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Sammanfattning 

De senaste åren har det kommit ut rapporter om att barn rör sig för lite. Det kan i förläng-

ningen ha varit en bidragande orsak till att resultaten i skolan i skolan har sjunkit. Syftet 

med denna uppsats har därför varit att undersöka om det är så att tesen om att fysisk 

aktivitet påverkar skolresultaten går att applicera på elever i årskurs 6. Metoden som an-

vänts till denna undersökning är en enkätundersökning och tre gruppintervjuer med elever.  

Totalt deltog 33 elever från årskurs 6. Resultatet visade att det finns ett samband mellan 

graden av fysisk aktivitet hos elever och vilka betyg de eleverna får i skolan. Elever som har 

en daglig fysisk aktivitet på 60 minuter eller mer har i större utsträckning högre betyg än 

de elever som har en fysisk aktivitet på mindre än 60 minuter om dagen. Både hos flickor 

och pojkar gick detta resultat att utläsa. En slutsats som går att dra av detta resultat är att 

skolor skulle kunna arbeta aktivt för att öka elevernas fysiska aktivitet under skoldagen för 

att på det sättet ge eleverna bättre förutsättningar för att lyckas med sitt skolarbete och få 

högre betyg.  

 

 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, hälsa, skolprestationer, grundskola.
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1. Inledning 

Barn över hela världen rör sig för lite visar forskningsrapporter (Hillman 2014, Syväoja m.fl. 

2013). Svenska barn är inget undantag (Lundvall 2004, Raustorp m.fl. 2015, Schantz & Ek 

2012). Fysisk inaktivitet är idag ett samhällsproblem som leder till sjukdomar och problem 

för många människor. I en värld där vi blir allt mer stillasittande både i skolarbetet och på 

fritiden är den fysiska aktiviteten grundläggande för ett bra och hälsosamt liv. Vanor som 

befästs i barndom och ungdom följer med individen in i vuxenlivet. Därför har skolan en 

viktig uppgift när det kommer till att inspirera eleverna till att leva en livsstil som inkluderar 

daglig fysisk aktivitet. Genom läroplanen och kursplanen i idrott och hälsa ska eleverna ges 

förutsättningarna att utveckla goda kunskaper om varför det är viktigt att leva ett fysiskt 

aktivt liv och konsekvenserna som fysisk inaktivitet för med sig (Lgr 11:51). Skolan och lekt-

ionerna i idrott och hälsa är en betydelsefull plats för många som annars inte kommer i 

kontakt med idrott eller annan fysisk aktivitet. Samtidigt är den bild av fysisk aktivitet som 

ges av skolan den enda uppfattningen som dessa elever får av träning och kroppsarbete. 

Det lägger ett ännu större ansvar på skolan att den bild av fysisk aktivitet som vi förmedlar 

till eleverna är en bra och inspirerande bild som får eleverna att känna sig trygga med sig 

själva i situationer som de annars inte är vana vid. Just skolans roll i samband med fysisk 

aktivitet är ett dagsaktuellt ämne och nu under våren 2016 visas programserien Gympa-

läraren, på Sveriges Television (www.svt.se), om högstadieelever och hur skolan kan inspi-

rera dessa elever till att bli mer fysiskt aktiva, både i skolan och på fritiden, samt att få dem 

att se fördelarna med att leva ett aktivt liv och vilka skador som kan vara följden av ett 

fysiskt inaktivt liv.  

1.1. Syfte & frågeställning 

Den här studiens syfte är att undersöka om det, hos elever i årskurs 6, finns något samband 

mellan deras fysiska aktivitet, både i skolan och på fritiden, och deras prestationer i skolan. 

Undersökningen utgår från följande frågeställningar: 

 Hur ofta är eleverna fysiskt aktiva i skolan, dvs. både på idrottslektionerna och på 

rasterna? 
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 Är eleverna fysiskt aktiva på fritiden? 

 Vilken inställning har eleverna till fysisk aktivitet?  

 Vilken inställning har eleverna till skolan och skolarbetet? 

 

1.2. Teoretiska utgångspunkter 

För att analysera och förstå det insamlade materialet behövs teoretiska utgångspunkter 

och i det här avsnittet kommer fyra olika teoretiska utgångspunkter att presenteras.  

1.2.1. Salutogent perspektiv 

När hälsa och välmående diskuteras finns det två populära synsätt att utgå ifrån. De är det 

patogena perspektivet och det salutogena perspektivet. Till denna studie kommer det sa-

lutogena perspektivet att vara i fokus.  

Begreppet salutogenes myntades av professorn Aaron Antonovsky och kom-

mer ursprungligen från det latinska ordet salus, som betyder hälsa, och det grekiska ordet 

genesis, som betyder ursprung (Gassne 2008:11). Det salutogena perspektivet fokuserar 

alltså hälsans ursprung. Det som karaktäriserar det salutogena perspektivet är att det för-

klarar vad hälsa är och vad som gynnar och bibehåller hälsan till skillnad från det patogena 

perspektivet som fokuserar på vad som orsakar ohälsa och sjukdomar (Gassne 2008:14). 

Enligt det salutogena perspektivet, tillämpat på denna studie, ses fysisk aktivitet som 

någonting som främjar vår hälsa och vårt välmående. De begrepp som studiens material 

kommer att analyseras med hjälp av är salutogent perspektiv, hälsa, fysisk aktivitet. De är 

dessa begrepp som står i centrum för det salutogena perspektivet och de kommer att ap-

pliceras på det insamlade materialet för att göra analysen mer förståelig ur ett hälsoper-

spektiv.  

1.2.2. Sociokulturellt lärande 

John Dewey och Lev Vygotskij var två forskare som är mycket framstående inom det socio-

kulturella perspektivet på lärande. De menade att ett barn lär sig bäst när det befinner sig 

i en situation där det är aktivt engagerat (Phillips & Soltis 2010:98). Det kallas för situerat 

lärande och innebär, förutom att barnet är i en miljö som engagerar det, att hela kroppen 
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ska inkluderas för att nå optimalt lärande (Phillips & Soltis 2010:98). Det är alltså inte bara 

hjärnan som ska vara delaktig när kunskap ska förvärvas. Händerna, armarna, benen och 

fötterna samt visuella och fysiska hjälpmedel ska innefattas i inlärningsprocessen. De be-

greppen för det sociokulturella lärandet, som utgör en av analysens utgångspunkter, är si-

tuerat lärande, optimalt lärande, kollegialt lärande, kroppen som inlärningshjälpmedel. 

Den här utgångspunkten fokuserar på elevernas inlärning och hur deras utbildningssitu-

ation i skolan tar form och förklaras med hjälp av de ovan nämnda begreppen.  

1.2.3. Inkludering 

Inkludering är ett synsätt på undervisning som ofta förknippas med specialpedagogik. In-

kludering som begrepp växte fram ur kritiken som riktades mot Läroplanen för grund-

skolan, Lgr 62, och idén om integrering, som innebar att alla elever skulle undervisas i 

samma klassrum oavsett deras olika förutsättningar för lärande (Eriksson-Gustavsson, Gö-

ransson & Nilholm 2011:18). Istället för att eleven skulle anpassa sig efter hur skolan fun-

gerade skulle nu skolan anpassa sig efter elevens behov och förutsättningar. Detta skrevs 

in i Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, och återfinns även i den senaste 

läroplanen Läroplan för grundskolan, Lgr 11, där det, under rubriken En likvärdig utbildning, 

står skrivet att Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov… 

Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov… Därför kan undervisningen 

aldrig utformas lika för alla (Lgr 11:8). Även i läroplanens riktlinjer för skolan står det att 

läraren ska ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tän-

kande (Lgr 11:14). Det finns alltså starka belägg för att det är eleven och elevens behov som 

står i fokus för hur undervisningen ska genomföras och planeras av läraren och allt detta 

grundar sig i tanken om inkludering. Eriksson-Gustavsson, Göransson & Nilholm påpekar 

att det i diskussioner om inkludering är vanligt att eleverna ofta delas in i kategorier baserat 

på vilka egenskaper eleven visar upp (Eriksson-Gustavsson, Göransson & Nilholm 

2011:132). Dessa kategorier utgår från de normer som vi har angående vad som anses vara 

ett normalt beteende och en normal inlärningsförmåga. En elev som faller utanför dessa 

normer kan till exempel kategoriseras som en ”elev i behov av särskilt stöd”. Det är för 

dessa elever, som behöver en mer individuellt anpassad undervisning, inkluderingen i klass-

rummet blir allra mest tydlig, både för eleven och för läraren.  
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Begrepp i denna utgångspunkt är inkludering, elevens behov, förutsättningar för 

lärande, likvärdig utbildning och dessa kommer i analysen att appliceras på materialet där 

fokus kommer att vara på hur eleverna uppfattar sina lektioner och hur inkluderande deras 

undervisning är.  

1.2.4. Genusperspektivet 

Den fjärde utgångspunkten för analysen är genusperspektivet. Den kommer att utgå från 

boken Att göra kön (2003) skriven av Ylva Elvin-Nowak och Heléne Thomsson som tar upp 

genusperspektivet från vinkeln att kön är något konstruerat av samhället och som vi lär 

våra barn genom hela uppväxten och in i vuxenlivet. Kön är något som vi själva skapar när 

vi har förutfattade meningar om vad som är kvinnligt och manligt. Det här skapandet av 

kön sker inom ramarna av ett normsystem. Normer är outtalade regler och självskrivna 

antaganden vilka ibland utmynnar i fördomar. Dessa fördomar styr våra beslut mer än vi 

tror och om någon bryter mot normerna blir de ifrågasatta (Elvin-Nowak & Thomsson 

2003:33). Även olika maktsystem så som könsmaktssystem diskuteras i boken. Ett köns-

maktssystem är det patriarkala system som råder runt om i världen idag, där man fördelar 

makten och grupperar människorna efter vilket kön de har och där män värderas högre än 

kvinnor (Elvin-Nowak & Thomsson 2003:36). I det här könsmaktssystemet finns även nor-

merna som vi lever efter vilket gör att de strukturer som finns i samhället fortsätter att 

byggas på om vi inte bryter mot dessa normer. Strukturerna syns och märks inte så länge 

vi alla följer dem, det är när någon går utanför strukturerna som vi kan se dem (Elvin-Nowak 

& Thomsson 2003:40). Könsmaktssystemet verkar efter två principer, Isärhållandet och 

Den manliga normen. Isärhållandet används för att skilja två grupper från varandra, vilket 

vi till exempel kan se i yrkeslivet där det finns kvinnliga och manliga yrken och vi kan se det 

i idrottsvärlden där det finns idrotter som anses vara kvinnliga och manliga. Vi grupperar 

oss efter kön när vi arbetar och idrottar och detta ses som normalt. Den som bryter denna 

struktur anses onormal (Elvin-Nowak & Thomsson 2003:46). Principen om Den manliga 

normen utgår ifrån att det är det manliga som är det normala och eftersträvansvärda. Till 

exempel att männen är bättre än kvinnorna, och därför har fler chefspositioner och tjänar 

mer pengar än kvinnorna (Elvin-Nowak & Thomsson 2003:50). Det innebär också att det 

kvinnliga anses som mindre värt. Kvinnor ska sträva efter att vara som män och männen 

ska inte vara som kvinnorna, enligt de strukturer som finns i könsmaktssystemet.  
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 För att analysera det insamlade materialet ur ett genusperspektiv kommer 

begreppen normer, könsmaktssystem, isärhållande, den manliga normen att användas. 

 

2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer den tidigare forskningen inom områdena fysisk aktivitet och fysisk 

aktivitet i skolan att presenteras. Den tidigare forskningen presenteras i fem olika fält, som 

är Fysisk aktivitet, Fysisk aktivitet i skolan, Fysisk aktivitet på fritiden, Inställning till fysisk 

aktivitet och Betyg i skolan.  

