sedan på egen hand kunna 

klara av olika utmaningar i livet. Detta är även en teori som genomsyrar dagens svenska skola.  

3.1 Sociokulturell teori 

Den sociokulturella teorin utgår ifrån att lärande sker i samspel. Dysthe (2003) skriver att teorin 

bygger på att allt som sker runtomkring lärandesituationen påverkar dem som skall lära sig 

något. Det är också viktigt med ett välfungerande samspel mellan den lärande individen och 

redskapen som används i lärandeprocessen. 

 

Säljö (2000) menar att den sociokulturella teorin utgår från att lärande påverkas av en individs 

egna tankar och uppfattningar, samt allt i omgivningen runtomkring. Till exempel kultur, 

erfarenheter, miljö och relationer. Enligt Säljö (ibid.) är utgångspunkten för ett sociokulturellt 

perspektiv människan med dess fysiska och mentala resurser. Genom samspel utvecklas de 

sociokulturella resurserna. Resurserna som utvecklas i samspelet kan vara både intellektuella 

och praktiska. 

3.1.1 Sociokulturellt lärande 

Vygotskijs teori om elevens potentiella utvecklingszon är den mest kända inom den 

sociokulturella teorin. Vygotskij (2001) menar att teorin bygger på att dialogen mellan läraren 

och eleven ska skapa en potentiell utveckling. Det finns två utvecklingszoner hos varje elev 

som de kan nå. Den första utvecklingszonen är den närmsta utvecklingszonen som är den zon 

som eleven befinner sig i just nu. I den närmsta utvecklingszonen kan eleverna agera på egen 

hand men de behöver hjälp av en vuxen för att komma till nästa utvecklingszon. Nästa 

utvecklingszon är den proximala utvecklingszonen. I den proximala utvecklingszonen är det 

meningen att eleverna ska försöka stå så mycket på egna ben som möjligt. Om de ska klara av 

det är det viktigt att de har fått tillräckligt med stöd av vuxna för att klara av sådant som låg 

bortom deras räckvidd förut. Lärandet är beroende av samspelet mellan eleverna och de vuxna 

för att detta ska fungera. Kommunikationen mellan eleverna och de vuxna ska leda till att 

elevernas lärande når en högre nivå. 
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Enligt Vygotskij (2001) behövs det ett deltagande av en vuxen om inlärningsprocessen ska 

utvecklas och påverkas. Vygotskij (ibid.) menar att inlärningen hos eleven blir givande när den 

sker inom närmaste utvecklingszonen. Det är viktigt med ett välfungerande samarbete för att 

inlärningen ska bli givande. Om detta ska fungera är det bra om läraren försöker undervisa på 

en högre nivå än den nivån som eleverna befinner sig i just nu. När detta händer kommer 

eleverna att utvecklas och det är ett lärande som sker. Det som eleverna klarar av en dag med 

hjälp av en lärare kommer de sedan klara av på egen hand dagen efter. Om undervisningen inte 

skulle utmana eleverna kunskapsmässigt skulle lärandet aldrig kunna äga rum. Undervisningen 

måste även tillåta eleverna att arbeta på en avancerad nivå som de annars inte arbetar med för 

att ett lärande ska kunna ske. Undervisningen i skolan går ut på att mötas och lärarens kunskaper 

ska drabba samman med de erfarenheter som eleverna har. Lärarens uppgift är att vara en 

kommunikativ förebild för sina elever samt att utmana deras tänkande. 

3.1.2 Lärande i samspel 

Skolan idag bygger mycket på den sociokulturella teorin kring lärande. Nedan följer en analys 

av denna samt hur den kan kopplas samman med undervisningen idag. 

 

Den sociokulturella teorin har sitt ursprung i Lev Vygotskijs tankar kring utveckling, lärande 

och språk. Säljö (2010) skriver om Vygotskijs teori och att människor biologiskt utvecklar 

ungefär samma förmågor i samma takt, oavsett var i världen man är född. Hur vi utvecklar 

kulturella förmågor och vilken typ av kulturella förmågor vi utvecklar beror dock helt på var vi 

är födda och hur kulturen är där. 

 

Säljö (2010) skriver vidare om olika verktyg människan använder, utifrån den sociokulturella 

teorin. Han menar att vi människor har två typer av verktyg, vilka vi använder för att förstå vår 

omgivning. Dels använder vi fysiska redskap, så som datorer, böcker eller en spade. Den andra 

typen av verktyg kallas språkliga redskap och är bland annat ord, symboler och tecken. De 

språkliga redskapen utvecklas genom kulturen och formas av traditioner. Säljö (ibid.) menar att 

det inte går att sära på dessa två verktyg då de är beroende av varandra. Istället utgör dessa 

tillsammans kulturella redskap. Kulturella redskap bygger alltså på både fysiska- och språkliga 

redskap. 
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Kommunikationen är central i den sociokulturella teorin. Genom språk och kommunikation kan 

vi bli delaktiga och utveckla våra tankar. Säljö (2010) skriver om Vygotskijs sätt att se på språk 

och tanke som tätt anknutna, att språket används både som kommunikation mellan människor 

men att det även används i tanken. Varje objekt för lärande sker två gånger. Först i samspel och 

sedan mentalt i den lärande. Det är i samspelet vi lär oss för att sedan själva behärska något. 

 

Vygotskij intresserade sig mycket för utveckling och lärande och menade också att människan 

hela tiden står i utveckling och har möjlighet att lära och förstå nya saker. Säljö (2010) skriver 

att närmaste proximala utvecklingszonen är den mest kända tanken Vygotskij hade. Tanken 

kring den proximala utvecklingszonen är att det är en skillnad mellan vad en individ behärskar 

och kan göra själv och vad individen klarar av i samspel med en person som ledare. Det handlar 

om att vi klarar av mer i samspel med andra än vad vi gör själva. Säljö skriver om detta samspel 

som en form av stödstrukturer. När individen sedan kan behärska det som var i den proximala 

utvecklingszonen behövs inte längre stödstrukturerna. Färdigheten behärskas av personen och 

en ny proximal utvecklingszon skapas utifrån detta. 
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4.0 Syfte och frågeställningar  

Syftet med vår studie är att undersöka fyra gymnasieelevers syn på kopplingen mellan fysisk 

aktivitet och mental hälsa.  

 

Frågeställningar som vi använt oss av för att uppnå vårt syfte med studien är följande:  

 Hur tycker eleverna att fysisk aktivitet påverkar deras mentala hälsa? 

 Vad har eleverna för kunskap om kopplingen mellan fysisk aktivitet och mental hälsa?  

