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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka om elever som är fysiskt aktiva på fritiden uppnår 

högre betyg i ämnet idrott och hälsa. Syfte presenteras i följande frågeställningar:  

1. I vilken omfattning har eleverna i åk 9 som är fysisk aktiva på fritiden högre betyg i 

idrott och hälsa? 

2. I vilken utsträckning uppfyller eleverna i åk 9 de officiella rekommendationerna för 

fysisk aktivitet?  

3. Vilka former av fysik aktivitet utövar eleverna på fritiden? 

 

Resultatet visar att det finns ett visst samband mellan elever som har regelbunden fysisk 

aktivitet på fritiden och högre betyg. Man kunde också konstatera att eleverna med högsta 

betyget A tränade ”alltid” eller ”ofta”.  

Det var dock många elever som inte uppnådde rekommendationerna för fysisk aktivitet varje 

dag på 60 minuter. 

De vanligaste formerna av fysisk aktivitet på fritiden var fotboll, innebandy och gymträning. 

Sen hade vi de elever som tränade nått annat som t.ex. simning, handboll, dans m.m. som 

hamnade i gruppen ”Övrigt”. 

 

Metoden som användes för denna studie var en kvantitativ metod, som gjordes med hjälp av 

enkäter i tre klasser på en skola i en mellanstor stad. 

Studien gav svar på mina frågor jag ställde, dock måste det poängteras att resultatet i denna 

studie inte ska generaliseras eftersom det inte är representativt för majoriteten av eleverna på 

skolan. Men det fanns ett samband mellan elever som var fysiskt aktiva på fritiden och deras 

betyg i ämnet idrott och hälsa. 

 

 

 

 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, Betyg, Konstruktivism   
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Inledning 

Sedan 1950-talet har antal idrottstimmar i skolan minskat allt mer parallellt med att den 

fysiska inaktiviteten i samhället ökat (Sandahl 2004, s. 57). Sandahl menar att 

grundskolelever idag i genomsnitt har mellan 90 och 100 minuter idrott och hälsa per vecka. 

Detta är en reducering på antal idrott och hälsa timmar jämfört med tidigare decennier.   

Samtidigt har det genomförts en rad studier som visar att den ökade inaktiviteten kan relateras 

till flera riskfaktorer. Statens folkhälsoinstitut (Folkhälsoinstitutet 2005, s. 9) skriver i 

sammanhanget att en stillasittande livsstil är en viktig bidragande orsak till sjukdomar såsom 

hjärt-kärlsjukdomar, cancer, diabetes och fetma. Allmänt vedertaget kan konstateras att 

regelbunden ändamålsenlig fysisk aktivitet är en avgörande faktor för en god hälsa i ett 

livslångt perspektiv.  

Efter att man har sett positiva effekter fysisk aktivitet har på kroppen och hjärnan samt sett att 

elever som utför någon typ av fysisk aktivitet lyckas uppnå ett bättre studieresultat i skolan, 

detta i sin tur borde resultera till att antal idrottstimmar i skolan borde ha ökat. Istället har 

tyvärr idrott och hälsa timmarna i skolan minskat.  

Det är med allmänt intresse som jag vill problematisera sambandet mellan fysisk aktivitet och 

bättre betyg i ämnet idrott och hälsa. Eftersom jag själv var en av de eleverna som hade ett 

högt betyg i Idrott och hälsa under hela min skoltid och var väldigt fysisk aktiv. 
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Bakgrund 

För att illustrera hur fysisk aktivitet hänger ihop med bättre skolprestationer vill jag kort ta 

upp Pulsprojektet. Pulsprojektet var ett projekt som gick ut på olika pulshöjande aktiviteter i 

skolan för att se hur de kunde påverka skolresultatet. Det är ett exempel på en studie om 

sambandet mellan fysisk aktivitet och skolprestationer. Detta projekt gjordes för att man ville 

att eleverna skulle tillgodogöra sig undervisning bättre i skolan. 

Pulsprojektet publicerades i tidningen Runners World (2013, s. 72) och målet med projektet 

var att genom regelbunden fysisk aktivitet öka koncentrationsförmågan och förbättra 

studieresultaten bland eleverna. Pulsprojektet riktades till alla elever i en klass i årskurs 7. 

Eleverna ägnade sig åt 20-30 minuters schemalagd pulsträning t.ex. träna i hinderbana fyra 

dagar i veckan. Anledningen var att eleverna därigenom skulle kunna tillgodogöra sig 

undervisningen bättre,  men projektet hade även andra positiva effekter såsom förbättrad hälsa 

och ökad gemenskap i klassen. Studien som genomfördes visade att de elever som pulstränar 

uppvisar bättre resultat i läsförståelse, motorik, bättre koncentrationsförmåga på lektionerna 

och gjorde större individuella framsteg i de teoretiska ämnena, i en snabbare takt än övriga 

eleverna. 

 

För att vidare förklara hur man kan tänka sig att fysisk aktivitet är viktigt och hur det hänger 

ihop med skolprestationer och betyg vill jag ta också hänvisa till Engström (2004, s. 2-6) som 

visar att personer som utövar fysisk aktivitet under sin uppväxt utvecklas motoriskt och har 

lättare att i äldre år ta till sig ny kunskap. Att ha dessa kunskaper med sig från tidig ålder är en 

stor tillgång för individen och ett uppdrag för ämnet Idrott och hälsa. Skolverket (2011, s. 51) 

framhåller i kursplanen för ämnet idrott och hälsa Lgr 11 att fysisk aktivitet och en hälsosam 

livsstil är grundläggande för människors välbefinnande och att positiva upplevelser av fysisk 

aktivitet under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Mer 

konkret menar Skolverket att idrottsundervisningen syftar till att öka intresset för fysisk 

aktivitet, utveckla kunskaper om vad som påverkar elevernas fysiska förmåga och hur de kan 

påverka sin hälsa genom hela livet. Där av ska eleverna enligt detta resonemang få ett ökat 

intresse samt kunskap om varför fysik aktivitet är viktigt för dem även på fritiden. Mot denna 

bakgrund är det av intresse att undersöka om fysiskt aktivitet på fritiden kan sägas vara en 

slags indikator som ligger till grund för högre betygssättning  i idrott och hälsa.  