2.1. Fysisk aktivitet  

År 2010 gav Världshälsoorganisationen, WHO, ut publikationen Globala rekommendationer 

för fysisk aktivitet och hälsa (2010). I den förmedlar organisationen rekommenderade ni-

våer för hur fysiskt aktiva vi människor bör vara för att inte utsätta oss för ökade risker för 

vissa icke-smittsamma sjukdomar, som till exempel diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och 

cancer (WHO 2010:10). För ett barn eller ungdom mellan 5-17 år är den rekommenderade 

mängden fysisk aktivitet 60 minuter medel- till högintensiv aktivitet varje dag (WHO 

2010:7). Enligt Raustorp m.fl. nådde endast 20 % av pojkarna i årskurs 5, i en undersökning 

som pågick mellan år 2000-2013, den rekommenderade nivån för fysisk aktivitet och mot-

svarande siffra för flickorna i undersökningen var 61 % (Raustorp, Pagels, Fröberg & Bolde-

mann 2015:811). Det är alltså tydligt att barnen i undersökningen av Raustorp m.fl., och i 

synnerhet pojkarna, inte når upp till den mängd fysisk aktivitet som förespråkas av WHO. 

Även idrottsforskaren Suzanne Lundvall redovisar resultat som visar att långt ifrån alla barn 

i Sverige är tillräckligt fysiskt aktiva (Lundvall 2004:2). En bidragande orsak till den ökade 

inaktiviteten, hos de svenska barnen, menar Schantz & Ek är att antalet barn som skjutsas 

till skolan och till fritidsaktiviteter har ökat de senaste åren. Det kan röra sig om ett bortfall 

på 10-20 minuter av fysisk aktivitet varje dag (Schantz & Ek 2012:40). En aktiv skolpendling 

kan stå för mellan 25 % - 33 % av ett barns dagliga fysiska aktivitet (Dang, Lundvall, Eng-

ström & Schantz 2006:15) och kan därför ha stor betydelse för vissa barn som i övrigt inte 

är fysiskt aktiva i någon högre grad i skolan eller på fritiden.  
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Den amerikanske forskaren Charles H. Hillman visar i sin forskning att fallet är 

detsamma i USA och många andra delar av den industrialiserade världen. Ett tydligt tecken 

på det är att den nuvarande generationen unga människor i USA kommer, för först gången 

i landet historia, att leva ett kortare liv än sina föräldrar på grund av ökningen av icke-smitt-

samma sjukdomar (Hillman 2014:2). En ökning som gjort att den fjärde största riskfaktorn 

för global dödlighet är just icke-smittsamma sjukdomar, som står för 6 % av alla världens 

dödsfall (WHO 2010:10).  

Forskningen visar alltså att den fysiska aktiviteten inte bara är bra för vår hälsa 

och välmående utan livsviktig. Vi har större chans att undvika sjukdomar som i många fall 

leder till lidande och död och dessutom hjälper fysisk aktivitet och träning utvecklingen av 

hjärnans struktur och funktion (Hillman, Erickson & Kramer 2008:58).  

2.2. Fysisk aktivitet i skolan 

Skolan har en viktig uppgift i att vara en del i elevernas fysiska aktiviteter samt inspirera 

och motivera eleverna till att vara fysiskt aktiva. Många barn har av olika anledningar inte 

möjlighet att vara fysiskt aktiva på fritiden vilket gör att de erfarenheter av fysiska aktivi-

teter som skolan tillhandahåller är de enda erfarenheter som de barnen får (Engström 

2004:3). Det innebär att skolan förväntas tillgodose eleverna med de 60 minuters fysiska 

aktivitet om dagen som är rekommenderat. Vanligtvis har eleverna ca 2 timmar idrott och 

hälsa i veckan. Det är inte i närheten av tillräckligt mycket tid som krävs. Utöver lektionerna 

i idrott och hälsa finns det möjlighet till fysisk aktivitet på rasterna, något som i sin tur krä-

ver en skolgård som bjuder in till lek och aktivitet. Raustorp, Pagels, Fröberg & Boldemann 

(2015:812) skriver att tillgången till smartphones har fått många elever att bli mer och mer 

fysiskt inaktiva under sina raster i skolan.  

 Ett stort problem med att få eleverna att delta på lektionerna i idrott och 

hälsa är att många elever känner sig obekväma med att lektionernas fokus ofta är på 

kroppsligt arbete där deras fysiska prestationer öppet bedöms och synliggörs. De elever 

som deltar och är aktiva på lektionerna och har en positiv inställning till idrott och hälsa är 

oftast elever som idrottar eller tränar utanför skolan (Bringsén 2012:21). Bringsén visar 

även på att det särskilt hos flickor finns ett smalt kroppsideal att sträva efter (Bringsén 

2012:11). Det för med sig negativa känslor och erfarenheter, kring ämnet idrott och hälsa 
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och fysisk aktivitet generellt, för de flickor som inte anser att de själva lever upp till det 

smala idealet. Det är både pojkar och flickor som känner sig otrygga och oroliga på idrotts-

lektionerna men framför allt är det flickorna som till synes drabbas hårdast då de har en 

högre procent icke-deltagande på lektionerna i idrott och hälsa (Meckbach & Lundvall 

2008:14). Att många elever väljer att inte delta i lektionerna, på grund av dessa anled-

ningar, är ett stort problem och det leder i sin tur att de riskerar att få lägre betyg och i 

värsta fall underkänt i ämnet (Ericsson & Cederberg 2013:47).  

 Den fysiska aktiviteten i skolan är viktig och en undersökning på elever i års-

kurs 5 i Sverige har visat att de elever som fått utökad fysisk aktivitet under skoldagen upp-

nådde fler av de nationella kunskapsmålen än de som haft den ordinarie mängden fysisk 

aktivitet (Käll, Nilsson & Lindén 2013:476). Den här typen av undersökningar i skolor visar 

även att de elever som haft utökade fysiska aktiviteter har fått en förbättrad kondition, 

minskad risk för benskörhet och insulinkänslighet samt fått en ökning av sin totala fysiska 

aktivitet (Käll, Nilsson & Lindén 2013:474).  

2.3. Fysisk aktivitet på fritiden 

I Sverige har vi en stor tradition av föreningsidrott bland barn och unga. Ungefär 70 % av 

alla 12-åringar är medlem i en eller flera idrottsföreningar (Meckbach & Lundvall 2008:12). 

De barn som är medlemmar får genom sin förening en bra grund för sin fysiska aktivitet. 

En undersökning visar att de barn som tränar genom en idrottsförening är mer fysiskt aktiva 

än de som inte är medlemmar i en idrottsförening (Thedin Jakobsson, Lundvall, Redelius & 

Engström 2012:9). Lundvall menar att det finns en anledning till varför de elever som inte 

är medlemmar i en idrottsförening inte är lika fysiskt aktiva som de som är medlemmar 

(Lundvall 2004:2). De vänner som de umgås med är oftast inte heller medlemmar i någon 

idrottsklubb. Dessa elever tenderar också till att ha en högre frånvaro från lektionerna i 

idrott och hälsa. De här faktorerna leder i sin tur till att dessa barn blir mer fysiskt inaktiva. 

Ungefär 15 % av barn mellan 11-15 år uppger, i en undersökning gjord av Statens folkhäl-

soinstitut1, att de sällan eller aldrig tränar (Statens folkhälsoinstitut 2011:9). Cirka 50 % 

svarade att de tränade 1-3 gånger i veckan och cirka 30 % tränar minst 4 gånger i veckan. 

                                                      
1 Statens folkhälsoinstitut är sedan 1 januari 2014 en del av Folkhälsomyndigheten. 
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Med de här siffrorna går det att göra kopplingar till att de 70 % som är medlemmar i en 

idrottsklubb också tränar fler gånger i veckan än de som inte är medlemmar, vilket påvisar 

betydelsen av föreningsidrottens delaktighet i barns totala fysiska aktivitetsnivå.  

 I takt med att den tekniska utvecklingen går framåt ökar tillgången till digitala 

medier som TV, TV-spel och datorspel, mobiltelefoner och surfplattor. Tillgången ökar även 

bland barnen. Det har lett till att vissa länder har infört rekommendationer kring så kallad 

skärmtid för barn, det vill säga hur lång tid ett barn ska sitta med en digital skärm under en 

dag. Amerikanska läkare rekommenderar skärmtiden till 1-2 timmar per dag. Barn som har 

en daglig skärmtid som överstiger detta löper större risk för övervikt och fetma, som är 

starkt relaterat till fysisk inaktivitet (Statens folkhälsoinstitut 2011:6). Det finns alltså ett 

samband mellan skärmtid och fysisk inaktivitet. Det påståendet ger Raustorp, Pagels, Frö-

berg & Boldemann ytterligare stöd till då de funnit att 22 % av alla pojkar i årskurs 5 till-

bringar mer än tre timmar varje dag framför en skärm. Något som de anser vara en av 

anledningarna till att den totala fysiska aktiviteten hos barn i den åldersgruppen, och fram-

förallt pojkar, har sjunkit de senaste åren (Raustorp, Pagels, Fröberg & Boldemann 

2015:812).  

2.4. Inställning till fysisk aktivitet 

Det finns olika anledningar till att barn och ungdomar ska motiveras till att delta i fysiska 

aktiviteter. Hos flickor har det visat sig att det finns tre motivationsfaktorer (Bringsén 

2012:11). De är: 1) utseendefokuserad fysisk effekt, 2) aktivitetsglädje och 3) prestations-

relaterad fysiskt kapacitet. Flickor är alltså fysiskt aktiva för att de vill ha kontroll över hur 

deras kropp ser ut, vilket i många fall kan ha att göra med det smala kroppsideal som finns 

hos flickor. De är också fysiskt aktiva för att de känner en glädje av den fysiska aktiviteten, 

som då ses som en hobbyverksamhet (Bringsén 2012:12). Motivationen till aktiviteten finns 

då i glädjen och de positiva känslorna som de får av att delta. Den tredje motivationsfaktorn 

har att göra med att barnen vill delta i fysiska aktiviteter för att de är tävlingsinriktade och 

tycker om att utmana sig själv och sina prestationer (Bringsén 2012:12).  

En annan faktor som påverkar ett barns deltagande i fysiska aktiviteter är de-

ras tidigare erfarenheter av fysisk aktivitet. Lektionerna i idrott och hälsa spelar här en stor 

roll för många barns inställning till fysisk aktivitet och kroppsarbete (Engström 2004:3). De 
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elever som får med sig positiva erfarenheter av idrottslektionerna och fysisk aktivitet blir i 

större utsträckning fysisk aktiva senare i ungdomen och vuxenlivet (Ericsson & Cederberg 

2013:48). En anledning till det är att de eleverna får en ökad självkänsla över sin fysiska 

kapacitet. De elever som däremot är fysiskt inaktiva har ofta en negativ inställning till äm-

net idrott och hälsa och tycker varken att det är roligt eller lärorikt att delta på lektionerna 

(Meckbach & Lundvall 2008:15). Meckbach & Lundvall menar också att ett barns fysiska 

aktivitet kan påverkas av faktorer som betyget i idrott och hälsa och genomsnittsbetyget i 

de teoretiska ämnena. De menar alltså att det kan finnas ett samband mellan ett barns 

betyg i skolan och fysisk aktivitet (Meckbach & Lundvall 2008:12).  