 Hur har eleverna fått den kunskapen som de besitter?  
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5.0 Metod  

5.1 Kvalitativa studier  

Utifrån vårt intresseområde i denna studie fann vi att det var lämpligt att genomföra en 

kvalitativ studie. Detta då vi genom datainsamlingsmetoden kunde undersöka gymnasieelevers 

syn på kopplingen mellan fysisk aktivitet och mental hälsa. Genom en kvalitativ intervjustudie 

kunde vi komma djupare i informanternas resonemang och uppfattningar gällande vårt 

undersökningsområde. Vi har studerat informanternas resonemang och därefter med hjälp av 

utsagorna, analysen av dessa och tolkningen fått en bredare förståelse samt sett hur fyra olika 

individer resonerar och tycker kring ett specifikt fenomen (Trost 2005; Björkdahl-Odell 2007).  

5.2 Kvalitativ intervju som metod  

Datainsamlingen har skett i form av kvalitativa intervjuer, detta på grund av att vi hade en 

önskan om att samla in information angående gymnasieelevers syn på kopplingen mellan fysisk 

aktivitet och mental hälsa. Kihlström (2007) skriver att i kvalitativa intervjuer används 

framförallt öppna frågor, som har ett specifikt fokus. Detta leder till att den som blir intervjuad 

kan prata utifrån sina egna erfarenheter men ändå hålla sig till ämnet. Vi utgick från detta och 

hade öppna frågor i vår intervjuguide (se bilaga 2), för att informanterna skulle kunna ge oss 

information utifrån deras egna erfarenheter.   

 

Kihlström (2007) framhäver att intervjuaren bör undvika ledande frågor, samt att försöka styra 

informanternas svar på något vis. Detta är väldigt viktigt i kvalitativa intervjuer då det är 

informanternas uppfattningar och föreställningar som är i intresse, inte själva intervjuarens.  Vi 

kunde uppnå detta genom att vi var medvetna om vår egen syn på ämnet som berördes och 

därför kunde vi ta in och se informanternas resonemang och uppfattningar. Vi undvek också 

ledade frågor under intervjuerna och kunde bekräfta detta genom att lyssna på inspelningarna 

av dem flertalet gånger.  

 

I denna studie var intervjuerna utformade av en semistrukturerad karaktär. I våra intervjuer fick 

informanterna själva välja hur de formulerade sina svar och vi ställde frågorna i den följd de 

stod i intervjuguiden. Det förekom att frågor ställdes som inte fanns med i vår intervjuguide, i 

form av följdfrågor till elevernas svar som vi inte kunde förutspå i förväg.  
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Kihlström (2007) beskriver hur intervjuaren kan fånga informanternas synsätt och perspektiv 

på frågorna. Detta kan göras genom att bland annat använda en bandspelare eller videokamera 

under själva intervjuerna. Noteringar av kroppsspråk och ens egna tankar kan även vara en 

fördel att göra under intervjuernas gång. I denna studie användes en ljudinspelningsapparat 

under intervjuerna. Anteckningsmaterial fanns till hands för att kunna användas till att anteckna 

något kring den kroppsliga kommunikationen. Vi visade intresse för våra informanter genom 

att uppmärksamma den icke verbala kommunikationen, såsom gester, leenden och kroppsspråk. 

5.3 Genomförande  

Vid datainsamlingen har fyra olika gymnasieelever som går sista året intervjuats. Det var två 

flickor respektive två pojkar som intervjuades, alla var arton år gamla och därför behövde vi 

inget intyg från vårdnadshavare om deras deltagande i studien. Vi intervjuade två elever var på 

egen hand, detta på grund av praktiska omständigheter som gjorde att vi inte kunde genomföra 

intervjuerna tillsammans. Vid den första kontakten med informanterna gavs information om 

studiens syfte och vi klargjorde hur vi skulle följa de forskningsetiska principerna under 

studiens gång. De deltagande informanterna fick även information om att intervjuerna skulle 

spelas in och det ansåg de inte var något problem. Vid intervjutillfället gavs återigen denna 

information.  

 

Innan de riktiga intervjuerna genomfördes varsin pilotintervju för att vi skulle kunna se om våra 

frågor var tillräckligt bra och om det var något som skulle kunna behövas ändras. Båda två 

upplevde att pilotintervjuerna gick bra och vi fick svar på det som vi ämnade att undersöka och 

kände därför att frågorna inte behövde ändras. Innan pilotintervjuerna blev vår intervjuguide 

granskad av vår handledare som kom med förslag på förbättringar som vi borde göra. Några 

omformuleringar på vissa frågor gjordes och några förkastades.   

 

I denna studie fick informanterna själva bestämma var intervjuerna skulle äga rum, vilket 

medförde att de kunde hitta en plats där de kände sig bekväma. Alla intervjuer ägde rum på 

platser där vi var helt ostörda och inga störande moment förekom. Transkriberingen av 

intervjuerna gjordes samma vecka som intervjuerna ägt rum. Det var en fördel att intervjuerna 

spelats in då vi kunde göra en ordagrann transkribering och lyssna på intervjun flera gånger om 

några oklarheter skulle dyka upp. Under studiens gång har vi försökt vara självkritiska och 
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granskat oss själva och intervjuerna. Kihlström (2007) påpekar att detta är extra viktigt om 

intervjuaren inte är van vid intervjuer och därför har vi alltid försökt att göra detta.  

5.4 Urval  

Vi använde oss av ett bekvämlighetsurval i denna studie när vi skulle hitta informanter. Trost 

(2005) skriver att något som bör påpekas med bekvämlighetsurval är att inte på något vis visar 

en representativ bild av vad en undersökningsgrupp tycker. Sådant är fallet i vår studie, 

resultatet visar inte hur alla svenska gymnasieelevers syn på kopplingen mellan fysisk aktivitet 

och mental hälsa ser ut. På grund av detta kan därför inga generella slutsatser dras då vi använt 

oss av ett bekvämlighetsurval.   

 

Vi använde oss av bekantskaper som en av oss hade, som hjälpte oss att komma i kontakt med 

elever som går sista året på gymnasiet. Dessa elever kontaktades och några sade nej till 

medverkan på grund av för lite tid, men vi fick totalt ihop fyra elever som sade ja till att 

medverka i vår studie. Vi ansåg i samråd med vår handledare att fyra deltagande elever borde 

räcka för att uppnå studiens mål, samt att vi inte hade tillräckligt med tid för att genomföra fler 

intervjuer. Informanterna vi fick tag på var två flickor och två pojkar som gick på olika 

gymnasieskolor. Vår studie avgränsas genom att vi bara intervjuade elever som gick sista året 

på gymnasiet.  