Mer vetenskapligt belagda exempel kommer att tas upp under forskningsöversikten.  
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Begreppsdefinitioner 

För denna studies syfte är det av relevans att definiera betydelsen av begreppen fysisk 

aktivitet och betyg. 

 

Fysisk aktivitet 

Världshälsoorganisationen (WHO 2015) definierar fysisk aktivitet som kroppsrörelse utförd av 

skelettmuskel som resulterar i energiåtgång. Fysisk aktivitet omfattar kroppsrörelser som t.ex. 

utförs vid ett arbete, fritidsaktivitet, trädgårdarbete eller någon form av rörelser som ger en 

ökad energiförbrukning genom olika muskelkontraktioner (FYSS 2008, s. 11). I 

sammanhanget är det också väsentligt att koppla definitioner till rekommendationen av fysisk 

aktivitet, enligt Statens Folkhälsoinstitut (2006, s.12) bör alla individer, helst varje dag, vara 

fysiskt aktiva i sammanlagt minst 30 minuter. Intensiteten bör vara åtminstone måttlig, 

exempelvis rask promenad. Ytterligare hälsoeffekt kan erhållas om man utöver detta ökar den 

dagliga mängden eller intensiteten.  Så lyder rekommendationerna för vuxna medan för barn 

skiller den sig lite, man vill att barn ska vara fysiskt aktiva minst 60 minuter per dag och att 

intensiteten ska vara både måttlig och högintensiv.  Men dessa 60 minuter kan spridas ut över 

dagen vid fler moment exempelvis 2x30 minuter (Folkhälsomyndigheten, 2015).  

 

Betygsättning 

Enligt Selghed (2011, s. 11) innebär betygsättning att läraren vid en given tidpunkt, ska 

sammanfatta sina bedömningar av elevens kunskaper och kunnande i det ämne som ingår i 

kursplanen och utrycka detta i ett av betygen A-F. Enligt denna definition inkluderas 

betygsättningen i bedömningen. Bedömning är en process som ständigt pågår i lärarens arbete 

och som omfattar elevens totala utveckling, det vill säga så väl kunskapsmässigt som 

språkligt, känslomässigt och socialt. Betygsättning sker däremot vid bestämda tidpunkter, då 

terminsbetygen eller slutbetygen i grundskolan ges eller då en kurs i gymnasieskolan avslutas, 

och ska endast avse de kunskaper som eleven förvärvat i ämnet eller kursen. I samma kontext 

skriver  Redelius (2012  s. 231) att dagens målrelaterade betygssystem för Lgr11 och Gy11 

har en summativ inriktning som innebär att eleven ska kunna uppvisa vissa kvalitéer vid 
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utbildningens slut. Men för att underlätta elevernas lärande är det viktigt att de också bedöms 

på väg mot målet dvs. formativt.  Det finns också anledning att i relation till denna studie även 

definiera betygens roll i ämnet Idrott och hälsa. Enligt Redlius (2012, s. 219) kan betygen 

indelas i fyra funktioner: 

 

 Som urvals instrument 

 Som information om hur eleverna ligger till 

 Som utvärdering och kontroll om vad som sker i undervisningen 

 Som motivationsskapare 

 

Formativ och summativ bedömning 

Enligt Lundahl (2011, s. 11) delas bedömningen in i två typer; formativ och summativ.   

Summativ bedömning är bedömning som sammanfattar, summerar elevernas kunskaper i 

förhållande till något kriterium, till exempel en betygskala, ett statistisk värde eller en norm. 

Summativ bedömning är en form av utvärdering i efterhand, det vill säga att en bedömning av 

elevernas kuskaper görs i syfte att betygsätta dem.   

 

Formativ bedömning ger däremot underlag under utbildningens gång och syftar till att 

utvecklaelevens kunskaper men även lärarens undervisning under själva utbildningsprocessen. 

Den används för att påverka och forma lärandeprocessen som innebär att eleverna även 

bedöms på sin väg mot målet. Formativ bedömning implicerar att läraren har klart för sig 

målet om vad eleverna ska lära sig, var eleverna befinner sig i förhållande till målet och hur 

eleverna ska gå till väga för att nå målet.   

 

Bedömningar tjänar alltid specifika syften och det är således vad bedömningen används till 

som avgör om det är summativ eller formativ. Formativ och summativ bedömning kan 

komplettera varandra.   
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Forskningsöversikt 

Statens folkhälsoinstitut (2010, s. 42) skriver att barns fysiska aktivitet är viktig då den 

stimulerar den motoriska utvecklingen och koordinationen samt ökar barnens kognitiva 

kapacitet vilket är av betydelse för skolarbetet. Barn som är fysiskt aktiva har större möjlighet 

att få en god hälsa senare i livet. Skolämnet Idrott och hälsa har stor betydelse för barns 

fysiska aktivitet och får ämnet avsedd effekt kan det stimulera alla elever att bli mer fysiskt 

aktiva, oavsett bakgrund. Samtidigt poängteras det av Folkhälsoinstitutet att ökad fysisk 

aktivitet på skoltid behöver inte enbart behöver betyda att det blir en gymnastiktimme varje 

dag utan även andra former av fysisk aktivitet, t.ex. vistelse i skog och mark i samband med 

något skolämne. Den fysiska aktiviteten skulle öka för de barn som åker bil till skolan om 

skolan försökte få föräldrarna att i stället låta barnen gå eller cykla om det finns 

förutsättningar för det. Folkhälsoinstitutet lyfter fram Bunkefloprojektet som ett bra exempel 

på ett projekt som har gjorts där man har undersökt hur fysisk aktivitet påverkar 

skolprestationen och hälsan hos elever, och att det går att ha idrott och hälsa lektioner varje 

dag.  