2.5. Betyg i skolan 

Det finns mycket forskning som stödjer tesen att ökad fysisk aktivitet leder till bättre skol-

prestationer och högre betyg (Castelli m.fl. 2007, Ericsson & Cederberg 2013, Hillman 2014, 

Käll, Nilsson & Lindén 2013, Lundvall 2004, Meckbach & Lundvall 2008, Syväoja m.fl. 2013, 

Thedin Jakobsson m.fl.  2012, Van Dusen m.fl.  2011). Den här studien kommer att kommer 

att förhålla sig till de tidigare forskningsresultaten genom att bidra med ny empiri för att 

bredda den befintliga kunskapen om huruvida fysisk aktivitet har ett samband med elevers 

prestationer och betyg i skolan.  

Hillman, Erickson & Kramer (2008:59) visar även att extra fysisk aktivitet i sko-

lan inte leder till försämrade resultat i skolan. De menar att resultaten antingen höjs eller 

ligger kvar på samma nivå som innan. Det finns alltså inget negativt med att ha extra fysisk 

aktivitet under skoldagen. Studien av Käll, Nilsson & Lindén (2013:476) visar samma resul-

tat även på svenska elever.  

Det betyget, som i positiv bemärkelse, påverkas mest av fysisk aktivitet är be-

tyget i idrott och hälsa (Ericsson & Cederberg 2013:58, Lundvall 2004:2). Ett samband finns 

mellan de elever som är medlemmar i en idrottsförening och vilket betyg i idrott och hälsa 

en elev får. Thedin Jakobsson m.fl. resultat visar att 36 % av eleverna som är medlemmar i 

en idrottsklubb fick högsta betyg i idrott och hälsa medan endast 5 % av eleverna som inte 

var medlemmar i en idrottsklubb fick högsta betyg (Thedin Jakobsson, Lundvall, Redelius & 

Engström 2012:9). Det har även visat sig att elever med ett högt betyg i idrott och hälsa 

ofta har höga betyg i teoretiska ämnen som svenska, matematik och engelska (Ericsson & 
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Cederberg 2013:58). Samtidigt visade det sig att de elever som ofta kände sig skoltrötta 

och omotiverade till sitt skolarbete var de elever som hade hög frånvaro från lektionerna i 

idrott och hälsa. Ett resultat som kan sättas relation till Bringséns resultat som visade att 

de fysiskt aktiva eleverna fick tack vare sin aktivitet en känsla av att vara piggare och all-

mänt välmående (Bringsén 2012:12). En slutsats som kan dras av detta är att de elever som 

är fysiskt aktiva är piggare, orkar mer i skolan och känner en större lust för lärande än de 

elever som är fysiskt inaktiva.  

En annan faktor som har visat sig påverka en elevs betyg är mängden fysisk 

aktivitet. Studien av Syväoja m.fl. visar att de elever som är fysiskt aktiva minst 60 minuter 

per dag 5-6 dagar i veckan har ett högre genomsnittsbetyg än de elever som är fysiskt aktiva 

i 60 minuter per dag 0-2 dagar i veckan (Syväoja, Kantomaa, Ahonen, Hakonen, Kankaanpää 

& Tammelin 2013:2100).  Det här är ytterligare ett tecken på att fysisk aktivitet har möjlig-

heten att påverka en elevs betyg och skolprestationer på ett positivt sätt.  
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3. Metod & material 

Datainsamlingen till denna studie bestod dels av en enkätundersökning som eleverna be-

svarade och tre semistrukturerade gruppintervjuer med ett urval av elever som även del-

tagit i enkätundersökningen. Gruppintervjuerna genomfördes semistrukturerat vilket inne-

bär att frågorna är öppna till den grad att frågorna besvaras med personliga tolkningar, som 

kan leda till fördjupade diskussioner mellan eleverna, men intervjuerna har sin utgångs-

punkt i samma intervjuguide och frågeställningar (se bilaga 4 för intervjuguiden).  

Studien utgår från en kvalitativ forskningsansats med syftet att se om det finns 

eventuella samband mellan elevernas fysiska aktivitet, både i skolan och på fritiden, och 

deras prestationer i skolan. För att mäta elevernas prestationer i skolan ur ett jämnt och 

objektivt perspektiv används deras betyg som måttstock. I och med att elevernas slutgiltiga 

betyg för årskurs 6 ännu inte är satta är det betygen som eleverna fick vid första termins-

slutet för årskurs 6 som används.  

Studien genomfördes under vårterminen 2016 på en grundskola i Mellansverige. 

Först kontaktades rektor och berörda klasslärare där jag informerade om studiens syfte och 

omfattning. Efter rektors godkännande informerades elever och vårdnadshavare genom 

att en medgivandeblankett (se bilaga 1) och ett informationsbrev (se bilaga 2) skickades 

hem med eleven för att läsas tillsammans med vårdnadshavare. De vårdnadshavare som 

godkände att deras barn skulle få delta i studien fick fylla i och signera medgivande-

blanketten och returnera den genom klassläraren. Den elevgrupp som undersöktes gick i 

årskurs 6 och det var totalt 46 elever som var fördelade i två klasser. Antalet elever som 

valde att delta i studien var 33 stycken. Vid tillfället för enkäten var 25 elever 12 år och åtta 

elever 13 år. 15 stycken var pojkar och 18 flickor.  

3.1. Enkät 

En av metoderna som användes till denna studie var en enkätundersökning (se bilaga 3). 

Den består av 16 frågor där eleven ska ringa in det svarsalternativ som de själva anser bäst 

stämmer in på sig själv. Frågorna i enkäten behandlar både fysisk aktivitet i skolan och på 

fritiden, frågor om elevernas syn på skolarbetet samt deras betyg i ämnena idrott och hälsa, 
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svenska, matematik och engelska och den tar 10-15 minuter att besvara. Anledningen till 

att inte alla betyg efterfrågas är för att minimera antalet frågor i enkäten och för att inte 

ge eleverna intrycket av att det är betygen som är den viktigaste komponenten av enkäten. 

Just dessa fyra valdes ut för att svenska, matematik och engelska är kärnämnen och betyg 

i dessa är obligatoriskt för gymnasiestudier och idrott och hälsa har en naturlig koppling till 

elevernas fysiska aktivitet. Omformulerade versioner av vissa frågor i enkäten kom även att 

ställas under gruppintervjun med syftet att låta eleverna utveckla sina resonemang.  

 Materialet från enkätundersökningen har bearbetats genom att elevernas 

svar har sammanställts och analyserats under tre olika rubriker. Rubrikerna är Elevernas 

fysiska aktivitetsnivå, Skillnader och likheter mellan flickor och pojkar och Fysisk aktivitet 

och betyg. I den sistnämnda rubriken har materialet även analyserats utifrån betygen i äm-

nena idrott och hälsa, svenska, matematik och engelska.  

3.2. Gruppintervju 

Den andra metoden för insamling av material var gruppintervju. Totalt genomfördes tre 

gruppintervjuer där 5 elever, som tidigare besvarat enkäten, deltog i varje intervju. Grupp-

intervjuerna genomfördes under ordinarie skoltid och tog 25-50 minuter att genomföra. 

De stora variationerna i tidsåtgång berodde på elevernas egna svar och diskussioner under 

intervjun. Gruppintervjuerna genomfördes som ett komplement till det material som in-

hämtats genom enkätundersökningen, då de deltagande eleverna nu fick en chans att ut-

veckla sina svar och resonemang. Frågorna i intervjun hade även ett större fokus på elever-

nas inställning till både skolan och fysisk aktivitet. I gruppintervjuerna fördelades eleverna 

så att endast flickor deltog i en intervju, endast pojkar i en andra och i den tredje deltog två 

pojkar och tre flickor. Eleverna fördelades på det här viset för att jag ville se om det fanns 

skillnader i svaren mellan de lika gruppkonstellationerna. De tre intervjuerna spelades in 

via ljudupptagning och samtliga deltagande elever godkände inspelningen innan intervjun 

startade. Bearbetningen av materialet har skett genom transkribering av de tre gruppinter-

vjuernas ljudinspelning, som sedan analyserats under tre rubriker. Inställning till fysisk ak-

tivitet, Inställning till skolan och Idrott och hälsa som ämne.  
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3.3. Urval 

Valet av skola för studien gjordes av närhetsskäl för att effektivisera arbetsprocessens 

tidsåtgång och på grund av att jag har kontakt med berörda lärare sen tidigare vilket gjorde 

att jag fick snabba svar och ett snabbt godkännande att genomföra studien på den berörda 

skolan och eleverna. Som jag skrivit ovan var det 33 av 46 elever som valde att delta i stu-

dien och enkätundersökningen. Då jag informerat eleverna om studien och dess syfte innan 

de godkände sitt deltagande kan jag ha lockat de redan fysiskt aktiva eleverna att delta. De 

elever som är mindre fysiskt aktiva kan däremot inte ha känt sig intresserade av att delta 

och därför avstått från studien. Urvalet av elever som deltog i gruppintervjuerna valdes ut 

slumpmässigt ut från den grupp elever som svarat på enkätundersökningen. Vissa elever 

valde att endast delta i enkätundersökningen och dessa elever var inte med i urvalet till 

gruppintervjuerna.  

3.4. Validitet och reliabilitet 

Studien har en stark validitet då både enkätfrågorna och intervjuguiden är stark kopplade 

till studiens syfte och frågeställningar. På grund av att urvalet för denna studie är begränsat 

till en skola och två klasser kan man anmärka på validiteten. Det är möjligt att resultatet 

skulle se annorlunda ut om en annan grupp elever deltog i studien.  

 

Det faktum att eleverna själva fick ange vilket betyg de fick och att det inte baseras på det 

slutgiltiga betyget för årskurs 6 utan på det betyg eleverna fick vid första terminsslutet i 

årskurs 6 gör också att studien kan kritiseras i sin reliabilitet. Eleverna kan ha glömt bort 

vilket betyg de fick alternativt att de kan, av olika anledningar, känna sig obekväma med 

att uppge sitt betyg. Det är inte heller säkert att det betyg som de fick då kommer vara 

detsamma som de får som slutbetyg.  

3.5. Etiska överväganden 

I denna studie har hänsyn till vetenskapsrådets fyra etiska huvudprinciper tagits. Dessa fyra 

huvudprinciper var informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nytt-

jandekravet (Vetenskapsrådet 2004). Hänsyn till informationskravet tog både muntligt, vid 
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första kontakten med eleverna, samt skriftligt, genom informationsbrevet som skickades 

hem till eleverna och vårdnadshavare. I samband med informationen till elever och vård-

nadshavare togs hänsyn till samtyckeskravet då de informerades om att deltagande är fri-

villigt och att deltagandet kan avbrytas när som helst under studiens gång. Medgivande-

blanketten verifierade detta samtycke från elev och vårdnadshavare. Till konfidentialitets-

kravet togs hänsyn genom att deltagarna informerades om att deras identiteter och svar 

inte kommer kunna identifieras av de som läser den fullständiga studien. De informerades 

även om att materialet från både enkätundersökningen och gruppintervjuerna kommer att 

förvaras otillgängligt för alla utom mig och min handledare. Slutligen togs hänsyn till nytt-

jandekravet då eleverna muntligen informerades om att materialet från studien inte få an-

vändas till något syfte annat än denna uppsats.  

 

 

4. Resultat & analys 

I det här kapitlet kommer resultatet från enkätundersökningen och gruppintervjuerna att, 

i tur och ordning, presenteras och analyseras. Först redovisas enkätundersökningens resul-

tat, vilket också analyseras, under rubrikerna Elevernas fysiska aktivitetsnivå, Skillnader och 

likheter mellan flickor och pojkar och Fysisk aktivitet och betyg. Sedan redovisas och analy-

seras gruppintervjuernas resultat under rubrikerna Inställning till fysisk aktivitet, Inställning 

till skolan och Idrott och hälsa som ämne.  