 

Kihlström (2007) skriver att det är viktigt att informanterna i studien har erfarenheter av det 

området som undersöks. När informanterna berättar om sådant som de själva varit med om 

leder det till att svaren blir mer tillförlitliga. Detta på grund av att svaren bygger på egna 

erfarenheter istället för egna åsikter eller tankar. Önskan vid vår studie var att få in ett 

tillförlitligt datamaterial som möjligt, därför valde vi att just intervjua gymnasieelever som går 

sista året, som kunde berätta om sina erfarenheter och resonemang och som på något sätt var 

mer eller mindre fysiskt aktiva eller varit detta. Vi trodde också att sista året på gymnasiet kan 

vara ett hektiskt skolår med slutbetyg, studenten och tankar och funderingar kring framtiden.  

5.5 Validitet och reliabilitet  

Validiteten för vår studie ökas genom att det material som samlats in har blivit noga kontrollerat 

och granskat med ett kritiskt förhållningssätt. Validiteten stärks också genom att vår 

intervjuguide granskades innan datainsamlingen ägde rum av vår handledare och vissa av 
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intervjufrågorna blev därmed omformulerade eller förkastade. Pilotintervjuerna ökar också 

validiteten (Kihlström 2007).  

 

Reliabiliteten skulle kunnat öka genom om vi båda två hjälpts åt vid själva intervjuerna. 

Inspelning av intervjuerna är en annan faktor som har ökat studiens reliabilitet. Genom 

inspelning av intervjuerna har dess innehåll kunnat granskas och lyssnats om på flertalet gånger. 

Inspelningarna kunde även identifiera möjliga ledande frågor som då skulle kunna undvikits 

till nästa tillfälle. Skulle endast anteckningar genomförts skulle en risk vara att svaren tolkats 

direkt och att vår egen tolkning skrivits ned istället för det som egentligen blev sagt. Vi gjorde 

även varsin pilotintervju för att stärka studiens tillförlitlighet (Kihlström 2007).  

5.5.1 Trovärdighet och äkthet  

Bryman (2011) hävdar att begreppen validitet och reliabilitet inte är utformade specifikt för 

kvalitativa studier. Han anser att begreppen äkthet och trovärdighet istället bör användas i 

kvalitativa studier. Vi har utgått från detta under arbetsprocessen i vår studie och anser att vi 

uppfyllt dem.  

 

Trovärdighetsbegreppet innefattar fyra delkriterier, vilka är tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt forskarens möjlighet att styrka och konfirmera sin forskning. Studiens 

tillförlitlighet uppfylls genom att vi har förhållit oss till de regler som finns gällande forskning 

samt att deltagarna fått ta del av resultatet så de antingen kunnat komma med invändningar eller 

bekräftat det. Överförbarhet uppfylls genom att andra personer kan bedöma huruvida studiens 

resultat kan appliceras i andra miljöer utifrån våra redogörelser av verkligheten. Pålitlighet 

uppnås genom att vi hela tiden använt oss av ett kritiskt granskande synsätt genom hela 

forskningsprocessen. Vi har även redogjort för hur hela forskningsprocessen gått till. Möjlighet 

att styrka och konfirmera sin forskning uppfylls genom att varken några personliga fördomar 

eller värderingar har på något sätt medvetet påverkat undersökningen. Vi har även agerat i god 

tro (Bryman 2011).  

 

Då vår analys i denna studie likaså grundar sig på vår förförståelse, blir det därmed vanskligt 

att diskutera resultatets trovärdighet. Informanternas svar har vi dock återgivit i form av citat 

anknutet till resultatet för att stärka detta. Bryman (2011) anser att relativitet och 

självmedvetenhet är två viktiga faktorer för att utomstående läsare ska kunna urskilja 

värderingar och huruvida dessa kan ha påverkat studiens intresseområde, metod och utgång. 
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Vår studie genomsyras av personliga reflektioner gällande förhållningssätt och etik, vilket leder 

till utökade förutsättningar för trovärdighet. Genom att utförliga beskrivningar av de olika 

faserna som finns med i denna forskningsprocess, så blir vår studie mer trovärdig. Våra 

personliga värderingar och fördomar har undvikits för att önskan är att ge en rättvis bild av 

resultatet.  

 

I kvalitativa studier ersätts begreppet validitet av äkthet. Bryman (2011) skriver att 

äkhetsbegreppet har fem delkrav som bör uppfyllas i en kvalitativ studie. De fem delkraven är 

rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk 

autenticitet. Det första delkravet har vi uppfyllt genom att ge en rättvis bild av informanternas 

tankar och åsikter i undersökningen. Delkravet ontologisk autenticitet uppfylls genom att 

undersökningen bidrar med att informanterna fått en bättre förståelse för deras sociala situation. 

Pedagogisk autenticitet uppnås, då vi fått en bättre bild över hur personer i det undersökta 

området uppfattar saker och ting. Katalytisk autenticitet uppfylls då informanterna i studien kan 

med hjälp av resultatet förändra sin situation i det undersökta området. Taktisk autenticitet 

infrias genom att vår studie skulle kunna bidra till att det blir lättare för informanterna att vidta 

de nödvändiga åtgärder som finns.  

5.6 Analys  

Malmqvist (2007) skriver att analyser av kvalitativa uppgifter ska leda till kommunicerbar 

information som sedan utomstående personer ska kunna ta del av. Analysen kan ske på flera 

olika sätt, till exempel genom en helhetsanalys. Genom helhetsanalyser ska först en helhetsbild 

skapas och det gör det genom att analysera den information som samlats in. När helhetsbilden 

är skapad, är nästa steg att hitta återkommande mönster i utsagorna som sedan ska sorteras till 

centrala teman. Därefter tas citat ut som sedan sorteras under de centrala temana.  

 

Vid analys av intervjuerna har vi utgått från helhetsanalysen. Det skapades först en översiktlig 

bild av intervjuernas helhet som bestod av att elevernas syn på kopplingen mellan fysisk 

aktivitet och mental hälsa är positiv. Därefter valde vi ut återkommande information som 

sorterades under centrala teman. Våra frågeställningar och studiens syfte användes för att sedan 

fortsätta sortera, analysera och tolka den insamlade datan utifrån teoretisk ramverk.  
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5.7 Etik  

Vid forskning kan det uppstå etiska dilemman som forskaren måste ta ställning till. 

Vetenskapsrådet har fastställt fyra grundkrav som forskare måste förhålla sig till i sina 

undersökningar. De fyra grundkraven är informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet 

och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002).  