 

Bunkefloprojektet är en studie som fick stor uppmärksamhet under 2000-talet. Det var i 

Malmö som Ingegerd Ericsson 1999 började med studien. Det visade sig att daglig idrott i 

skolan bidrog till ett bättre betyg för eleverna i årskurs nio och fler blev behöriga till 

gymnasiet, det gällde framförallt pojkarna. Det var på två skolor i Malmö, Ängslättskolan och 

Sundsbroskolan där Ericsson följde 3 årskullar barn, från lågstadiet till barnen gick ut skolan i 

åk nio. Hon gjorde alltså observationer i 9 år, där hon jämförde barn som hade 

idrottsundervisning två gånger i veckan gentemot elever som hade idrott varje dag i skolan i 

45 minuter. I denna studie jämförde man barn under en nio årsperiod med liknande bakgrund 

där alltså man tog hänsyn till föräldrarnas intresse för fysisk aktivitet så att barnen skulle ha så 

lika bakgrund som möjligt. Man kollade också på föräldrarnas utbildning och inkomst.  

Bunkefloprojektet visade att barn som hade fysisk aktivitet och medveten motorisk träning 

dagligen i skolan också hade bättre skolprestationer än barn som hade fysisk aktivitet två 

gånger i veckan (Ericsson 2013, s. 1). Förutom de positiva skolprestationerna fanns också 

hälsomässiga vinster, förbättrad motorisk förmåga, skelettet och muskulaturen blev starkare. 
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De barn som hade varit mest fysiskt aktiva hade minst risk att utveckla fetma, men också 

hjärt-kärlsjukdomar senare i livet. 

Det gjordes en hälsoekonomisk analys av Bunkefloprojektet som visade att det hade lönat sig 

med denna satsning. 

 

” Analysen visar att ett införande av daglig idrott och hälsa i samtliga Malmös grundskolor skulle öka det 

potentiella produktionsvärdet med 59 miljoner kronor under den 10-årsperiod som följer efter  fullgången 

grundskola. Den högre utbildningsnivå som åtgärden visats leda till skulle därutöver bidra till att reducera 

sjukvårdskostnaderna med nästan lika mycket; 56 miljoner kronor.” (Ericsson, 2013, s. 1).   

 

Själva investeringen för projektet kostade ca 16 miljoner, vilket inte var så mycket när man 

räknade in alla hälso- och utbildningsvinster. 

 

Detta var resultaten har man kunnat konstatera: 

 

 I åk 9 hade 93% av eleverna i interventionsgruppen god motorik jämfört med 53% i 

kontrollgruppen. 

 96% av eleverna i interventionsgruppen jämfört med 89% i kontrollgruppen var 

kvalificerade att söka till gymnasieskolan. 

 Det är framför allt pojkarnas resultat med 96 % respektive 83 % som ligger bakom detta 

resultat. 

 Summan av betygen i svenska, matematik, engelska samt idrott och hälsa var högre 

bland pojkar i interventionsgruppen än i kontrollgruppen. 

 Betygssumman var också högre bland elever med god motorik jämfört med elever med 

motoriska brister, liksom andelen av elever med god motorik som klarade 

grundskolans mål och var kvalificerade för nationella gymnasieprogram 97% jämfört 

med 81% (Ericsson 2013, s.1). 

 

Liksom Bunkefloprojektet visar andra studier att regelbunden fysisk aktivitet har positiva 

effekter på hälsan och skolprestationen. I tidskriften svensk idrottsforskning refererar Ekblom 

(2011, s. 35) till skolbaserade interventionsstudier som Bunkefloprojektet och Stopp- 

projektet (Stockholm obesity Prevention Project). Stopp- projektet startades av Karolinska 

institutet med syftet att undersöka om man kunde minska utvecklingen av övervikt och fetma 
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genom att förbättra kosten och öka den fysiska aktiviteten hos barn i åldern 6–10 år. Projektet 

omfattade 3 135 barn från fem behandlingsskolor och fem kontrollskolor runt om i 

Stockholm, och pågick mellan 2001 och 2005. Vikt och längd mättes varje höst under 

fyraårsperioden. Den fysiska aktiviteten registrerades med en rörelsemätare, accelerometer, på 

1 643 barn. Barnen hade på sig mätaren som en klocka runt handleden dygnet runt i en veckas 

tid. I undersökningsskolorna infördes dessutom  30 minuter fysisk aktivitet varje dag under 

skoltid, utöver skolidrotten, i form av lek och rörelse i klassrummet, till exempel Röris, 

aktivitets- och äventyrsbanor utomhus, och promenader. Även skolluncher och mellanmål 

förbättrades enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Skolorna införde ”lära in ute” och 

begav sig regelbundet ut i skog och mark och integrerade olika ämnen med fysisk aktivitet. På 

fritidshemmen bestämdes en tidsgräns för datoranvändande för varje barn på 30 minuter för 

att dra ner på stillasittande aktiviteter. Under interventionen var inte barnen i 

undersökningsskolorna mer fysiskt aktiva jämfört med kontrollbarnen trots att de hade mer 

idrott. Förmodligen berodde det på att fysiska aktiviten var olika mellan skolorna som ingick i 

undersökningen. I Stopp- projektet analyserades barnens fysiska aktivitetsmönster och 

resultaten visade att barnen var mest fysiskt aktiva under skoltid och fritidstid jämfört med 

kvällstid och helgtid. Dessutom visade det sig att pojkar var mer fysiskt aktiva än flickor i alla 

åldrar och att aktiviteten sjönk i de stigande åldersgrupperna. Generellt var det enklare att 

införa förändringar i kosten jämfört med att öka den fysiska aktiviteten. Resultatet visade 

även att övervikt och fetma minskade från 20,3 procent till 17,1 procent i 

undersökningsskolorna jämfört med kontrollskolorna som ökade från 16,1 procent till 18,9 

procent. Anmärkningsvärt är att viktutvecklingen i resursfattiga områden inte följer samma 

gynnsamma trend utan det finns stora sociala skillnader. Och i flera skolor har de dagliga 30 

minuterna av fysisk aktivitet försvunnit från schemat.   
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Teoretiska utgångspunkter  

Denna studie bygger på en didaktisk frågeställning om sambandet mellan högre betyg och 

fysisk aktivitet på fritiden.  För att utveckla mina tankar om konstruktivismen kommer jag att 

referera till Säljö (2015, s. 48) som hänvisar till Piagets som företräder en individualistisk 

variant av konstruktivism som säger att det är individen som konstruerar sin egen kunskap. 