4.1. Enkätundersökning 

Här nedan kommer resultaten från enkätundersökningen att presenteras och analyseras 

under respektive rubrik.  

4.1.1. Elevernas fysiska aktivitetsnivå 

I enkätundersökningen fick eleverna uppskatta den tid per dygn som de är fysiskt aktiva. 

Inga elever uppskattade den totala tiden till att vara mindre än 30 minuter varje dag. Nio 

elever svarade att de var aktiva mellan 30-60 minuter om dagen. 16 elever uppgav att de 
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var fysiskt aktiva i 1-2 timmar. Tre elever svarade mellan 2-3 timmar om dagen och två 

elever svarade att de var fysiskt aktiva mer än tre timmar varje dag. Det resultatet visar att 

av de trettio eleverna som svarade på den frågan, uppskattade 21 elever, att de var fysiskt 

aktiva i 60 minuter eller mer, medan nio elever uppskattade sin dagliga fysiska aktivitet till 

under 60 minuter. Drygt en tredjedel av eleverna når därmed inte upp till den rekommen-

derade nivån av fysisk aktivitet. Ett resultat som i relation till undersökningen av Raustorp 

m.fl. visar en positiv siffra men fortfarande en bit kvar till att 100 % av barnen ska nå den 

rekommenderade nivån av fysisk aktivitet (Raustorp, Pagels, Fröberg & Boldemann 

2015:811).  

Av dessa nio elever, med en fysisk aktivitet under 60 minuter per dag, var det 

endast en elev som inte är aktiv på rasterna. Åtta av dessa elever är varje gång ombytta till 

idrottslektionerna och en svarade att hen var ombytt nästan varje gång. Sju elever svarade 

att de var aktiva varje gång på idrottslektionerna och två elever svarade aktiva nästan varje 

gång. Resultatet är alltså att de här eleverna deltar och är aktiva på idrottslektionerna och 

rasterna med endast ett par undantag. Trots det anser de inte att de är aktiva i mer än 30-

60 minuter per dag vilket kan betyda att den fysiska aktivitet de får genom skolan inte är 

tillräcklig för att de här eleverna ska nå upp till 60 minuter av fysisk aktivitet om dagen. Av 

dessa nio elever uppger fyra att de spontanidrottar eller tränar färre än fyra gånger i 

veckan, vilket är lägre än medelvärdet för antalet tillfällen då eleverna antingen spontan-

idrottade eller tränade varje vecka.  

 Samtliga elever som deltog i enkätundersökningen uppgav att de deltar i nå-

gon form av organiserad fysisk aktivitet på fritiden, varav 15 elever deltog en aktivitet och 

17 elever deltog i fler än en aktivitet varje vecka. Av eleverna med en fysisk aktivitetsnivå 

på under 60 minuter om dagen var det procentuellt färre som deltog i mer än en organi-

serad fysisk aktivitet i veckan än som bara deltog i en organiserad fysisk aktivitet i veckan. 

Hos de elever som hade en fysisk aktivitetsnivå på 60 minuter eller mer varje dag var för-

hållandet det omvända, det var fler elever som deltog i fler än en organiserad fysisk aktivi-

tet varje vecka än som deltog i en organiserad fysisk aktivitet. Resultatet visar därmed att 

de elever som deltar i fler än en organiserad fysisk aktivitet i veckan har en högre total 

fysisk aktivitetsnivå än de andra. Det är logiskt att resultatet skulle visa detta då de får fler 

tillfällen till aktivitet och motivationen att träna stärks när träningen görs med kompisar, 

vilket jag kommer återkomma till under avsnittet för gruppintervjuns resultat. Fotboll är 
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den aktivitet som flest elever deltar i på fritiden. Ca 75 % av eleverna tränar fotboll under 

organiserade former minst en gång i veckan. 30 % av eleverna tränar innebandy, vilket är 

den näst populäraste organiserade aktiviteten bland eleverna. Andra aktiviteter som ele-

verna deltar i, under organiserade former, är ishockey, skridskor, parkour, tennis, dans, rid-

ning och jujutsu.  

 På frågan hur många dagar i veckan leker eller spontanidrottar du så att du 

blir andfådd, svettig eller trött när du är i skolan? uppger ca 30 % av eleverna att det gör de 

skolveckans alla fem dagar och över 80 % svarar att de leker eller spontanidrottar tre eller 

fler dagar i veckan. Det resultatet får ytterligare stöd av elevernas svar på frågan om de 

brukar vara fysiskt aktiva på rasterna. På den frågan svarar endast en elev att hen inte bru-

kar vara fysiskt aktiv. Resterande 32 elever anser sig vara fysiskt aktiva på rasterna i skolan. 

Den frågan specificerade sig inte på antalet dagar som eleven var fysiskt aktiv utan efter-

frågade mer elevens generella aktivitet på rasterna. Men tillsammans med resultatet ovan 

ger det en bild av att de här eleverna är fysiskt aktiva under stora delar av sin tid på ras-

terna. Fotboll var här den största aktiviteten som eleverna deltog i, vilket följer mönstret 

med vilka fysiska aktiviteter eleverna deltar i på fritiden.  

Av de elever som besvarat enkäten är det endast två elever som cyklar eller 

går till skolan färre än fyra dagar i veckan varav den ena svarade en dag i veckan och den 

andra ingen dag. Det tyder på att de flesta av eleverna som deltagit i studien har för vana 

att ta sig till skolan genom aktiv skolpendling. Visserligen kan det finnas skillnader i avstånd 

till skolan för eleverna men när alla förutom två elever nyttjar aktiv skolpendling minst fyra 

dagar i veckan ser jag det som ett positivt resultat att eleverna föredrar detta, speciellt med 

tanke på att det även finns goda bussförbindelser till skolan men eleverna väljer alltså istäl-

let att antingen cykla eller gå till skolan. 

4.1.2. Skillnader och likheter mellan pojkar och flickor 

I resultatet av enkätundersökningen visade det sig att det fanns vissa skillnader och likheter 

mellan pojkar och flickors svar. Det här avsnittet kommer att redovisa och analysera dessa.  

 Undersökningen visar att det inte finns några skillnader mellan könen när det 

gäller aktiv skolpendling. Av de två elever som inte nyttjar aktiv skolpendling fler än en dag 

i veckan är den ena pojke och den andra är flicka. En annan likhet i svaren visar sig i hur 

ofta eleverna är ombytta på idrottslektionerna. Endast en flicka och en pojke uppger att de 
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är ombytta nästan varje gång medan övriga elever, oavsett kön, svarat varje gång. På den 

följande frågan hur ofta eleverna är aktiva på idrottslektionerna tenderar ett fåtal fler 

flickor än pojkar att vara aktiva nästan varje gång medan en stor majoritet av både flickor 

och pojkar är aktiva varje gång. Det finns alltså inga skillnader i hur ofta flickorna och poj-

karna är ombyta på idrottslektionerna men en liten skillnad i hur ofta pojkarna är aktiva på 

lektionerna jämfört med flickorna. Ett resultat som till viss del stämmer överens med Meck-

bach & Lundvalls resultat att flickor till en högre grad har ett större icke-deltagande på 

idrottslektionerna än pojkar (Meckbach & Lundvall 2008:14). Men samtidigt visar resultatet 

av min studie att dessa flickor som är aktiva nästan varje gång är i stor minoritet till övriga 

flickor, som alltså är aktiva varje gång.  

 Aktiviteten på rasterna följer samma mönster som på idrottslektionerna, det 

vill säga att alla elever, både pojkar och flickor, är aktiva på rasterna, med undantag för en 

flicka som inte brukar vara aktiv på rasterna. Det finns dock skillnader i vilka aktiviteter som 

eleverna deltar i på rasterna. Hos pojkarna är det nästan uteslutande fotboll som är den 

huvudsakliga aktiveten med ett par undantag som att spela King och leka i skogen. Hos 

flickorna finns det större variation i rastaktiviteter. Fotboll är visserligen den mest förekom-

mande aktiviteten men många hoppar även hopprep, spelar King eller går promenader runt 

skolan. Det kan finnas samband mellan det resultatet och resultatet på frågan hur många 

gånger i veckan eleverna leker eller spontanidrottar så att de blir andfådd, svettig eller trött 

i skolan. Där svarade en majoritet av pojkarna att de blev andfådd, svettig eller trött fem 

dagar i veckan och endast tre blev det två eller färre dagar. Flickornas svar var mer jämnt 

fördelade över två, tre, fyra och fem dagar i veckan. Det kan bero på att fotboll kan vara en 

mer fysiskt krävande aktivitet än till exempel hoppa hopprep, spela King och gå prome-

nader. Att hoppa hopprep kan givetvis vara en fysiskt krävande aktivitet men under grupp-

intervjuerna ansåg eleverna att på grund av att de står i kö och väntar en stor del av tiden 

så var det en aktivitet som inte är lika fysiskt krävande som fotboll. Det här kan leda till att 

pojkarna, som i större utsträckning enbart spelar fotboll, är fysiskt aktiva i en högre inten-

sitet på rasterna än vad flickorna är då de har en större variation av aktiviteter som är av 

olika intensitet. Det är intressant att se på elevernas rastaktiviteter ur ett genusperspektiv. 

Hos flickorna varierar aktiviteterna mer än vad de gör hos pojkarna, som nästan enbart 

spelar fotboll på rasterna. Det finns ett isärhållande mellan vilka aktiviteter som ses som 

kvinnliga och manliga. Det är troligt att eleverna uppfattar fotboll som en manlig aktivitet 
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vilket ger den högre status och pojkarna förväntas delta i aktiviteten. Att hoppa hopprep 

kan däremot ses som en kvinnlig aktivitet som flickorna på skolan deltar i. Om en pojke 

skulle delta i en kvinnlig aktivitet skulle det betyda att han bryter mot den manliga normen 

som råder i samhället och han skulle då ses som mer kvinnlig och då få en lägre status 

(Elvin-Nowak & Thomsson 2003:50). För flickorna är deras status densamma om de hoppar 

hopprep då de förväntas göra det. Om flickorna däremot spelar fotboll bryter de mot nor-

men då de gör något manligt och de får då en högre status och kan då tituleras med egen-

skaper som normativt anses vara manliga, till exempel tuffa, starka m.m. 

Resultatet av enkätundersökningen visar att flickorna deltar generellt färre 

gånger i organiserade fysiska aktiviteter varje vecka jämfört med pojkarna. Drygt hälften av 

flickorna deltar tre eller fler gånger i veckan medan motsvarande siffra för pojkarna är ca 

80 %. Resultatet visar även att det är dubbelt så många flickor som inte når rekommen-

dationen om 60 minuters fysisk aktivitet om dagen än pojkar, sex flickor respektive tre poj-

kar. Ett resultat som inte stämmer överens med det som Raustorp m.fl. presenterar, vilket 

visade att det är fler flickor än pojkar som når den rekommenderade nivån av daglig fysisk 

aktivitet (2015:811). Den organiserade idrottsverksamheten har en stor påverkan på ele-

vernas totala fysiska aktivitet, som även redovisats ovan, oavsett kön men då det är fler 

pojkar som deltar i dessa aktiviteter fler gånger varje vecka uppnår de en högre total fysisk 

aktivitet jämfört med flickorna.  