 

Informationskravet har vi uppfyllt genom att informera varje informant om studiens syfte. Vi 

informerade även dem om att de närsomhelst skulle kunna avbryta sin medverkan. 

Samtyckeskravet uppfylls genom att vi har fått ett godkännande av varje informant till 

medverkan i vår studie. Alla informanter var arton år gamla och därför behövdes inget 

godkännande från målsman eller liknande. Nyttjandekravet har uppfyllts genom att ingen av 

informanterna i studien pekas ut på något vis. Den analyserade datan har även bara använts till 

studiens syfte och ingenting annat. Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att alla 

deltagande informanter i studien har anonymiserats och det är därför omöjligt för utomstående 

personer att veta vilka de är. Dessutom är namnen på eleverna i resultatavsnittet fiktiva 

(Vetenskapsrådet 2002).  
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6.0 Resultat  

6.1 Allmän information om studiens informanter 

Nedan följer en kort presentation av studiens informanter (namnen på eleverna är fiktiva):  

Rasmus: Tränar badminton på sin fritid och går till gymmet och tränar. Tränar cirka 3-4 gånger 

i veckan.  

Lisa: Tränar fotboll och styrketräning på sin fritid. Tränar cirka 6-8 gånger i veckan.  

Anna: Är ofta ute och promenerar med sin hund flera gånger om dagen. Tränar ibland på gym, 

cirka 1-2 gånger i veckan. Har aldrig sysslat med någon idrott på sin fritid.  

Kalle: Tränar fotboll och styrketräning på sin fritid. Tränar cirka 8-9 gånger i veckan.  

6.2 Kopplingen mellan fysisk aktivitet och mental hälsa 

Eleverna menar att det finns en koppling mellan fysisk aktivitet och mental hälsa. Eleverna 

anser att denna koppling är positiv, då det framkommer att fysisk aktivitet är något som får de 

att må bra inombords och de upplever en avkopplande känsla samt att de känner sig mindre 

stressade och bättre på att hantera stress. Eleverna anser även att det finns en skillnad på hur de 

känner sig när de inte är fysiskt aktiva gentemot när de är fysiskt aktiva.  

6.2.1 Olika fysiska aktiviteter får eleverna att må bra men viktigt med en balans 

Eleverna mår bra när de är fysisk aktiva. Det framkommer även att olika fysiska aktiviteter får 

eleverna att må bra som till exempel lagsporter eller annan form av träning där de kan träffa 

och umgås med kompisar. Eleverna säger dock att det är viktigt med en balans när de tränar.   

 

Träning får mig att må bra och känslan av ett lyckat träningspass. Sedan har jag 

genom badmintonen fått många nya kompisar och det är bra umgänge och roliga 

träningar. Men sedan mår man nog inte så bra om man tränar för mycket kanske, 

man får ju träna så mycket som kroppen klarar av liksom. Tränar man för mycket 

och inte vilar blir du ju för trött och då skulle man inte orka med så mycket.  

                                                                                                                 (Rasmus)                                                                                                

 

I vardagen när jag pluggar och så mår jag väldigt bra av att gå ut med hunden. Jag 

kan också må bra av gå och gymma med en kompis eller bara ut och gå och prata 

samtidigt.  Men lagsporter och tävlingar och sådant tänker jag kan ha en påverkan 

på ens mentala hälsa, när det handlar om att jämföras och sådant där.  Hur det 
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bidrar till gemenskap och att man mår bättre och känner att man är med på 

någonting. Och på andra sätt kanske det gör att man känner sig otillräcklig och 

så. Men det tror jag kan bero på vilket lag man är med i och vilken sport.      (Anna)                                                                                                                  

 

Att syssla med den idrotten som jag älskar får mig att må bra. På fotbollen får jag 

träna och vara med kompisarna och prata om livet och sådana saker och det får 

mig att må bra. Men det är viktigt att man har tid att vila också så att man inte 

tränar för mycket. Jag tror det är viktigt med typ en balans mellan vila och träning.                                                                                                 

                                                                                                                     (Kalle) 

6.2.2 Avkopplande med fysisk aktivitet  

Eleverna som har blivit intervjuade nämner att de känner sig avkopplade när de har varit fysiskt 

aktiva. Det framkommer även att eleverna tycker att det är avkopplande att gå och träna för att 

då kan de släppa allt annat och enbart fokusera på att träna och kan därmed få ny energi.  

 

När jag tränar så tänker jag alltså inte direkt på något annat, utan man fokuserar 

mest på att träna bara liksom och det tycker jag är skönt och avkopplande. Jag ser 

träningen som avslappning jag slipper tänka på skolan och får ny energi.  

                                                                                                                 (Rasmus)                                                                          

 

[…] alltså om man är arg eller irriterad eller någonting då brukar det gå bort efter 

man har rört på sig och fått ut det, och du vet då sitter man inte fast men några 

negativa känslor som man inte får ut och det känns skönt och avkopplande på 

något sätt.                                                                                                         (Lisa)  

 

Jag ser träningen som avkoppling för att då kan jag släppa allt annat som jag 

funderar över och får ta en liten paus typ.                                                     (Anna)                                                                                                         

6.2.3 Mindre stress  

De intervjuade eleverna lyfter alla på något sätt att fysisk aktivitet får de att känna sig mindre 

stressade och bättre på att kunna hantera stress.  

 

Bland annat blir jag väldigt pigg av att träna eller röra på mig och jag känner 

liksom mindre stress, typ vardagen blir lättare på ett sätt liksom att göra någonting 

blir mycket lättare. Det blir liksom ingen stor grej av vardagen utan mer en del av 

vardagen. Förstår du vad jag menar? Liksom att allt rinner på lättare och det är 

lättare att ta tag i saker och jag kan lättare hantera stress.                             (Anna)                                                                                         
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Fysisk aktivitet det kan påverka mycket i ens liv. Du kan släppa bort massa stress 

som många har i andra delar av livet där du kan släppa loss bara, släppa bort dem 

känslorna, så att du inte behöver leva som en stressad person hela tiden för stress 

kan påverka ens liv negativt.                                                                         (Kalle)                                                                                       

6.2.4 Skillnad på att inte vara fysisk aktiv gentemot att vara fysisk aktiv 

Det är också tydligt att eleverna upplever en annan känsla inombords när de är fysisk aktiva 

gentemot när de inte är det.  

 

Det är bara att vi tränar alltid utomhus och då känner man av friska luften och 

känner sig fri och jag får typ klaustrofobi bara om jag ligger för länge i sängen. 

                                                                                                                       (Lisa)                                

 

Ja det skulle jag säga att jag känner en skillnad på när jag tränar och inte tränar. 