Utifrån mitt perspektiv kan denna princip tillskrivas elever som på egen hand utövar fysisk 

aktivitet på fritiden och därmed skapar sin egen kunskap, och som denna studie även avses att 

undersöka om det leder till högre betyg. Vidare menar Säljö (2015, s. 49) att Piagets idé 

bygger på antagandet att utveckling uppkommer genom erfarenheter och genom barnets egna 

aktiva konstruktion av kunskap. Senare skriver Säljö (2015, s. 52-53) att detta resonemang 

innebär att skolan ska inte enbart ska servera fakta på fat som ska sväljas okritisk, utan bli en 

plats för aktiva elever som förmår att agera och tänka själva. Denna konstruktivistiska 

grundtanke enligt Säljö (2015, s. 134) innebär att man ser kunskap som något som konstrueras 

av en individ genom aktivitet i takt med sin egen mognad. Sammanfattningsvis menar Säljö 

att kunskap uppstår genom ett aktivt engagemang och meningsskapande, kunskap förändrar 

människor och utvecklar deras intellektuella förmåga som deras fysiska färdigheter. 

Kunskapen konstrueras av aktiva individer som genom erfarenheter skapar olika begrepp som 

avspeglar deras kunskapsutveckling. Kopplingen mellan konstruktivism och fysisk aktivitet 

kan förtydligas med ytterligare tankar av Säljö (2014, s. 61) som menar att Piagets syn på 

lärande och utbildning innebär att det är när barnet och i detta fall eleven är fysiskt aktivt, och 

intellektuellt engagerat i sin omgivning, och när det manipulerar och undersöker den, som det 

utvecklar sin förmåga till lärande. Utifrån det innebär det att fysisk aktivitet handlar också om 

att utveckla kunskaper som ska leda till lärande och konstruktivismen innebär i denna kontext 

att lärande inte enbart kan lokaliseras till den intellektuella förmågan utan även till fysiska 

förmågor som till exempel dans eller konståkning eller andra former av fysisk aktivitet som 

elever utövar på sin fritid. Det är mot denna bakgrund och med insikten om att 

konstruktivismen är mer komplicerad än såsom det beskrivs ovan, och att det finns andra 

teorier som hävdar det motsatta som jag avser att analysera i resultatet i denna studie.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att undersöka om elever som är fysiskt aktiva på fritiden har ett 

bättre betyg i ämnet idrott och hälsa än elever som inte är fysiskt aktiva på fritiden. Syfte 

konkretiseras i följande frågeställningar:  

 

1. I vilken omfattning har eleverna i åk 9 som är fysisk aktiva på fritiden högre betyg i 

idrott och hälsa? 

2. I vilken utsträckning uppfyller eleverna i åk 9 de officiella rekommendationerna för 

fysisk aktivitet?  

3. Vilka former av fysik aktivitet utövar eleverna i åk 9 på fritiden? 
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Metod 

I den här delen kommer arbetet med uppsatsen att redogöras och de metodologiska val som 

gjorts under undersökningens gång.  

Val av metod  

I valet av metod har jag utgått från Kvantitativ metod från början (Eliasson).  Som 

insamlingen av data har jag tillämpat en kvantitativ metod. Anledningen till att denna 

vetenskapliga metod valdes ligger i att syftet med studien var att ge en beskrivande bild av 

hur fysisk aktivitet hör ihop med vilket betyg de uppnår i ämnet Idrott och hälsa för elever i 

årskurs 9. Styrkan i en kvantitativ metod ligger i att det finns en större möjlighet att nå ut till 

fler respondenter vilket också är något som överensstämde med studiens syfte. Utifrån detta 

val av metod var utgångspunkten således att få fram så många svar som möjligt och därefter 

kunna se möjliga tendenser till vilken relation fysisk aktivitet har till betyg i ämnet idrott och 

hälsa hos elever i årskurs 9. 

För att samla in den information som utgör studiens beskrivande data valde jag att på egen 

hand utforma ett enkätformulär. I utformningen av denna var det viktigt att reflektera över 

vilka frågor som var lämpliga och hur de skulle ställas. Här var vikten av att skapa en tydlig 

struktur något som styrde hela utformningen av det enkätformulär som jag delade ut till 

respondenterna. Detta med anledning att frågorna verkligen skulle stämma överens och ge 

svar på de frågeställningar som formulerats för denna studie. För att skapa en tydlig struktur 

delades formuläret in i två teman. De två teman som skapades var något jag valde för att 

skapa en bättre översiktlig bild av formulärets innehåll. Det första temat behandlade frågor 

om fysisk aktivitet utanför skolan och det andra fysiska aktiviteten i skolan (Eliasson 2012, s. 

29-31, 36). Detta gjordes för att kunna se om det finnas något samband mellan fysiskt aktiva 

elever på fritiden och i skolan. Men också för att få fram mer information om elevernas vanor, 

hur ofta de är fysisk aktiva i veckan, så jag kunde jämföra svaren jag fick mot vad 

rekommendationerna säger och få fram något resultat.  
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Urval 

I urvalsprocessen av respondenter för denna studie fanns det en del ramfaktorer som var 

viktiga att reflektera över. Jag insåg tidigt att det skulle finnas en begränsad möjlighet till att 

utföra en totalundersökning med alla högstadieelever vilket ledde till att ett begränsat 

geografiskt område i Sverige valdes ut. Det geografiska område som valdes ut var en 

mellanstor stad  i Sverige. Även här såg jag att det skulle finnas begränsande ramfaktorer som 

skulle göra det svårt att få tillträde till att utföra enkätundersökningen på samtliga av de skolor 

belägna i denna kommun. I ett tidigt skede av arbetet med denna studie söktes kontakt med 

flera skolor om intresse av att delta, för att kunna få ett en större representation och öka 

möjligheten till representativt urval. Dock var responsen begränsad vilket ledde till att jag 

sökte mig till mitt kontaktnät av idrottslärare på högstadieskolor i den stad jag valt ut. Efter 

kontakt med dessa fick jag tillträde att utföra enkätundersökningen på en högstadieskola och 

samtliga elever gick i årkurs 9 på denna skola. Detta kan beskrivas som bekvämlighetsurval 

då jag använde mig av kontakter sedan tidigare men det fanns även andra faktorer som bidrar 

till att det även kan beskrivas som ett strategiskt urval. På den skola jag delat ut enkätstudien 

finns elever med olika kulturella bakgrunder och väldigt skilda fysiska vanor i och utanför 

skolan.  