En intressant notering är också att de olika fysiska aktiviteterna skiljer sig åt mel-

lan pojkar och flickor. Det finns två gemensamma idrotter som både flickor och pojkar del-

tar i och de är fotboll och innebandy. Utöver de två så deltar flickorna även i dans, ridning 

och skridskoåkning. Vilket är tre aktiviteter som ingen av pojkarna deltar i. Förutom fotboll 

och innebandy deltar pojkarna i ishockey, parkour, tennis och jujutsu, vilket är aktiviteter 

som ingen av flickorna deltar i. Det finns alltså några gemensamma idrotter där både pojkar 

och flickor deltar i, men sedan finns det även aktiviteter där deltagandet skiljs åt mellan 

könen. Det finns alltså även här, lika som vid rastaktiviteterna på skolan, ett isärhållande 

mellan pojkarna och flickorna i deras val av fysiska aktiviteter. Aktiviteter som ridning och 

dans ses som typiskt kvinnliga aktiviteter medan ishockey, parkour och kampsporter ses 

som manliga aktiviteter och dessa normer följer eleverna (Elvin-Nowak & Thomsson 

2003:45).  
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Enkätundersökningen visar att det finns skillnader i flickor och pojkars inställ-

ning till skolarbetet. En större andel flickor än pojkar anser att skolarbetet är enkelt samti-

digt som det också är en större andel flickor än pojkar som anser skolarbetet att vara 

ganska svårt eller svårt. Nästan alla pojkar anser generellt att skolarbetet är ganska enkelt 

medan flickornas svar är mer utspridda över skalan. Även när det gäller hur roligt eleverna 

tycker att skolarbetet är så följer svaren samma mönster. Flickornas svar är mer utbredda 

med en majoritet som anser att skolarbetet är roligt medan ett fåtal anser det vara tråkigt. 

Pojkarnas svar är mer centrerade till ganska roligt med några som tycker det är roligt och 

några som tycker det är ganska tråkigt. Gällande elevernas intresse för skolarbetet är både 

flickornas och pojkarnas åsikter relativt jämna. Hos pojkarna finns det dock en större andel 

som tycker att skolarbetet är ganska ointressant jämfört med hos flickorna. Fler flickor än 

pojkar tycker istället att skolarbetet är intressant men en majoritet av både flickor och poj-

kar anser att skolarbetet generellt är ganska intressant. Resultatet visar även att de elever 

som har en mestadels negativ inställning till skolarbetet också har lägre betyg än de mer 

positivt inställda eleverna.  

Vad dessa skillnader, i inställning till skolarbetet mellan flickor och pojkar grun-

dar sig i, säger inte elevernas svar i enkätundersökningen. Sara Högdin skriver att det är 

vanligare att flickor visar större engagemang och intresse för sina studier eftersom de vär-

derar utbildning högre än vad pojkar i samma ålder gör (Högdin 2007:293).  Det kan vara 

en anledning till att flickornas svar är mer utspridda över skalan från positivt till negativt 

inställda till skolarbetet. Det kan vara så att de känner en högre press på sig att prestera 

bra i skolan, både från dem själva och från omgivningen. Att få bra betyg och vara duktig i 

skolan kan också ses som något flickor ska sträva efter mer till skillnad från pojkar. Vi är då 

tillbaka i tankarna om genus och vad som ses som kvinnligt och manligt, där att vara duktig 

i skolan anses vara en kvinnlig egenskap (Elvin-Nowak & Thomsson 2003:46). Pojkar har 

därför inte samma press på sig att prestera bra resultat i skolan och har därför en mer 

avslappnad inställning till skolan eftersom det inte gör lika mycket om de skulle få ett lågt 

betyg. Flickorna har däremot en högre press på sig när det gäller resultaten och prestat-

ionerna i skolan, vilket gör att de flickor som klarar av att leva upp till de förväntningarna 

och klarar av pressen har en mer positiv inställning till skolan. De flickor som däremot inte 

klarar av att leva upp till förväntningarna och inte får höga betyg får genom det en mer 

negativ inställning till skolarbete. Svaren på enkätundersökningen berättar, som sagt, inte 
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på om detta är fallet för dessa elever, men det är en intressant tanke och ingång till att ta 

reda på varför flickornas inställning till skolarbetet skiljer sig från pojkarnas.  

Det visar sig alltså att även om många av eleverna är fysiskt aktiva visade det sig 

att det finns skillnader mellan hur flickor respektive pojkar är fysiska aktiva samt vilka fy-

siska aktiviteter de deltar i. En anledning till detta kan, som beskrivits ovan, ha med den 

manliga normen att göra. Även i deras inställning till skolan och skolarbetet fanns det skill-

nader i svaren mellan flickorna och pojkarna. Flickornas inställning varierade mer mellan 

positivt och negativ jämfört med pojkarna som var generellt sett ganska positivt inställda 

till skolarbetet.   

4.1.3. Fysisk aktivitet och betyg 

För att på ett tydligt sätt visa hur betygsfördelningen skiljer sig mellan eleverna har jag 

grupperat dem efter den tid som de angett i enkätundersökningen att de är fysiskt aktiva 

varje dag. De olika urvalsgrupperna är då: >60 minuter om dagen, 60-120 minuter om da-

gen, 120-180 minuter om dagen, <180 minuter om dagen och den sista urvalsgruppen som 

är övriga. De som räknas som övriga är elever som inte angett hur länge de är fysiskt aktiva 

varje dag, men ändå angett vilka betyg de fått. I enighet med rekommendationerna från 

WHO angående fysisk aktivitet har även urvalsgrupperna delats upp i två större grupper. 

De elever som har en daglig fysisk aktivitet på mindre än 60 minuter räknas som fysiskt 

inaktiva och de elever som har en daglig fysisk aktivitet på 60 minuter eller mer räknas som 

fysiskt aktiva. De här fem urvalsgrupperna har sedan applicerats på de fyra ämnena idrott 

och hälsa, svenska, matematik och engelska då betygen i de ämnena efterfrågades i enkä-

ten och sammanställts i varsitt diagram där både pojkar och flickors betyg är samlade (se 

figur 1, figur 2, figur 3 och figur 4). För att förenkla ytterligare slås, i vissa resonemang, alla 

de kategorierna som visar en fysisk aktivitet på över 60 minuter om dagen samman och 

benämns då som <60.  
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4.1.3.1. Idrott och hälsa 

Totalt angav 28 elever sitt be-

tyg idrott och hälsa. Två av 

dessa elever tillhör kategorin 

övriga. Av de åtta elever som 

angett att de har en daglig fy-

sisk aktivitet under 60 minuter 

fick två elever betyget D, fyra 

elever fick C och två elever fick 

B. För alla de elever med en fy-

sisk aktivitet på mer än 60 mi-

nuter om dagen fick en elev be-

tyget D, fjorton elever fick C, tre elever fick B och en elev fick A i betyg. Resultatet visar att 

det är färre antal elever med en daglig fysisk aktivitet <60 minuter som har D i betyg än det 

antal elever som har en daglig fysisk aktivitet >60 minuter med samma betyg. Detta trots 

att det är fler elever i urvalsgruppen med en daglig fysisk aktivitet <60 minuter. Det är också 

en elev mer, av eleverna i urvalsgruppen <60 än i urvalsgruppen >60, som har betyget B. 

Dessutom är andelen elever som fått C i betyg större i urvalsgruppen <60 och i den urvals-

gruppen finns även den enda elev som fått A i betyg.  

 Elevernas fysiska aktivitet har ett tydligt samband med deras betyg i ämnet 

idrott och hälsa. De elever som har en total fysisk aktivitet på den rekommenderade nivån 

av 60 minuter eller mer varje dag får i större utsträckning högre betyg i idrott och hälsa. 

Det är dock ett för litet underlag för att se huruvida de elever som dagligen har en fysisk 

aktivitet på mer än två respektive tre timmar får ytterligare fördelar av det.  
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4.1.3.2. Svenska 

Av de sju elever som tillhör ur-

valsgruppen >60 fick fyra ele-

ver E, en elev D och två elever 

B i betyg. Av alla elever med en 

fysisk aktivitet på <60 minuter 

dagligen fick sex elever bety-

get E, tre fick D, fyra fick C, tre 

fick B och en elev fick betyget 

A. Även i svenska går det att se 

att de elever som är fysiskt ak-

tiva i 60 minuter eller mer varje 

dag tenderar att få högre betyg än de elever som inte är fysiskt aktiva i 60 minuter dagligen. 

Skillnaderna är inte lika tydliga som de är för betyget i idrott och hälsa men det finns indi-

kationer till att fysisk aktivitet även bidrar till ett högre betyg i svenska. Det är en större 

andel som fått betyget C eller högre av de elever som är mer fysiskt aktiva, åtta av 17 elever, 

än de inaktiva, två av sju elever. Resultatet tyder inte på att de elever som har en fysisk 

aktivitet på mer än två respektive tre timmar om dagen skulle dra ytterligare fördelar 

betygsmässigt av detta, men som sagt är underlaget för detta begränsat.  

4.1.3.3. Matematik 

Även betyget i matematik visar 

sig ha samband med elevernas 

fysiska aktivitet. Här är dock 

betygen överlag högre jämfört 

med idrott och hälsa. Av de 

åtta elever från >60 fick två 

elever betyget E, två fick D, två 

fick C och två elever fick A. Av 

de eleverna med fysisk aktivi-

tet på <60 minuter om dagen 

fick tre betyget E, en fick D, sju 
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fick C, två fick B och fem fick A i betyg. En klar majoritet av eleverna som fått C eller högre 

i betyg har en fysisk aktivitet på <60 minuter om dagen. För >60 är det fyra av åtta och för 

<60 är det 14 av 18 elever med C eller högre i betyg i matematik.  

Ur resultatet går det här trots det begränsade urvalet av elever, som är fysiskt 

aktiva mer än två respektive tre timmar om dagen, att dra slutsatser om att den utökade 

fysiska aktiviteten positivt påverkar dessa elevers betyg då tre av de fem har fått A och två 

har fått C i betyg. Men samtidigt visar resultatet att två av de åtta eleverna med >60 minu-

ters fysisk aktivitet dagligen har A i betyg trots sin låga fysiska aktivitet. Det betyder att 

betyget i matematik inte är helt beroende den fysiska aktiviteten då det inte är ovanligt att 

även de inaktiva eleverna får höga betyg i ämnet. Något som motsätter det resultat som 

Ericsson & Cederberg redovisar, där samtliga elever som fått högsta betyg i matematik 

också haft en hög fysisk aktivitetsnivå samt ett högt betyg i ämnet idrott och hälsa (Ericsson 

& Cederberg 2013:58).  

4.1.3.4. Engelska 

När det gäller betyget i eng-

elska visar resultatet att den 

fysiska aktiviteten inte spelar 

lika stor roll som den gör för 

betyget i idrott och hälsa och 

matematik. Av de åtta ele-

verna med >60 minuters fysik 

aktivitet om dagen fick två ele-

ver betyget E, två fick D, en fick 

C, två fick B och en fick A i be-

tyg. Av de sjutton eleverna i 

urvalsgruppen <60 fick en elev betyget F, fem fick E, två fick C, åtta fick B och en fick betyget 

A. Visserligen får en större andel av eleverna ur <60 betyget C eller högre, 11 av 17, än 

eleverna ur >60, fyra av åtta, men resultatet visar att även det är lika många elever från 

båda grupperna som fått A i betyg och att den elev som fått F tillhör <60. Överlag får dock 

eleverna ur <60 ett högre betyg och de elever som är fysiskt aktiva mer är två respektive 

tre timmar om dagen får även högre betyg, samtliga av dessa fyra elever fick betyget B. Det 
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går alltså där precis som vid betyget i matematik att dra slutsatsen att den utökade fysiska 

aktivitet som sträcker sig över två timmar eller mer om dagen ger ett positivt resultat på 

en elevs betyg i engelska.   