Jag känner mig mer motiverad och inspirerad eller vad man ska säga när jag 

tränar. Jag känner liksom att hela vardagen får en höjd eller jag vet inte vad man 

ska säga. Men jag känner att gör någonting mer och känner mig mer piggare, 

lugnare och så.                                                                                               (Anna)                                                                        

 

Jag känner en lättnad i kroppen och att viss tyngd försvinner från mina axlar. Det 

känner jag inte när jag inte rör på mig eller när jag sitter stilla i skolan typ.   (Kalle)                                                

6.3 Kunskapen om kopplingen mellan fysisk aktivitet och mental hälsa  

Eleverna hade kunskaper om att det finns en koppling mellan fysisk aktivitet och mental hälsa. 

Det framkom att den kunskap som de besatt hade de fått genom skolan under antingen 

idrottslektioner eller NO-lektioner. Efter analysen var det också tydligt att eleverna ansåg att 

skolan behöver ha mer undervisning om kopplingen mellan fysisk aktivitet och mental hälsa.  

6.3.1 Elevernas kunskaper   

Alla elever hade någon form av kunskap om kopplingen mellan fysisk aktivitet och mental 

hälsa.  

 

Man mår bättre av att träna och vara aktiv, genom att kroppen kan bli starkare och 

man kan känna att man är stark och klarar av mycket.                             (Rasmus)  

 

Alltså när jag har gjort idrottsuppgifter så har jag många olika jämförelser mellan 

dans och mental hälsa och gymnastik och mental hälsa. Så jag har sett rätt mycket 
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forskning som visat att när man höjer pulsen så kan det förbättra ens mentala 

hälsa. Men jag skulle inte säga att jag har jättemycket kunskap om just det. 

                                                                                                                     (Anna)                                                                                                              

 

När man är fysiskt aktiv släpps vissa hormoner och ämne i kroppen som jag inte 

kommer ihåg vad de heter, som bidrar till en välmående känsla och gör dig en 

mer positiv och roligare människa. Sedan är inte kroppen till för att sitta still 24/7, 

så man måste röra på sig för att må bra liksom.                                           (Kalle) 

                                                                                                                                                                                                                   

6.3.2 Kunskap via skolan   

Eleverna har fått den kunskapen som de besitter om kopplingen mellan fysisk aktivitet och 

mental hälsa via skolan, och då oftast under idrottslektionerna. Gällande undervisningen i 

skolan har den framförallt varit i teoretiskt form.  

 

Lärare har sagt det i skolan för det mesta under idrottslektionerna att det finns en 

koppling. Undervisningen har varit teoretisk då när läraren pratat om det lite när 

vi hade en teorilektion på idrotten som handlade om hälsa typ.              (Rasmus)                                                                                                                             

                                                                                                                                                        

De har pratat om det lite i skolan på idrotten när vi haft teori typ men inte 

jättemycket. Men det känns lite som att folk är rädda att prata om det för att det 

är ett känsligt ämne typ att prata om.                                                               (Lisa)                                                            

  

Det är ju genom skolan när jag gjort sådana arbeten och jag har ju sökt på nätet 

då. Sedan har min lärare hänvisat mig till den här sidan och sagt att jag kan hitta 

bra information där. Alltså just den här idrottsläraren som jag hade senast i skolan, 

han pratade faktiskt väldigt mycket om kopplingen mellan mental hälsa och fysisk 

hälsa. Vi hade träningsscheman och sen skulle man liksom både gå igenom det 

och hur man mådde fysiskt och psykiskt och bara sedan analysera liksom hur 

träningen gått och sådant.                                                                              (Anna)  

 

Av egen erfarenhet och genom livet och lite i skolan, vi hade också en föreläsning 

vi i fotbollslaget om typ ångest inom fotboll från elitatleter så man lärde sig lite 

om det där.                                                                                                      (Kalle)                                                                                  
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6.3.3 Eleverna vill ha mer undervisning i skolan  

Eleverna vill ha mer undervisning i skolan gällande kopplingen mellan fysisk aktivitet och 

mental hälsa. De anser att den befintliga undervisningen som de fått via skolan är för liten och 

behöver utökas.  

 

Jag skulle jättegärna vilja lära mig mer om kanske inte bara kopplingen mellan 

dessa två delar men överhuvudtaget bara lära mig om vad mental hälsa kan vara, 

för att man vet mer om fysisk aktivitet eftersom man har idrott i skolan.       (Lisa)                                                                           

 

Jag känner att det diskuteras ovanligt lite om det i skolan. Den här läraren som 

jag haft tidigare har varit väldigt bra på det och sen min gamla NO-lärare i typ 

grundskolan var just bra på att diskutera om kopplingen som finns. Men annars 

tycker jag att det är väldigt lite om det. Speciellt i idrotten så borde det vara en 

större del men också generellt liksom NO, bara lite såhär överallt borde det vara 

lite mer prat om det. Speciellt barn och ungdomar borde vara lite mer medvetna 

för att kunna få hjälp och så.                                                                           (Anna)  

 

Jag skulle vilja lära mig mer i skolan och jag tror det skulle hjälpa jättemånga 

som kanske inte är säkra på vad de ska göra för att få ut den energin som är 

uppbyggd i kroppen. Det kanske skulle hjälpa en om man förstår bättre hur 

kroppen fungerar. Jag tror också det behövs mer diskussion om mental hälsa 

överhuvudtaget, alla skolor har ju idrottslektioner där man lär sig att det är viktigt 

att röra på sig men ingen berättar riktigt varför, det är mer bara “så att man inte 

blir tjock”. Jag tror det är också varför de flesta rör på sig.                           (Kalle)                                                                                                                               

6.4 Slutsatser  

Slutsatsen efter analys och bearbetning av intervjuerna är följande:  

 Eleverna anser att det finns en koppling mellan fysisk aktivitet och mental hälsa och att 

den är positiv.  

 Eleverna mår bra inombords när de är sysslar med olika typer av fysisk aktivitet men 

menar att det är bra att ha en balans och att man inte ska träna för mycket.  

 Eleverna upplever att det är avkopplande att vara fysiskt aktiva.  

 Eleverna känner sig mindre stressade och bättre på att hantera stress vid fysisk aktivitet.  

 Eleverna känner en skillnad inombords när de är fysiskt aktiva gentemot när de inte är 

det.  

 Eleverna besitter kunskaper om kopplingen mellan fysisk aktivitet och mental hälsa. 

Denna kunskap har de till största delen fått via undervisning i skolan.  