Respondenter 

För att minimera bortfallet valde jag att vara närvarande när eleverna skulle fylla i 

enkätformulären för att kunna introducera enkäten och svara på eventuella frågor. Av de 66 

antal elever i åk 9 på i tre klasser ingick i urvalet för denna studie lämnade samtliga elever 

svar på enkätformuläret  som delats ut. Enkätformulärets innehåll bestod huvudsakligen av 

faktafrågor men kompletterades även med några attitydfrågor. Skillnaden i dessa frågor ligger 

i att attitydfrågor lämnar större möjlighet till tolkning av svarsalternativen för respondenterna. 

De faktafrågor som ingick i formuläret behandlade kön, om de var med i en idrottsförening 

eller inte och elevernas fysiska aktivitet i och utanför skolan. Utöver dessa frågor ställdes 

även en fråga om vilket betyg de uppnått under höstterminen i årskurs 9. För att svara på 

dessa faktafrågor  fick respondenterna själva välja vilket av de på förhand utformade 

svarsalternativen som passade in på dem. Syftet med de attitydfrågorna som ingick i 

undersökning var att undersöka om eleverna tyckte det var roligt att utöva fysisk aktivitet i 

och utanför skolan. Svarsalternativen bestod även här av på förhand fast svarsalternativ. 
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Samtliga svar från de olika variablerna användes för att ställas i relation till de betyg i idrott 

och hälsa som eleverna uppnått.  

 

 

 

 

Etiska övervägande 

För de etiska övervägande har hänsyn tagits till de forskningsetiska principerna: 

informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet samt nyttjande kravet enligt 

(Ejlertsson 2012, s. 41). Enkäterna har delats ut och samlats in på plats för att ge 

respondenterna möjligheter att ställa frågor vid oklarheter om enkätens innehåll.  

 

Informationskraven: deltagarna har informerats om studiens syfte samt vad informationen 

kommer att användas till, och att det var frivilligt deltagande.  

 

Konfidentialitetskravet: Respondenterna informeras om att informationen kommer att 

användas anonymt och att ingen kommer få reda på vad just de har svarat. 

Man har inte heller angett i vilken skola som studien genomfördes på. 

 

Samtyckeskrav: Eftersom eleverna i åk 9 är över 15 år så har inget samtycke från 

vårdnadshavare krävts för att de ska delta i studien. 

 

Nyttjandekravet: Eleverna informerades om att de insamlade data som gjorts kommer endast 

att användas i forskningssyfte och inte kommersiella sammanhang (se bilaga 1).  
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Resultat  

Alla dessa tabeller nedan är tagna ur statistikprogrammet Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS). Detta är ett resultat jag har fått ut av mina enkäter. Totalt antal elever som 

deltog var 66st. 

 

Tabell 1 visar elevernas betyg HT14 i förhållande till hur fysisk aktiva de är på fritiden. 

 

 

 

I tabell 1 nedan har jag tittat på elevernas betyg under höstterminen 2014 och deras relation till 

fysisk aktivitet kan man se att de elever som har betyg A, tillhör grupperna ”Alltid” och ”Ofta”. 

Alltså de elever som har uppnått det högsta betyget har en bra vana och är fysiskt aktiva på 

fritiden.  

 

Tabell 1 
FA fritiden 

Total Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig 6 7 

BetygH

T14 

A 5 2 0 0 0 0 0 7 

B 2 4 1 0 1 0 0 8 

C 16 10 6 2 0 0 1 35 

D 0 2 0 0 0 1 0 3 

E 1 0 2 2 0 0 0 5 

F 1 0 0 0 0 0 0 1 

Total 25 18 9 4 1 1 1 59 
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I tabell 2 ser vi uppskattningsvis hur många timmar i veckan eleverna är fysiskt aktiva och hur 

många dagar i veckan de utövar någon form av fysisk aktivitet. Tidigare har jag gått in på 

rekommendationer och har kunnat konstatera att barn ska vara aktiva i minst 60 minuter varje dag 

med både måttlig och hög intensitet, men att de 60 minuterna inte behöver vara sammanhängande. 

Det som blir intressant nu är att se om barnen har uppnått dessa rekommendationer. Vi ser att det 

är totalt 19 barn av totalt 66 som utövar någon fysisk aktivitet varje dag i minst en timme vilket 

motsvarar ca 30% eleverna. De uppfyller alltså rekommendationerna. Medan vi har ca 70% av 

eleverna som inte uppfyller rekommendationerna, vilket kan ses som lite problematiskt. Men om 

man nu kollar på hur många elever som är aktiva en timme eller mer varje tillfälle blir det totalt 

56 elever vilket motsvarar ca 85%. Eleverna är alltså aktiva mer än en timme varje gång och det 

är mer än vad rekommendationerna föreskriver. 

 

 

Tabell 2 
Träningstid 

Total 30 min 45 min 1 h 1,5 h 2 h eller mer 

Idrottsaktivitet Nästan varje dag 

 
0 1 3 11 4 19 

Minst 3 dagar/v 

 
1 2 11 5 5 24 

Minst 1 dag/v 

 
2 1 9 2 0 14 

Några ggr/mån 

 
0 1 1 1 0 3 

Minst 1 ggr/mån 

 
0 0 1 0 0 1 

Mindre än 1 ggr/mån 1 1 3 0 0 5 

Total 
4 6 28 19 9 66 

Tabell 2 visar hur många timmar eleverna tränar vid varje tillfälle i förhållande till hur många 

gånger i veckan. 
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Tabell 3 visar vilka tre sporter som eleverna utövade mest i de tre klasserna, alltså var fotboll, 

innebandy och gymträning vanligast. Och fotboll låg på första plats där totalt 9 av 64 elever 

spelade fotboll på fritiden, vilket motsvarade det högsta värdet med ca 14%. Innebandy var 

det bara 4 av 64 elever som utövade vilket motsvarade ca 6%. Gym var det 7 av 64 elever 

som utövade vilket motsvarade ca 10% av eleverna. Så de tre mest dominerande fysiska 

aktiviteterna var alltså fotboll, innebandy och gym som stod för ca 30% av vad eleverna 

gjorde. Under värdet ”Övrigt” så hamnade resten, de fick specificera vilken sport de höll på 

men jag valde att bara använda mig av de tre mest förekommande sporterna. Under ”Övrigt” 

omfattades svar som: ridning, cykling, simning, dans, handboll osv. Den delen som hamnade 

under övrigt var en ganska stor del av klassen hela 44 av 64 elever, vilket procentmässigt 

motsvarade ca 70%. Detta kan vara bra för läraren att veta när den ska göra en 

lektionsplanering, att just i denna skola med dessa tre klasser kanske inte bollsport är den 

populäraste idrottsgrenen.  