4.2. Gruppintervju 

I denna del kommer det insamlade materialet från gruppintervjuerna att presenteras och 

analyseras under respektive rubrik. Inställning till fysisk aktivitet, Inställning till skolan och 

Idrott och hälsa som ämne. Som jag skrivit ovan delades grupperna in efter kön. En grupp 

bestod av flickor, en grupp bestod av pojkar och en grupp var blandad med både flickor och 

pojkar. Svaren från de olika grupperna visade sig vara lika och jag kunde inte urskilja några 

särskilt karaktäristiska svar för en specifik grupp. Därför kommer svar från de tre grupp-

intervjuerna att redovisas utan någon hänvisning till vilken grupp elever som har svarat.  

4.2.1. Inställning till fysisk aktivitet 

Som det visats genom enkätundersökningen är de medverkande eleverna i denna studie 

samtliga deltagare i någon form av organiserad träning på fritiden. De elever som deltog i 

gruppintervjun fick nu möjlighet att ge en fördjupad bild av sin inställning till fysisk aktivitet. 

De fick även ge sin definition av vad fysisk aktivitet innebär för dem.  

  Definitioner av fysisk aktivitet som återkom genom de tre gruppintervjuerna 

var definitioner som ”idrott”, ”springa”, ”använda kroppen”, ”röra på sig”, ”bli svettig eller 

trött” och ”få upp pulsen”. Eleverna visar en att de har en samlad bild av vad fysisk aktivitet 

kan vara. Vissa gav en mer allmän bild av fysisk aktivitet medan vissa var mer fokuserade 

på träningsaspekten av fysisk aktivitet.  

Samtliga elever betonade vikten av fysisk aktivitet och hur det påverkar deras 

vardag. ”Man behöver det för att må bra” svarade en elev. ”Jag tror man blir gladare om 

man rör på sig” svarade en annan. De flesta uttryckte positiva samband i och med fysisk 

aktivitet. ”Kroppen mår bra om man rör på sig”, ”kroppen är gjord för att röra sig” och ”man 

får vara ute och göra saker man tycker är roligt”. De är några exempel på positiva uttryck 

om fysisk aktivitet, men vissa tog även upp negativa konsekvenser som kan drabba en vid 

utebliven fysisk aktivitet. ”Om man sitter inne och äter chips och sånt och inte rör sig nån-

ting då kan man ju bli lite rund, det är dåligt för hälsan”, ”för annars blir man lat och orkar 
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jättelite”. Eleverna upplevde alltså att det finns hälsorisker med fysisk inaktivitet och såg 

de som anledningar till att vara fysisk aktivitet för att då undvika att bli tjock eller lat. De 

svar eleverna gav kännetecknas av både det salutogena perspektivet och det patogena 

perspektivet. Många elever upplever fysisk aktivitet som någonting som får dem att må 

bättre, bli gladare och orka mer. Det är karaktärsdrag för det salutogena perspektivet av 

hälsa, att den fysiska aktiviteten gynnar vår hälsa och får oss att må bättre. Svar som att 

”bli lat och orka mindre” eller att ”bli tjock” är resultat av utebliven fysisk aktivitet vilket 

orsakar ohälsa, något som karaktäriserar det patogena synsättet på hälsa. Det är intressant 

att båda synsätten lyftes fram av eleverna men också att det salutogena perspektivet var 

det som var mest förekommande under intervjuerna. Fördelarna av fysisk aktivitet var ele-

verna tydliga med att redogöra för och de hade stor förståelse för hur den påverkade deras 

vardag.  

 Andra motivationsfaktorer för fysisk aktivitet diskuterades också under 

gruppintervjuerna. Vissa elever motiverades av att utmana sina resultat och sina prestat-

ioner och för att nå sina mål de satt upp för sin träning. ”Om man åker skridskor och tränar 

över sommaren kanske man känner att man presterar bättre då i höst och vinter när man 

åker skridskor igen”, sa en elev. ”Och så får man motivation för jag styrketränar och kon-

ditionstränar för att få bättre kondition och bättre styrka för skridskorna för det behöver 

du för att åka skridskor och om man har ett mål som att vi ska vinna OS i skridskor så blir 

det att man har ett mål en anledning till att träna”, fastslår en annan elev. En annan moti-

vationsfaktor för eleverna var att träna tillsammans med andra. ”Man blir mer motiverad 

om man tränar med någon”, ”det är ju kul också med sporterna att det är en gemenskap”, 

”fotbollen där är det ju en jättegemenskap” och ”det blir roligare och man peppar 

varandra” är exempel på citat från elevernas känslor om motivationen och glädjen som de 

får genom att träna tillsammans med andra.  Dessa motivationsfaktorer stämmer överens 

med de som presenteras av Bringsén (2012:11). Däremot var det endast ett fåtal elever 

som tog upp den utseendefokuserade fysiska effekten, det vill säga att träna för att få en 

eftertraktad kroppsfigur. Det som av Bringsén kallas för ett smalt kroppsideal, vilket var den 

motivationsfaktorn som var vanligast till varför ungdomar var fysisk aktiva (Bringsén 

2012:11). Men för de elever som deltog i den här studien var aktivitetsglädjen och den 

prestationsrelaterade fysiska aktiviteten de dominerande motivationsfaktorerna.  
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 En ytterligare motivationsfaktor bland dessa elever var deras föräldrars och sys-

kons fysiska aktivitet. De elever som hade familjemedlemmar som var fysiskt aktiva moti-

verades av det och det fick dem att vilja vara mer aktiv. ”Det blir lättare att motivera sig 

själv att gå ut om föräldrarna peppar en än om de tycker att träning är skitonödigt och de 

bryr sig inte om att man ska träna eller inte utan de bara sitter inne och kollar på tv och 

äter onyttigt”, förklarar en elev. ”Min brorsa är ju jätteträningsmotiverad och då blir ju jag 

också det”, fyller en annan elev i. Eleverna ger här exempel på ytterligare en stark motivat-

ionsfaktor till fysisk aktivitet. Föräldrarnas och familjens inställning till fysisk aktivitet spelar 

också roll för att ett barn ska vara fysiskt aktiv på fritiden, vilket även Meckbach & Lundvall 

redovisar (2008:13). Tycker föräldrarna att det är viktig med idrott och fysisk aktivitet är 

det en större chans att barnen också kommer att tycka det jämfört med barn vars föräldrar 

inte tycker att det är lika viktigt. Det resultatet visar sig även stämma på eleverna i denna 

studie.  

En elev uttryckte att hen fick dåligt samvete om hen inte hade varit fysisk aktiv 

utan bara suttit still. ”Om jag sitter stilla en hel dag och tittar på mobilen då får jag typ dåligt 

samvete… jag känner att jag borde ha gjort nånting, och det märker man ju om vi sitter inne 

en hel dag så får man ju ont i huvudet och blir trött”. Eleven inser själv att den fysiska akti-

viteten bidrar till ett allmänt välmående då stillasittande inomhus leder till trötthet och 

huvudvärk. Det ska sägas att det här är en elev som är fysiskt aktiv många dagar i veckan, 

både i skolan och på fritiden, och hen påpekar även betydelsen med vila. ”Man måste hitta 

en balans, annars mår man inte bra”, säger eleven i en diskussion angående varför man 

inte ska träna för mycket.  

Vid en senare diskussion kommer samma elever tillbaka till huruvida det går att 

träna för mycket, nu i relation till tiden för träning kontra tiden för skolarbete. ”Om man 

tränar för mycket så man inte har tid för skolan”, inleder en elev. ”Att man väljer träning 

före läxor och plugga inför prov då blir det ju negativt men annars tror jag det är mest 

positivt”, svarar en annan. ”Skola först sen träning”, instämmer en tredje. Eleverna disku-

terar om vad konsekvenserna av för mycket träning kan vara och de är alla överens om att 

det är skolan som kommer i första hand. Den tid som blir över är den tid som kan spenderas 

på träning eller annan fysisk aktivitet. Det var intressant att höra hur eleverna diskuterade 

sin fysiska aktivitet och hur mycket av deras tid som ägnas åt träning. Många av eleverna 
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var fysiskt aktiva på sin fritid flera gånger i veckan, både på egen hand och genom en före-

ning. De var alla överens om att skolan skulle prioriteras före träningen men samtidigt så 

var deras fysiska aktivitet till hjälp för deras prestationer i skolan. Många kände att den 

hade en positiv inverkan på deras hälsa och att de orkade mer i skolan. Återigen var det 

salutogena perspektivet elevernas huvudsakliga utgångspunkt i diskussionen om fysisk ak-

tivitet och hälsa vilket tyder på att de här barnen har en positiv inställning gentemot fysisk 

aktivitet som grundar sig i de hälsofrämjande aspekterna av den.  

 Eleverna var positivt eniga när det gällde om deras fysiska aktivitet påverkar 

prestationerna i skolan. Många uttryckte att de kände sig mer alerta och att de får bättre 

koncentration genom den fysiska aktiviteten. ”Jag blir piggare och orkar mer”, sa en elev. 

”Man blir inte lika slö i skolan, man kan tänka mer”, tyckte en annan. ”Man blir pigg i skallen 

och man blir trött i kroppen”, sa en tredje. Det tredje citatet tycker jag prickar in mycket av 

det som är resultatet av fysisk aktivitet. Kroppen och musklerna tröttas ut men hjärnan blir 

piggare, får mer energi och blir mer koncentrerad. Många elever kände igen sig i det sce-

nariet och upplevde att den fysiska aktiviteten var till fördel för deras inlärning. Som en 

elev sa, ”det känns som om man tränar och rör sig mycket så har man lättare att lära”. Och 

en annan elev fyllde i, ”man blir ju liksom pigg av det och då blir det lättare att lära in allting 

då”. Eleverna beskriver själva hur deras hälsa och förmåga att prestera i skolan påverkas i 

positiv bemärkelse av den fysiska aktiviteten och återigen utifrån ett salutogent synsätt 

som vid tidigare diskussioner.  

4.2.2. Inställning till skolan 

Intressant i relation till elevernas inställning till fysisk aktivitet är deras inställning till skolan 

och skolarbetet. Som beskrivits ovan upplever många elever att deras fysiska aktivitet gag-

nar deras förutsättningar för inlärning. Under gruppintervjuerna visar det sig också att ele-

verna har en övergripande positiv inställning till skolan. Det finns dock skillnader i vilka an-

ledningar de själva anser gör skolan bra. Vissa elever framhäver den goda sammanhåll-

ningen i klassen och att de får tillbringa tid med sina kompisar. En del elever anser också 

att läraren spelar en stor roll i huruvida eleverna tycker ett ämne är roligt eller tråkigt i 

skolan. Även arbetssättet är viktigt för att fånga elevernas intresse.  

I ämnen där praktiskt arbete ofta förekommer nämndes det ofta som en faktor 

som bidrog till ämnets omtyckthet. ”De ämnen där vi får göra saker är roligast. Inte när vi 
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bara sitter i ett tyst klassrum”, som en elev uttryckte sig. Dramatiseringar var ett arbetssätt 

som kom upp i en av gruppintervjuerna när eleverna diskuterade vilka arbetssätt som de 

föredrog, med motiveringen, ”då blir det många sätt att lära sig på inte bara läsa och 

skriva”. Och en annan elev fyllde i, ”ja jag tror man lär sig bättre när vi gör praktiska saker”. 

En tredje elev inflikade med en intressant tanke där hen jämförde skolarbetet med idrott, 

”det är ju som med sport också man blir ju inte bra på det om man inte tycker det är roligt”. 

Självklart är det lättare, och förutsättningarna för att man ska bli bra på någonting ökar, om 

man tycker att det är roligt. En annan elev i en annan gruppintervju uttryckte sig på ett 

liknande sätt, men med skillnaden att ett ämne blir roligare ju bättre det går för eleven i 

det, ”vissa ämnen går det bättre i och då blir det roligare”. Elevernas prestationer i ett ämne 

spelar roll för hur eleverna upplever ämnet samtidigt som hur eleverna upplever ämnet 

påverkar deras prestationer. De är en intressant tanke att försöka lista ut vilket som kom-

mer först, men det är svårt att svara på och det är förmodligen individuellt från ämne till 

ämne.  