 Eleverna tycker att undervisningen om kopplingen mellan fysisk aktivitet och mental 

hälsa i skolan är begränsad och bör därför utökas. 
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7.0 Diskussion  

7.1 Resultatdiskussion  

Syftet med vår studie var att undersöka fyra gymnasieelevers syn på kopplingen mellan fysisk 

aktivitet och mental hälsa. Syftet mynnade ut i följande frågeställningar:  

 Hur tycker eleverna att fysisk aktivitet påverkar deras mentala hälsa? 

 Vad har eleverna för kunskap om kopplingen mellan fysisk aktivitet och mental hälsa?  

 Hur har eleverna fått den kunskapen som de besitter?   

7.1.1 Hur tycker eleverna att fysisk aktivitet påverkar deras mentala hälsa?  

Eleverna upplever att fysisk aktivitet ger en positiv inverkan på deras mentala hälsa. Eleverna 

rör på sig och är fysisk aktiva för att de mår bra av det och får en bra känsla inombords. De ser 

den fysiska aktiviteten som avkopplande de känner sig mindre stressade när de är fysisk aktiva. 

Detta resultat liknar Ahlbergs (2015) studie, där vissa elever påpekade att fysisk aktivitet kan 

ge en paus från sådant som de grubblade över eller gjorde dem stressade. Flera andra studier 

har likaså kommit fram till att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på den mentala hälsan i 

form av en bättre stresshantering och en känsla av att en individ känner sig mindre stressad 

(Crone et al. 2005; Hegberg & Tone 2015; VanKim & Nelson 2013).  

 

Eleverna ser också sociala vinster i att vara fysisk aktiva, bland annat genom lagidrotter och 

individuella idrotter där de träffat nya människor och fått nya vänner. De upplever en social 

gemenskap och det får dem att må bra. Detta är något som bland annat Hefferona et al. (2012) 

och VanKim och Nelson (2013) kom fram till i sina studier att till exempel fysisk aktivitet i 

grupp kan bidra till en ökad social gemenskap och känsla av samhörighet. Även individuella 

idrotter och föreningsidrott kan bidra till en social gemenskap genom en upplevd känsla av 

klubbtillhörighet med de andra klubbmedlemmarna (Keller, Bost, Lock & Marcenko 2005; 

Trondman 2005). I individuella idrotter tror vi även att utövaren kan träffa nya människor i 

tävlings- eller lägersammanhang.  

 

Eleverna i denna studie nämner också att det är viktigt med en bra balans gällande fysisk 

aktivitet. Kalle och Lisa i denna studie var väldigt fysisk aktiva men de upplevde att de hade en 

bra balans mellan träning och vila. De kände inte att de var överdrivet fysisk aktiva på något 

vis. Detta är något som Gustafsson et al. (2011) och Lorand och Georgian (2014) påpekar i sin 
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forskning att utövare av fysisk aktivitet måste ha en balans så att det inte leder till någon 

överdriven fysisk aktivitet. Skulle det bli en överdriven fysisk aktivitet blir det istället motsatta 

effekter i form av att utövaren kan bli mer stressad och känna sig orolig. Även Sjöwall, Hertz 

och Klingberg (2017) lyfter fram att för mycket fysisk aktivitet kan ge en negativ inverkan på 

den mentala hälsan och leda till stressrelaterade problem.  

7.1.2 Vad har eleverna för kunskap om kopplingen mellan fysisk aktivitet och 

mental hälsa?  

Eleverna uttryckte att de hade någorlunda kunskap om kopplingen mellan fysisk aktivitet och 

mental hälsa. De visste till exempel att om man är fysisk aktiv så kan kroppen bli stark och det 

leder till att man mår bra och klarar av mycket. Kalle visste till exempel att det frisläpps 

endorfiner när du är fysisk aktiv som gör att man mår bra. Vi anser att eleverna besitter mer 

kunskap än de tror eftersom de lyfte sådan kunskap men de var bara inte medvetna om det. De 

kunde heller inte alltid riktigt sätta ord på den kunskapen som de hade. Detta är ett liknande 

resultat med det som framkom i Ahlbergs (2015) studie. De eleverna som deltog i den studien 

lyfte liknande saker som eleverna i vår studie, när de pratade om fysisk aktivitet och psykisk 

hälsa.  

 

Det kan också vara så att eleverna har svårt att kommunicera kring detta ämne, då det inte 

kanske pratas så mycket om det i skolan. Om eleverna ska kunna kommunicera om sina 

kunskaper behöver detta tas upp i undervisningen så att språket och kommunikationen kan leda 

till ett lärande. Detta påpekar Vygotskij (2001) som något av det viktigaste i den sociokulturella 

teorin för att ett lärande ska kunna ske. Eleverna behöver få lära sig i samspel med andra för att 

sedan kunna ta till sig det mentalt inombords. Om eleverna ska kunna lära sig och vara delaktiga 

i ett samspel med andra är kommunikationen och språket oerhört viktigt. Likaså påpekar 

Vygotskij (ibid.) att det är viktigt att lärarna i skolan ger eleverna verktyg och stöttning så att 

de ska kunna nå den närmsta proximala utvecklingszonen.  

7.1.3 Hur har eleverna fått den kunskapen som de besitter?  

Eleverna har fått sin kunskap via skolan. Det framkom i intervjuerna att den undervisningen 

som de fått var ofta teoretiskt och de ansåg att den var begränsad. Kalle lyfte även att han fått 

kunskap om kopplingen mellan fysisk aktivitet och mental hälsa på en föreläsning som hans 

idrottsförening ordnat. Detta var ett liknande resultat som framkom i Ahlbergs (2015) och 
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Karlefors (2011) studier, att eleverna upplevde att undervisningen om hälsa allmänt var 

teoretiskt och att den borde utökas.  

 

Vi tror att undervisningen kan upplevas som begränsad då lärarna kanske tycker att det är svårt 

att undervisa kring detta. Det kan också vara så att de upplever att det är svårt att undervisa om 

för att det inte står tydligt i styrdokumenten vilka kunskaper eleverna ska besitta. Detta var 

något som Thedin Jakobsson (2005) kom fram till i sin forskning att lärare upplevde det svårt 

att undervisa om hälsa för att det stod inte tydligt i styrdokumenten vad som skulle läras ut om 

det.  

 

Mental hälsa och ohälsa har dessutom länge varit tabubelagt i samhällsdiskussionen och det har 

inte varit något som vi direkt ska prata om. I skolans värld är det nog också vanligt att elever 

och personal upplever stress och känner oro inför betyg, prov, läxor och annat, det blir därför 

extra viktigt att prata om i skolan (Folkhälsomyndigheten 2018-04-27).  