 

Tabell 3 

Idrottsaktivitet 

Total 

Nästan 

varje 

dag 

Minst 3 

dagar/v 

Minst 

1 dag/v 

Några 

ggr/mån 

Minst 1 

ggr/mån 

Mindre 

än 1 

ggr/mån 

 Fotboll 6 3 0 0 0 0 9 

Innebandy 2 2 0 0 0 0 4 

Gym 1 3 3 0 0 0 7 

Övrigt 10 16 11 3 1 3 44 

Total 19 24 14 3 1 3 64 

Tabell 3 visar vilka former av fysisk aktivitet som är vanligast i förhållande till hur ofta 

eleverna utövar fysisk aktivitet. 
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Analys 

Syftet med denna studie var att undersöka om fysiskt aktivitet på fritiden kan sägas vara en 

slags indikator som ligger till grund för högre betyg i idrott och hälsa bland elever i årkurs 9, 

under höstterminen 2014. Studien är relaterad till tidigare skolforskning om sambandet mellan 

ökad fysisk aktivitet och bättre skolprestationer. Bunkefloprojektet och Stopp-projektet är två 

konkreta exempel på forskning som har visat positiva effekter på hälsan och att fysisk 

aktivitet ökar hjärnans kapacitet och att inlärningsprocesser effektiviseras avsevärt. Och i 

likhet med Bunkefloprojektet och Stopp-projektet har resultatet i denna studie visat att fysisk 

aktivitet kan spela roll i fråga om bättre skolprestationer och betyg.   

 

Undersökningen visade att elever som har betyget A, har en god vana eftersom de tränar 

”Alltid” eller ”Ofta”.  Det innebär att det finns ett visst samband mellan betyget A och en god 

vana av fysiskt aktivitet på fritiden. Detta går alltså att koppla till Piagets (Säljö 2015, s. 49)  

idé om att elevernas utveckling skapas genom deras erfarenheter och elevernas egna aktiva 

konstruktion av kunskap som konkretiseras i form av högre betyg.  

 

Vidare visade undersökningen att ca 30% av eleverna uppfyller rekommendationen för daglig 

fysisk aktivitet. Samtidigt finner man att ca 70% av eleverna inte uppfyller 

rekommendationen för regelbunden fysisk aktivitet. Detta kan ses som problematiskt utifrån 

Piagets perspektiv d.v.s. att 70% av eleverna kanske inte kan betraktas som individer som 

aktivt söker och konstruerar sin egen kunskap. Detta bekräftas med Piagets resonemang (Säljö 

2015, s. 52-53) om att skolan ska inte enbart servera fakta på fat som ska sväljas okritisk, utan 

bli en plats för aktiva elever som förmår att agera och tänka själva. Man kan undra om det kan 

beror på eleverna själva eller är det undervisningen som inte motiverar de tillräckligt till 

fysisk aktivet på fritiden.  

 

Studien visade också att de tre mest dominerande sporterna i tur och ordning var fotboll, 

innebandy och gym, som stod för ca 30% av vad eleverna gjorde. Övriga ca 70% av eleverna 

ägnade sig åt varierande former av fysik aktivitet som ridning, cykling, simning, dans mm.  

 



 

 20 

 

 

Diskussion 

En vidare diskussion av analysen enligt Piagets konstruktivistiska grundtanke (Säljö 2015, s. 

134) innebär i sammanhanget att eleverna konstruerar sin egen kunskap i takt med sin egen 

mognad och att kunskap uppstår genom ett aktivt engagemang och genom erfarenheter av 

fysisk aktivitet som tränas på fritiden. Fysisk aktivitet på fritiden som fotboll, innebandy, 

träna på gym och övriga idrotter innebär att eleverna inte bara blir bättre på de aktiviteter som 

de tränar utan även förbättrar och utvecklar den intellektuella och sociala förmågan. Men det 

är ett resonemang som i sin helhet inte kan tillämpas utifrån resultatet i min undersökning. 

Men å ena sidan kan man konstatera att vi har en del aktiva elever som förmår att konstruera 

sin egen kunskap genom erfarenheter av fysik aktivitet på fritiden som avspeglar deras 

kunskapsutveckling i form av högre betyg. Å andra sidan konstaterar studien att vi har en stor 

majoritet av elever (70%) som inte förmår att söka kunskap på egen hand d.v.s. som inte lever 

upp till rekommendationen av regelbunden fysisk aktivitet och därmed uppnår lägre betyg. 

Detta kan kopplas till synen på lärande som Säljö (2014,  s. 56) påpekar, att konstruktivismen 

betonar att individen inte passivt tar emot information utan själv genom sin egen aktivitet 

konstruerar sin förståelse av omvärlden. Men i ett pedagogiskt sammanhang innebär Piagets 

perspektiv i relation till min undersökning att det finns skillnader i undervisningsens resultat. 