Variation mellan arbetssätt under lektionerna var också populärt bland ele-

verna. Det lite traditionella arbetssättet med en inledande föreläsning av läraren följt av 

egen läsning på ämnet tycktes vara tråkigt och oproduktivt av många elever. ”När man sit-

ter och läser så kan man ju bara läsa och läsa, till slut så fattar man ju ingenting”, förklarade 

en elev. ”Jag tycker det är så tråkigt när man bara ska sitta i en bok, sitta och läsa och ibland 

får man skriva anteckningar en hel lektion, man lär sig bättre om man får göra något roligt 

av det”, sa en annan. Det sociokulturella perspektivets situerade lärande är något som ele-

verna själva förespråkar under gruppintervjuerna. De använder inte det begreppet men när 

de förklarar vilka arbetssätt som de tycker fungerar bra så är det just sådana som karaktä-

riserar det situerade lärandet: Att eleverna inte bara ska använda hjärnan utan hela krop-

pen vid inlärningen i klassrummet. Att de får vara fysiskt delaktiga i undervisningen som 

har inslag av praktiska moment som engagerar eleverna genom att använda kroppen som 

hjälpmedel. Att de tillsammans i klassrummet får lära av varandra, det så kallade kollegiala 

lärandet. Detta är huvudpunkterna i det som Phillips & Soltis benämner som det situerade 

lärandet och det är det som eleverna själva föredrar (Phillips & Soltis 2010:98). 

Flera elever upplevde att de, under de längre lektionerna, ofta kände sig rastlösa 

och hade svårt att sitta still. Ett problem som de i klasserna löst genom att ha små korta 
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avbrott i lektionerna där eleverna fick röra på sig och få igång blodcirkulationen för att se-

dan fortsätta lektionen. ”När läraren märker att det börjar bli lite rörigt för att alla är så här 

otåliga för att det är jobbigt att sitta still… då brukar hon ofta göra att vi får röra på oss lite 

och då brukar det faktiskt bli bättre”, berättar en elev. En lösning som enligt eleverna fun-

gerar bra och främjar deras inlärning. ”Det är mycket lättare att lära sig när vi rör på oss 

och får lite pauser”, som en elev säger. ”Man blir mer koncentrerad för man får en liten 

paus”, förklarar en annan. Här ger eleverna exempel på hur deras lärare redan arbetar ak-

tivt i klassrummet för att hjälpa eleverna att hålla koncentrationen och orken uppe i klass-

rummet under lektionerna. De små korta pauserna i undervisningen, som får eleverna att 

röra sig och få igång blodcirkulationen, upplevs som nyttiga och effektiva av eleverna själva. 

Det visar att även lärarna på skolan har insett vikten av att kroppen fungerar bättre i skolan 

när den mår bra.  

4.2.3. Idrott och hälsa som ämne 

Gällande lektionerna i idrott och hälsa fanns det blandade åsikter. Då många av eleverna i 

klasserna har en hög fysisk nivå kände de ofta att de hölls tillbaka på lektionerna av de 

andra eleverna i klassen som de upplevde inte var lika aktiva som de själva. ”Man måste ju 

liksom vara med så alla är med men de kanske inte är lika aktiva”, säger en elev. Många 

elever tycker att idrottslektionerna gärna skulle kunna bli jobbigare och mer fysiskt krä-

vande när jag frågar hur lektionerna kan ändras till det bättre. ”Jag vill ha mer att man ska 

få röra på sig”, ”jag vill att man ska bli lite mer trött” och ”jag tycker att det är lite för lätta 

för ofta jag vill ha jobbigare idrott”, är några av reaktionerna jag får från eleverna.  

Det är bekymmersamt att eleverna får en känsla av att de hålls tillbaka från att 

ge maximalt av sin kapacitet på idrottslektionerna. Det leder till att alla elever mer eller 

mindre bedöms utifrån hur de presterar i relation till varandra och inte till sin egen kapa-

citet så som det ska vara. Nivån anpassas efter inte efter individuell nivå utan efter att den 

hela massan ska kunna delta på samma fysiska nivå. En situation som båda elevgrupper 

förlorar på. De fysiskt starka eleverna får inte delta på den fysiska nivå de ska och de ele-

verna med en mindre fysisk kapacitet tvingas delta med elever som presterar bättre än 

dem, ur ett prestationsbaserat perspektiv, vilket kan leda till negativa erfarenheter och det 

i sin tur till en ökad fysisk inaktivitet. En lösning till problemet som de här eleverna upplever 
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skulle kunna vara en mer individbaserad undervisning där klassen delas upp i mindre grup-

per, vilket också föreslås av några elever under gruppintervjun. ”Man kan ju matcha grup-

per göra bra grupper som passar… så att de som är mindre bra kan vara i sin grupp och köra 

i sitt tempo”. Att säga att vissa är sämre än andra är inte okej, då alla elever utgår från sin 

egen förmåga som inte ska jämföras med andras, men jag förstår hur den här eleven tänker 

och det finns fördelar med att dela upp klassen i grupper anpassade efter fysisk förmåga. I 

nuläget sker inte undervisningen på alla elevers individuella villkor efter de bestämmelser 

som står i läroplanen eller omfattas av begreppet inkludering. Hänsyn ska tas till alla elevers 

olika förutsättningar och behov och undervisningen kan därför inte utformas lika för alla. 

Det är viktigt att alla elever i gruppen, även de elever som avviker från normen, får samma 

möjligheter till undervisningen på samma sätt som de andra eleverna som tillhör normen 

(Eriksson-Gustavsson, Göransson & Nilholm 2011:132).  Så som eleverna beskriver situat-

ionen på idrottslektionerna stämmer det inte överens med läroplanens uppgift om en lik-

värdig utbildning anpassad efter varje elev. Idrott och hälsa är dock ett problematiskt ämne. 

Eleverna bedöms efter sin fysiska och kroppsliga kapacitet vilket då synliggörs för övriga 

elever i klassen. Det leder till jämförelser eleverna emellan på ett sätt som inte sker i övriga 

ämnen i vilka de bedöms, nästan uteslutande, efter prestationer som bara den bedömande 

läraren tar del av. Men i idrott och hälsa ser alla allt hela tiden och hela klassens fokus 

hamnar ofta på den enskilda eleven, vilket kan vara en av anledningarna till att många ele-

ver inte känner sig trygga på idrottslektionerna.  

Det är dock inte bara negativa erfarenheter som eleverna bär med sig från 

idrottslektionerna. Många elever upplever idrottslektionerna som de roligaste, när de får 

röra på sig och vara aktiva och de menar också att lektionerna blir ännu roligare när de gör 

något som alla tycker om vilket gör att alla deltar. ”När det är nånting som alla tycker om 

då är det mycket roligare för då är alla aktiva”, berättar en elev. De här exemplen på när 

lektionerna fungerar bra och alla elever deltar och är aktiva visar att de finns lektioner där 

inkludering fungerar bra och får med alla elever i undervisningen. Alla deltar på sina villkor 

men tillsammans med de andra eleverna. 

Nationellt sett så är idrott och hälsa det enda ämne där pojkar i genomsnitt har 

ett högre betyg än flickorna (Björnsson 2005:10). Gällande eleverna som deltagit i min stu-

die är betygsfördelningen relativt jämn mellan flickor och pojkar. Intressant är dock att av 

de elever som, i enkätundersökningen, angett sitt betyg i idrott och hälsa är det fler av 
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flickorna, jämfört med pojkarna, som har ett betyg högre än C, vilket är genomsnittsbetyget 

för samtliga elever i undersökningen. Att pojkar oftare lyckas bättre än flickor i idrott och 

hälsa kan ha att göra med att den typen av idrott som eleverna mestadels får utöva ofta 

anses vara manliga idrotter. När jag, under gruppintervjuerna, frågar eleverna om vilka ty-

per av idrotter som de får testa, är svaret för det mesta olika bollsporter. ”Man spelar typ 

fotboll och brännboll”, ”Vi har testat volleyboll, innebandy och basket”. ”Vi spelar mest 

innebandy och fotboll och såna sporter”. Bollsporter, som trots att det är många flickor 

som utövar dessa, vanligtvis kategoriseras som en manlig idrott. Trots att flera av flickorna 

i uppger att de tränar dans på fritiden är det en aktivitet som ingen av elever nämner som 

något de har fått testa på lektionerna i idrott och hälsa. Huruvida eleverna faktiskt har tes-

tat dans på idrottslektionerna låter jag vara osagt men det faktum att ingen av eleverna 

väljer att ta upp dans eller någon annan idrott som är en normativt kvinnlig idrott visar att 

det är den manliga normen som är i fokus när eleverna diskuterar idrott (Elvin-Nowak & 

Thomsson 2003:50).  

 

 

5. Diskussion 

I detta avsnitt kommer jag att återkoppla till uppsatsens syfte och frågeställningar för att 

se om studien har lyckats besvara dem. Jag kommer även att redovisa slutsatser som går 

att dra utifrån det insamlade materialet och analysen.  

 Syftet med denna uppsats var att undersöka om det, hos elever i årskurs 6, 

fanns något samband mellan deras fysiska aktiviteter, både i skolan och på fritiden, och 

deras prestationer i skolan. Frågeställningarna som ställdes inför undersökningen var 1) hur 

ofta eleverna var fysiskt aktiva i skolan, dvs. både på idrottslektionerna och på rasterna? 2) 

om eleverna är fysiskt aktiva på fritiden? 3) vilken inställning eleverna har till fysisk akti-

vitet? och 4) vilken inställning eleverna har till skolan och skolarbetet? För att svara på 

dessa frågeställningar har en enkätundersökning och tre gruppintervjuer gjorts med elever 

från årskurs 6. Genom det insamlade materialet från enkätundersökningen kunde fråge-

ställning ett och två besvaras. En nästan uteslutande majoritet av eleverna anger att de 

deltar aktivt på idrottslektionerna och att de är fysiskt aktiva på rasterna. En stor del av 
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eleverna svarar också att de tränar eller är fysiskt aktiva på andra sätt flera gånger i veckan, 

övriga elever svarar att de är fysiskt aktiva en eller ett par gånger i veckan. Eleverna fick 

även ange hur länge de uppskattade sin dagliga fysiska aktivitet att vara. Detta för att se 

hur många av eleverna som nådde upp till den av WHO rekommenderade nivån av daglig 

fysisk aktivitet på 60 minuter (WHO 2010:7). Ca 70 % av eleverna angav att de hade en 

fysisk aktivitet på 60 minuter eller mer om dagen. Det är en högre procentuell andel elever, 

som når den av WHO rekommenderade nivån för fysik aktivitet, än vad både Raustorp m.fl. 

(2015) och Lundvalls (2004) tidigare forskning har visat på svenska elever.  

 Svaren på frågeställning tre och fyra är inte lika klara att plocka ut eftersom 

de svaren hittas i materialet från gruppintervjuerna. I gruppintervjuerna deltog inte alla 

elever som deltog i enkätundersökningen. De ger därför en begränsad bild över elevernas 

inställning till fysisk aktivitet och till skolan. Men genom gruppintervjuerna fick jag svaret 

att samtliga av de deltagande eleverna inser värdet av fysisk aktivitet. De poängterade ofta 

ur ett salutogent perspektiv vilka främjande effekter den fysiska aktiviteten har för deras 

hälsa. Hur de mår bättre, blir piggare och orkar mera. Även i skolan känner de av skillnaden 

av fysiska aktiviteter på rasterna mellan lektionerna och ibland också under vissa lektioner. 