7.2 Metoddiskussion  

Vi vill börja med att återigen påpeka att denna studie inte är representativ på något sätt, då den 

inte visar vad alla Sveriges gymnasieelever som går sista året syn på kopplingen mellan fysisk 

aktivitet och mental hälsa. Vi är därför mycket välmedvetna om att denna studie inte säger hur 

alla gymnasieungdomar ser på ämnet.  Det som också bör påpekas är att eleverna i denna studie 

rör på sig mer än vad den genomsnittliga svenska ungdomen gör (Norberg 2017). Enligt 

rekommendationer bör unga röra på sig minst 60 minuter där aktiviteten är pulshöjande av 

något slag. Men det har visat sig att svenska unga rör på sig för lite och uppfyller inte dessa 

rekommendationer (ibid.).  

 

Gällande studiens reliabilitet och validitet så kan detta diskuteras. Reliabiliteten påverkas av 

bland annat att vi har varit två olika intervjuare som har intervjuat eleverna. Detta kan medföra 

att olika följdfrågor har ställts under intervjuerna och hur djupingående man har kommit med 

vissa frågor. Vi anser att detta kan vara en positiv sak då vi har använt oss av fyra ögon istället 

för två vid avkodningen och analysen av vårt resultat. En negativ sak med detta är att vi använt 

oss av olika mätningsinstrument (intervjuare), vilket leder till att intervjuerna har sett olika ut 

och skiljer sig en del från varandra. Som vi har nämnt tidigare genomfördes varje intervju med 
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en elev och en intervjuare, detta medför en minimalare risk för yttre påverkan. Vilken i sin tur 

leder till att trovärdigheten (validiteten) i elevernas svar blir starkare (Kihlström 2007). 

 

Dock finns det en nackdel som kan påverka studiens trovärdighet och det är att den enbart 

genomfördes på fyra gymnasieelever. Resultatet i denna studie ger oss ingen övergripande bild 

över vad gymnasieelever i sista året tänker och tycker gällande studiens syfte och 

frågeställningar. På grund av detta blir resultatet därmed en ytlig bild av hur fyra 

gymnasieelevers åsikter och resonemang ser ut. Samtliga elever i studien hade något slags 

intresse för någon form av fysisk aktivitet, vilket skulle kunna leda till att svaren på 

intervjufrågorna blir mer tillfredställande. Elevernas intresse för fysisk aktivitet stärker dock 

även studiens trovärdighet då deras svar blir trovärdigare på grund av deras intresse, jämfört 

med om de inte skulle haft det.  

7.2.1 Intervju som datainsamlingsmetod  

Vid denna typ av studie som vi genomfört finner vi att intervju som datainsamlingsmetod är en 

god lämpad metod att använda. Via intervjuerna har vi kunnat ställa följdfrågor till eleverna 

och kunnat komma lite djupare inpå deras tankar och åsikter gällande undersökningsområdet. 

Möjligtvis hade en mer utförlig studie kunnat göras där vi intervjuat både lärare och elever eller 

enbart mer elever för att få en mer bredare databas.  

 

Vi finner att det finns både styrkor och svagheter med intervjuer som datainsamlingsmetod. En 

svårighet i början var att finna elever som ville ställa upp med sitt deltagande i vår studie. Då 

vi inte haft någon praktik under vår utbildning har vi inte kunnat knyta några kontakter med 

skolor eller handledare. Om vi hade haft sådana kontakter från början hade det kunnat underlätta 

sökandet efter deltagare. Hade vi gjort om det hade vi kanske rådfrågat lärare som vi haft i vår 

utbildning hur vi skulle kunna komma i kontakt med skolor och elever.  

 

Vid intervjuerna var eleverna engagerade och svarade noggrant på frågorna vi ställde till dem. 

Som intervjuare kunde vi tydligt märka att de svarade på frågorna med god eftertanke och att 

vi skulle kunna få ut något av deras svar och kunna förstå det de menade med deras svar. Genom 

intervjuerna fick vi dessutom lite djupare tankar som kunde lyftas och reflekteras. Detta hade 

antagligen inte framkommit om vi använt oss av till exempel någon annan form av 

datainsamlingsmetod. Om vi använt oss av en enkät till exempel, hade elevernas svar med stor 
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sannolikhet blivit mer styrda på grund av bestämda svarsalternativ. Då skulle vi inte nå de 

personliga reflektionerna och resonemangen som vi var ute efter i detta fall.  

 

Vi tror att elevernas svar på frågorna är ärligt formulerade. Hade vi gjort en enkät utifrån våra 

förutfattade meningar hade troligtvis eleverna svarat på ett sätt som de trodde önskats. Genom 

intervjuerna kunde kroppsspråk läsas av och det ledde till att bilder av önskade resultat inte 

kunde byggas upp på samma sätt.  

7.2.2 Ställa och omformulera följdfrågor  

Vi upplevde vid intervjuerna att det ibland kunde vara svårt att ställa följdfrågor till eleverna. 

Vissa av eleverna var blyga av sig och till dem fick man ibland ställa flera följdfrågor för att 

komma lite djupare med deras svar. Kihlström (2007) skriver bland annat att följdfrågor ska 

precis som huvudfrågorna ställas neutralt. Detta ska de göras för att i intervjuerna är det 

informanternas tankar som är av intresse att fångas. Vi hade detta i åtanke under intervjuerna 

för att inte påverka dem vi intervjuade.  

 

Kihlström (2007) påpekar att det är viktigt med rutin vid intervjuer när följdfrågor ska ställas 

vid rätt tillfälle, på rätt sätt och med rätt fokus. Det är tydligt att vi inte har den erfarenhet som 

önskas vid intervjuer och därför kan brister i intervjuerna ses som en självklarhet. Då vi 

intervjuade två elever var på egenhand fanns vi inte tillhands för varandra om till exempel några 

frågor skulle glömmas bort eller liknande. Sådana risker skulle kunna minimerats om vi båda 

två varit närvarande vid intervjuerna, där en av oss skulle agerat som själva intervjuaren medan 

den andre funnits med som observatör. Då intervjuerna genomfördes separat av två olika 

intervjuare påverkar detta studiens validitet negativt. Detta på grund av att följdfrågor och 

djupgående av följdfrågor kan ha varit varierande. Dock kan det även ha stärkt validiteten då 

intervjuerna kan ha genomförts med två olika infallsvinklar. Detta skulle kunna bidra till något 

mer bredare svar.   