Denna beskrivning av konstruktivism som Piagets företräder som (Säljö 2014, s. 68) beskriver  

representerar en individualistisk konstruktivism syn på hur kunskap skapas kan komma till 

nytta i en idrottsundervisning som av tradition innebär att eleverna alltid är beroende av 

gruppen, klassen för att utöva fysisk aktivitet. Med andra ord denna form av konstruktivism 

kan med fördel ligga till grund för elevaktiva undervisningsmetoder som integrerar aktiviteter 

som även kan bedrivas på egen hand. Inte minst för att kunskap skapas genom våra 

handlingar, erfarenheter som inte alltid är kopplade till ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande.  Vidare undertrycker Säljö (2014, s. 59) att människan således inte är en passivt 

registrerande varelse som mottar sinnesintryck från omvärlden. Vi är istället aktiva varelser 

som skapar meningsfulla helheter om det som vi varseblir. När eleven studerar, manipulerar 

omvärlden fysik och begreppsligt, konstruerar det samtidigt en personligt meningsfull bild av 

världen. Mot denna bakgrund är det uppenbart att individualistisk konstruktivism visar i 

motsats till en kollektiv syn på kunskap att kunskap även skapas individuellt eller på egen 

hand. Det är en kunskapssyn som jag vill hävda borde betonas mer i idrottsundervisning som 
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dessutom behöver utveckla undervisningsformer som leder till kunskaper och lärande som 

förs vidare bortom skolans väggar och som i sin tur leder till att upptäcka och utveckla nya 

former av kunskaper.  

En  fördjupning av diskussionen kan kopplas samman med betyget som urvalsinstrument som 

framhäver en ensidig och negativ bild av vad som sker i undervisningen i Idrott och hälsa. Det 

vill säga att det är elever som tränar ”Ofta” eller ”Alltid” på fritiden som framför allt gynnas 

eller premieras med höga betyg. Det är en diskussion som ligger i linje med Redelius (2012, s. 

231) resonemang om att dagens målrelaterade betygssystem har en summativ inriktning som 

innebär att eleven betygsätts vid terminens slut.  

Vi har ett målrelaterat betygsystem enligt styrdokumenten när det mesta pekar på att vi 

snarast har ett summativt betygssystem som begränsar möjligheten för eleverna att bedömas 

på väg mot målet d.v.s. formativt.  
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Slutsats  

I min undersökning har jag delvis kunnat konstatera att undervisningen i Idrott och hälsa kan 

betraktas enligt Piagets idéer om kunskapens natur. Dels för att fysisk aktiva elever på fritiden 

får en bättre möjlighet enligt Piagets idéer att konstruera sin egen kunskap som senare 

resulterar till ett högre betyg i Idrott och hälsa.  

Och då stämmer delvis Piagets teori överens med de elever som inte kan eller inte har 

förmågan att konstruera sin kunskap på fritiden, d.v.s. som inte är fysisk aktiva på fritiden och 

därmed uppnår ett lägre betyg. Detta enligt Redelius (2007, s. 230) innebär att ämnet Idrott 

och hälsa har ett särskilt ansvar för dem elever som inte annars är fysisk aktiva på fritiden. 

Och frågan är vad inaktiva elever på fritiden lär sig om sig själva genom den betygsättning 

som vanligtvis tillämpas i praktiken. Det kan tolkas att de får sämre betyg för att de uppfattas 

som lata, och motsatsen är att det som tränar ofta uppfattas de som duktiga och premieras 

efter det med högre betyg.  

Enligt Redelius (2007, s. 230) visar studier om betygsättning i Idrott och hälsa, för att uppnå 

ett högt betyg räcker det med att eleverna presterar i form av goda idrottsresultat. Det som 

verkligen premieras är oftast sådana färdigheter som de som är föreningsaktiva på sin fritid är 

bra på. Kvantitet verkar oftast premieras framför kvalitet, vilket gynnar de elever som dels är 

föreningsaktiva och fysiskt mogna. I stället för att eleverna utvecklar en tilltro till sin egen 

förmåga kan det leda till att många i stället får en negativ uppfattning om sin egen förmåga. 

En konsekvens kanske blir att de som inte tränar utanför skolan får för sig att de inte duger, 

och att fysisk aktivitet inte är något för dem och att de inte kan, och på så sätt välja att de 

kanske inte ens vill delta på lektionerna. Vilket också kan leda till konsekvenser för elever 

som tränar eller inte tränar på fritiden betygsätts. 

Jag vill här betona att Idrott och hälsa har ett stort ansvar att vecka intresse och motivera alla 

elever inom detta ämne. I kursplanen finns det stort utrymme för att eleverna ska kunna 

påverka undervisningen, framför allt hur undervisningen ska ske. Det är en fråga som läraren 

och eleverna kan bestämma tillsammans. Det finns alltid möjlighet för lärare att även 

komplettera innehåll av undervisningen utifrån elevernas behov och intresse, vilket tycker jag 

är en bra utmaning , särskilt för elever. 

Pedagogiska konsekvenser enligt Piagets teori ligger på individens eget ansvar för att ta egna 

initiativ för fysisk aktivitet på fritiden. Och allt detta kan vara beroende av elevernas uppväxt, 

tillgång till anläggningar, vilka kritsar det rör sig i, men också ekonomiska aspekter.  
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Men med anledning av denna diskussion finns behov att i vidare studier problematisera 

betygens funktion i ämnet Idrott och hälsa. Till sist vill jag betona att resultatet i denna studie 

inte kan generaliseras på grund av den begränsas till tre klasser och för att studien inte kunnat 

bevisa att högre betyg generellt baseras enbart på fysisk aktivitet på fritiden. Resultatet om 

sambandet mellan fysisk aktivitet på fritiden och högre betyg är inte heller representativt för 

majoriteten av eleverna. 

Detta är ett område som man skulle behöva forska mer i ett större perspektiv och kanske 

under än längre tid för att tydligt kunna se sambanden mellan fysisk aktivitet och betygen i 

Idrott och hälsa. De som hade varit intressant är att involvera fler skolor i denna typ av 

undersökning på flera ställen i landet. Då hade man kunnat få en bredare bild och en större 

tyngd och trovärdighet i studien.  
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Bilaga 1 Elevenkät 

Fysisk hälsa och betyg i Idrott och hälsa 

 

Hej! 

Jag studerar till idrottslärare vid Uppsala universitet och skriver just nu på ett examensarbete som 

handlar om fysisk aktivitet och betyget i ämnet Idrott och hälsa. Svara på det frågorna efter det 

alternativ som passar dig bäst. Kryssa bara i ett alternativ för varje fråga. Svaren kommer att behandlas 

anonymt och ingen kommer att få reda på vad just du svarat. 

Tack för din hjälp! 

Kön: Kille � Tjej � 

 

1. Är du aktiv inom någon idrottsaktivitet på din fritid? 

� Nästan varje dag 

� Minst 3 dagar per vecka 

� Minst 1 dag per vecka 

� Några gånger per månad 

� Minst 1 gång per månad 

� Mindre än 1 gång per månad 

 

2. Med vad är du fysiskt aktiv på fritiden? (träning/rörelse i någon form) Ex. promenad, 

fotboll, ridning…  

 

 

 

3. Hur länge håller din fysiska aktivitet på vid varje tillfälle under din fritid?  

�30 minuter     

�45 minuter     

�1 timme    

�1,5 timme    
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�2 timmar eller mer 

 

 

 

 

4. Hur många timmar uppskattar du att din sammanlagda fysiska aktivitet utanför 

skolan per vecka blir? 

�Tränar inte på egen hand  

�Mindre än en timme  

�1-2 timmar  

�2-3 timmar  

�3-4 timmar 

�4-5 timmar  

�Mer än 5 timmar 

 

5. Jag tycker om att utöva fysisk aktivitet utanför skolan 

� Alltid  

� Ofta  

� Ibland  

� Sällan  

� Aldrig 

 

6. Har du idrott på elevens val? Om nej hoppa till fråga 9. 

�Ja 

�Nej 

 

7. Ungefär hur många av 10 lektioner med elevens val idrott är du ombytt och deltar? 

�Aldrig  

�1-3 gånger 

�4-6 gånger 

�7-10 gånger 

 

8. Jag tycker om skolidrotten 

� Alltid  
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� Ofta  

� Ibland  

� Sällan  

� Aldrig 

 

9. Vilket betyg uppnådde du under höstterminen i åk 9? 

�A 

�B 

�C 

�D 

�E 

�F 

�Inget betyg alls 

�Vet inte 

 

 

Övriga kommentarer om enkätens innehåll: 
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Bilaga 2  

Sammanställning av resultaten 

Man/kvinna? 

Tabell 2  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kvinna 30 45,5 45,5 45,5 

Man 36 54,5 54,5 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

Hur många gånger i veckan är du fysiskt aktiv? 

Tabell 3 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nästan varje dag 19 28,8 28,8 28,8 

Minst 3 dagar/v 24 36,4 36,4 65,2 

Minst 1 dag/v 14 21,2 21,2 86,4 

Några ggr/mån 3 4,5 4,5 90,9 

Minst 1 ggr/mån 1 1,5 1,5 92,4 

Mindre än 1 ggr/mån 5 7,6 7,6 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

      

      

 

 

Med vad är du fysiskt aktiv på fritiden? T.ex. fotboll, promenad, ridning.. 

Tabell 4 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Fotboll 9 13,6 14,1 14,1 

Innebandy 4 6,1 6,3 20,3 

Gym 7 10,6 10,9 31,3 

Övrigt 44 66,7 68,8 100,0 

Total 64 97,0 100,0  

Missing System 2 3,0   

Total 66 100,0   
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Hur länge håller din fysiska aktivetet på vid varje tillfälle på din fritid? 

Tabell 5 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 30 min 4 6,1 6,1 6,1 

45 min 6 9,1 9,1 15,2 

1 h 28 42,4 42,4 57,6 

1,5 h 19 28,8 28,8 86,4 

2 h eller mer 9 13,6 13,6 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

Hur många timmar uppskattar du att din sammanlagda fysiska aktivetet utanför skolan per 

vecka blir? 

Tabell 6 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ej på egen hand 2 3,0 3,1 3,1 

Mindre än 1h 3 4,5 4,7 7,8 

1-2h 12 18,2 18,8 26,6 

2-3h 9 13,6 14,1 40,6 

3-4h 9 13,6 14,1 54,7 

4-5h 6 9,1 9,4 64,1 

mer än 5h 23 34,8 35,9 100,0 

Total 64 97,0 100,0  

Missing System 2 3,0   

Total 66 100,0   
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Jag tycker om att utöva fysisk aktivitet utanför skolan 

Tabell 7 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Alltid 27 40,9 41,5 41,5 

Ofta 21 31,8 32,3 73,8 

Ibland 10 15,2 15,4 89,2 

Sällan 4 6,1 6,2 95,4 

Aldrig 1 1,5 1,5 96,9 

6 1 1,5 1,5 98,5 

7 1 1,5 1,5 100,0 

Total 65 98,5 100,0  

Missing System 1 1,5   

Total 66 100,0   

 

 

 

Har du elevens val? 

Tabell 8 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ja 16 24,2 26,2 26,2 

Nej 45 68,2 73,8 100,0 

Total 61 92,4 100,0  

Missing System 5 7,6   

Total 66 100,0   

 

 

Ungefär hur många gånger av 10 lektioner  med elevens val idrott är du ombytt och deltar? 

Tabell 9 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Aldrig 2 3,0 11,8 11,8 

1-3 gånger 2 3,0 11,8 23,5 

4-6 gånger 1 1,5 5,9 29,4 

7-10 gånger 12 18,2 70,6 100,0 

Total 17 25,8 100,0  

Missing System 49 74,2   
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Total 66 100,0   

 

 

Jag tycker om skolidrott 

Tabell 10 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Alltid 12 18,2 23,1 23,1 

Ofta 24 36,4 46,2 69,2 

Ibland 11 16,7 21,2 90,4 

Sällan 3 4,5 5,8 96,2 

Aldrig 2 3,0 3,8 100,0 

Total 52 78,8 100,0  

Missing System 14 21,2   

Total 66 100,0   

 

Vilket betyg hade du under höstterminen 2014? 

Tabell 11 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid A 7 10,6 11,9 11,9 

B 8 12,1 13,6 25,4 

C 35 53,0 59,3 84,7 

D 3 4,5 5,1 89,8 

E 5 7,6 8,5 98,3 

F 1 1,5 1,7 100,0 

Total 59 89,4 100,0  

Missing System 7 10,6   

Total 66 100,0   

 

 

 

Vilka elever hade betyg? 

Tabell 12 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Har betyg 59 89,4 90,8 90,8 

Inget betyg 1 1,5 1,5 92,3 

Vet inte 5 7,6 7,7 100,0 
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Total 65 98,5 100,0  

Missing System 1 1,5   

Total 66 100,0   

 

 