 

Vi hade dock önskat att vi båda två hade kunnat genomföra intervjuerna tillsammans men på 

grund av jobb och annat var inte detta möjligt. Men vi försökte att bli mer vana genom att bland 

annat genomföra varsin pilotintervju, så att vi inte skulle vara helt nybörjare vid de riktiga 

intervjuerna. Genom att vi spelade in intervjuerna kunde vi även lyssna på dem flertalet gånger 

för att höra efter att vi inte ställde några ledande frågor eller liknande.  
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Gällande formulering av följdfrågor är det viktigt att den som intervjuar tar en liten betänketid 

för att kunna formulera följdfrågan på ett neutralt sätt. Detta behövs för att inte informanterna 

ska ledas in på något svar. Några frågor ställdes under intervjuerna för att bekräfta sådant som 

tidigare sagts. När frågor ska leda vidare till djupare reflektion och mer utförliga svar är det 

viktigt att frågorna är ställda på ett sådant sätt där informanten verkligen ges möjlighet att kunna 

omformulera och fördjupa sina resonemang. Detta har vi försökt att ha i åtanke vid varje 

intervju och anser att vi ändå lyckats ganska väl med det.  

7.2.3 Analysmetod kopplat till syfte  

Vid en första analys fann vi många olika teman och aspekter som framkom i intervjuerna. Vi 

ansåg att detta var ohållbart och försökte förhålla oss hårt till vårt syfte och vi diskuterade fram 

och tillbaka vår bild över det som egentligen var ämnat att undersöka. Vi kom fram till att 

analysen skulle fokuseras på elevernas syn på kopplingen mellan fysisk aktivitet och mental 

hälsa och våra frågeställningar. Det som är viktigt att ha i åtanke vid analys av data är att syftet 

måste vara väl avgränsat och att det finns en tydlig bild av det område som är ämnat att 

undersökas. Finns inte denna ram kommer resultatet att spreta åt olika håll och delar som är 

långt från varandra och studiens syfte kommer inte komma fram.  

 

När vi skapat en klar bild över det som skulle sorteras ut kunde vi börja med en ny analys. 

Denna analys var mycket mer avgränsad och mynnande ut i det resultatet som vi har presenterat 

ovan. Den tydliga avgränsningen som vi gjort i undersökningsområdet medförde att analysen 

blev enklare och kopplingar till studiens syfte och teoretiskt ramverk fanns alltid med.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

8 Fortsatt forskning    

Efter arbete med denna studie har ett det växt fram ett ökat intresse för kopplingen mellan fysisk 

aktivitet och mental hälsa. Det skulle vara intressant att göra samma studie fast ännu större, 

med ett stort ökat antal av deltagande elever. Vidare skulle det även vara väldigt intressant att 

jämföra olika elevgrupper som är fysisk aktiva och se på deras syn på kopplingen. Det skulle 

även vara väldigt spännande och se hur undervisningen bedrivs gällande detta ämne och hur 

lärare arbetar med det i idrott och hälsa.  

9 Slutsats    

Efter denna studie är vår slutsats följande:  

Eleverna i denna studie anser att det finns en positiv koppling mellan fysisk aktivitet och mental 

hälsa. Eleverna finner bland annat att fysisk aktivitet hjälper de kunna hantera stress bättre och 

de ser det som avkopplande att vara fysisk aktiv på något vis. Eleverna besitter kunskap om 

kopplingen gällande fysisk aktivitet och mental hälsa och denna kunskap har de ofta fått i någon 

form av undervisning i skolan. Det framkommer dock tydligt att eleverna vill ha mer 

undervisning i skolan gällande fysisk aktivitet och mental hälsa.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka fyra gymnasieelevers 

syn på kopplingen mellan fysisk aktivitet och mental hälsa. Vi har använt oss av följande 

frågeställningar:  

 Hur tycker eleverna att fysisk aktivitet påverkar deras mentala hälsa? 

 Vad har eleverna för kunskap om kopplingen mellan fysisk aktivitet och mental hälsa?  

 Hur har eleverna fått den kunskapen som de besitter?   

 

 

Vilka sökord har du använt? 
Fysisk aktivitet och mental hälsa, mental health, physical activity, gymnasieelever, high 

school students, idrott och hälsa, elevers syn på hälsa, physical education    
 

 

Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog och Google Scholar  

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Google Scholar: Elevers syn på hälsa 

Google Scholar: Mental hälsa och fysisk aktivitet  

Google Scholar: Mental health  

Google Scholar: Physical activity 

Google Scholar: Mental health and physical activity 

Google Scholar: High school students and mental health  
 

 

Kommentarer 
Google Scholar passade oss väldigt bra som sökmotor. Där hittade vi forskning och tidigare 

uppsatser som berörde vårt undersökningsområde. Genom att vi kom åt tidigare uppsatser 

kunde vi se vilken forskning de använt och se om den kunde vara relevant för oss.  
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Bilaga 2  

Intervjuguide  
 

 Vi börjar med att presentera oss och berättar vårt syfte med studien.  

 Information om ljudupptagning under intervjutillfället.  

 Vi går igenom de etiska principerna: samtyckeskravet, informationskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.   

 Eventuella frågor innan intervjun startar.  

 

Intervjufrågor:  

 Hur definierar du mental hälsa?  

 Vad innebär det att må bra?  

o Vad får dig att må bra?  

o Kan du utveckla/ge något exempel?  

 Hur definierar du fysisk aktivitet?  

 Sysslar du med någon fysisk aktivitet?  

o Vad för något?  

o Hur ofta?  

 Hur tycker du att fysisk aktivitet påverkar din mentala hälsa?  

o Kan du utveckla, ge något exempel?  

 Finns det någon typ av fysisk aktivitet som påverkar den mentala hälsan mer eller 

mindre? 

o Kan du ge något exempel på en sådan typ av aktivitet?  

o Vad är det som gör att den aktiviteten är mer bra/mindre bra?  

 Känner du någon skillnad inombords när du är fysisk aktiv jämfört med när du inte är 

det?  

o Kan du utveckla/ge något exempel?  

o Hur menar du då?  

 Har intensitet och dos av fysisk aktivitet någon betydelse för den mentala hälsan?  

o På vilket sätt? Varför/varför inte?  

 Vad vet du om kopplingen mellan fysisk aktivitet och mental hälsa?  

o Hur har du fått den kunskapen?  

o Hur gick den undervisningen till? Praktiskt/teoretiskt? Hur visade ni att ni fått 

kunskap (teoretiskt prov eller liknande? (om de fått kunskap krig detta i 

skolan)  

o Har ni pratat mycket om mental hälsa i skolan?  

o På idrottslektionerna?  

o I vilka samband har ni pratat om till exempel mental hälsa och fysisk aktivitet i 

skolan?  

 Avslut: Vill du tilläga någonting?  

 