Samtliga elever uppgav att de var medlemmar i någon förening där de utövar en fysisk ak-

tivitet av något slag. Den tidigare forskningen visar att de elever som uppskattar och deltar 

i idrottslektionerna och genom dem får positiva erfarenheter av fysisk aktivitet, också till 

större del deltar i fysiska aktiviteter även på fritiden (Engström 2004:3, Ericsson & Ceder-

berg 2013:48). Det stämmer in bra på de elever som deltagit i denna studie då de har en 

övervägande positiv inställning både till ämnet idrott och hälsa och till deltagande i fysisk 

aktivitet på fritiden. Till skolan och skolarbetet har de också en positiv inställning, dock inte 

lika övervägande positiv som till fysisk aktivitet. Eleverna förespråkar ett sociokulturellt 

klassrumsklimat där de tillsammans ska lära sig genom kollegialt- och situerat lärande. Nå-

got som de anser skulle förbättra deras möjligheter till inlärning men som de har alldeles 

för lite av i sin undervisning i nuläget.  

 Överlag har alltså frågeställningarna som ställts inför uppsatsen besvarats. 

Trots att elevunderlaget har varit relativt litet har det ur materialet ändå gått att se ett 

resultat som ger tillfredställande svar.  Att inte alla elever har deltagit i gruppintervjuerna 

gör att de deltagande elevernas åsikter är de som får ta plats och även representera de 

övriga eleverna. Men eftersom de var så pass likasinnade i sina svar går det att se svaren 
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som tillräckliga, och det var inte heller meningen att alla elever skulle delta i gruppinter-

vjuerna.  

 Det finns mycket tidigare forskning som stödjer tesen att fysisk aktivitet har 

positiva samband med elevers prestationer i skolan (Castelli m.fl. 2007, Ericsson & Ceder-

berg 2013, Hillman 2014, Käll, Nilsson & Lindén 2013, Lundvall 2004, Meckbach & Lundvall 

2008, Syväoja m.fl. 2013, Thedin Jakobsson m.fl.  2012, Van Dusen m.fl.  2011). Syftet med 

denna uppsats var att undersöka om detta samband stämde även på eleverna som deltog 

i den här studien. För att fastställa huruvida den tesen stämmer har det insamlade materi-

alet från enkätundersökningen använts. För att bestämma vilka elever som skulle räknas in 

i urvalsgruppen som fysiska inaktiva respektive fysiskt aktiva delades eleverna upp efter 

vilken daglig fysisk aktivitet de angett i enkätundersökningen. De elever som angett att de 

är fysiskt aktiva mindre än 60 minuter om dagen placerades i urvalsgruppen fysiskt inaktiva. 

De elever som svarat att de är fysiskt aktiva 60 minuter om dagen eller mer placerades i 

urvalsgruppen fysiskt aktiva. Materialet bearbetades och analyserades och totalt var 21 

elever fysiskt aktiva och nio elever fysiskt inaktiva. Elevernas fysiska aktivitet visade sig ha 

olika stor inverkan på betygen eleverna hade i ämnena idrott och hälsa, svenska, matematik 

och engelska. Det som studien däremot inte besvarar är huruvida det är den fysiska aktivi-

teten som påverkar betygen eller om det är betygen som påverkar lusten till fysisk aktivitet. 

Studien har utgått från att det är den fysiska aktiviteten som påverkar elevernas betyg vil-

ket också är min egen föreställning om sambandet mellan de två. Även den tidigare forsk-

ningen som gjorts på området har samma inställning, att det är den fysiska aktiviteten som 

har en positiv påverkan på elevernas betyg.  

 För betyget i idrott och hälsa visade sig den fysiska aktiviteten spelade en stor 

roll, vilket den tidigare forskningen också visade (Ericsson & Cederberg 2013:58, Lundvall 

2004:2). De elever som var fysiskt aktiva i 60 minuter om dagen eller mer fick i regel högre 

betyg än de som var fysiskt aktiva i mindre än 60 munter om dagen. Ur detta resultat går 

det att dra slutsatsen att ökad fysisk aktivitet kan bidra till att en elev får ett högre betyg i 

idrott och hälsa. För betyget i svenska går det också att se tendenser att de fysiskt aktiva 

eleverna får högre betyg än de fysiskt inaktiva. Skillnaden är inte lika tydlig som den är för 

betyget i idrott och hälsa men den finns där att se och är värda att nämnas. När det gäller 

betyget i matematik framgår det av undersökningen att elever från båda urvalsgrupperna 
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har högsta betyget A. Betyget är därmed inte lika sammankopplat till den fysiska aktivi-

teten. Viktigt att poängtera är ändå det faktum att tre av fem av de elever som hade en 

daglig fysisk aktivitet på två timmar eller mer hade A i betyg. Det går därför att dra slutsat-

sen att en utökad fysisk aktivitet har en positiv effekt på betyget i matematik. Sammas slut-

sats går också att dra för betyget i engelska där de eleverna med en högre fysisk aktivitet 

får i regel högre betyg än de andra. Att en utökad fysisk aktivitet skulle höja skolresultaten 

är också ett resultat som Hillman, Erickson & Kramer presenterar (2008:59).  

 Det går genom resultatet att se att det finns samband mellan en elevs fysiska 

aktivitet och vilket betyg eleven får i ämnena idrott och hälsa, svenska, matematik och eng-

elska. Syftet med uppsatsen har därmed blivit besvarat med att tesen om att fysisk aktivitet 

påverkar skolresultaten i positiv bemärkelse. Det finns skillnader mellan ämnena hur 

mycket den fysiska aktiviteten påverkar. Mest intressant tycker jag är hur betyget i mate-

matik påverkas. För vissa elever är den fysiska aktiviteten inte alls en faktor som spelar roll 

då de trots att de tillhörde urvalsgruppen fysiskt inaktiva hade det högsta betyget A. Sam-

tidigt visade även resultatet att de elever som var fysiskt aktiva hade fördelar av detta och 

de fick i stor utsträckning höga betyg i matematik. Ett resultat som kan vara av intresse att 

fördjupa sig i för att se om det även finns samma mönster i en större undersökning med ett 

större elevunderlag.  

 En slutsats som går att dra från resultatet av denna studie, och som jag vill 

poängtera ytterligare, är att skolor skulle ha mycket att tjäna på genom att främja sina ele-

vers fysiska aktivitet under skoldagen på samma sätt som det i Käll, Nilsson och Lindéns 

forskning visar att eleverna som får extra fysisk aktivitet genom skolan också presterar 

bättre resultat (Käll, Nilsson & Lindén 2013:476). Eleverna som deltagit i min undersökning 

går på en skola där de anser att de får möjligheter till fysisk aktivitet under skoldagen. På 

rasterna finns det organiserade rastaktiviteter och under vissa klassrumslektioner får de 

även kort pauser med fysisk aktivitet för att få eleverna att behålla koncentrationen under 

lektionerna. Enkla medel för att ge eleverna bra förutsättningar för att med hjälp av den 

fysiska aktiviteten klara av skoldagen på ett bra och produktivt sätt, som i slutänden gynnar 

deras prestationer och betyg.  
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7. Bilagor 

Här redovisas de olika blanketter, enkät- och intervjufrågor som används i studien.  

7.1. Bilaga 1 

Till vårdnadshavare för barn på xx skola. 

Medgivande till deltagande i en studie 
Studien, som kommer att handla om det möjliga sambandet mellan elevernas fysiska aktivitet och deras skol-

resultat, kommer att utföras inom ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av August Asp som går 

sjätte terminen på grundskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 

vid Uppsala universitet. 

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie.  

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer att svara på en 

enkät om deras fysiska aktivitet, samt intervjuas i sin skolmiljö. Jag har förklarat för mitt barn vad studien 

innebär och jag har uppfattat att mitt barn har förstått detta och vill delta i studien. 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att deltagarna 

inte kan identifieras.  

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att mitt barns medverkan är frivillig och 

när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn.  

□ Jag samtycker till att mitt barn svarar på enkäten.  

□ Jag samtycker till att mitt barn deltar i gruppintervju.  

  
Barnets namn: ……………………………………………. Födelsedatum: …………………… 
 
1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 
 
Adress: …………………………………………………………………………….. 
 
Telefon: ……………………………………………………………………………. 
 
2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………. 
 
Adress: ……………………………………………………………………………… 
 
Telefon: ……………………………………………………………………………… 
 
....................................................................... 
Ort och datum    
 
....................................................................... ................................................................ 
Underskrift vårdnadshavare 1  Underskrift vårdnadshavare 2 
 
....................................................................... 
Barnets underskrift (om möjligt) 
 

Blanketten skickas i bifogat svarskuvert 
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7.2. Bilaga 2 

Till vårdnadshavare för barn på xx skola 
 
Information om en studie av Elevers fysiska aktivitet 
 
Jag är lärarstudent som går sjätte terminen på grundlärarprogrammet och har påbörjat ett 
självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Upp-
sala universitet. 
 
Syftet med studien är att se om det finns ett samband mellan elevernas fysiska aktivitet 
och deras skolprestationer samt att undersöka vilken inställning eleverna har till fysisk ak-
tivitet. Studien kommer att genomföras i form av en enkätundersökning och gruppinter-
vjuer med eleverna.  
 
Deltagandet i studien innebär att jag kommer att samla in data genom att ditt barn svarar 
på en enkät om sin fysiska aktivitet och intervjuas i grupp tillsammans med några fler och 
detta är ingenting som kommer att påverka barnets vanliga aktiviteter i skolan i någon 
större utsträckning. Jag kommer att använda mig av ljudinspelning vid intervjuerna för att 
kunna dokumentera elevernas svar och resonemang.  
 
Datainsamlingen kommer att ske under april månad. Insamlade data kommer att analyse-
ras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att 
ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av stu-
dien kommer alla personuppgifter vara borttagna.  
 
Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 
datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  
 
Om ni är positiva till deltagande, prata med ert barn om detta och fråga om barnet är villigt 
att delta. Därefter undertecknar ni den medföljande blanketten om medgivande och 
skickar in den i bifogat kuvert. Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra 
att kontakta mig eller min handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  
 
Studiens handledare: Karin Lindelöf, Universitetslektor vid Centrum för genusvetenskap 
Tel: 018-471 2278  
E-post: karin.lindelof@gender.uu.se 
 
Uppsala den 31 mars 2016 
 
August Asp, August.Asp.9723@student.uu.se 
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7.3. Bilaga 3 

Enkätundersökning om fysisk aktivitet och skolresultat 
Tack för att du tar dig tid att besvara denna enkät, dina svar är värde-

fulla för mig. Frågorna är en del av en studie om elevers fysiska ak-

tivitet både i skolan och i hemmet, samt eventuella samband med ele-

vernas skolresultat. Besvara frågorna utifrån vad som passar bäst in 

på dig själv. Deltagandet i denna enkät är frivilligt och kommer du 

till en fråga du inte vill svara på så kan du hoppa över den. Du kan 

också när som helst avbryta ditt deltagande i undersökningen, även 

efter att du har lämnat in enkäten. Kom ihåg att dina svar är konfi-

dentiella och får endast ses av forskaren och de får bara användas till 

denna studie.  

Ringa in det svaret som stämmer bäst på dig.  

 

Jag är: 

 

Kille Tjej Annat Vill inte uppge 

 

Hur många år är du? 

 

 

 

Hur många dagar i veckan går eller cyklar du till skolan?  

 

0 1 2 3 4 5  

 

 

Hur ofta är du ombytt på idrottslektionerna? 

 

Varje gång  

Nästan varje gång  
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Ungefär varannan gång  

Nästan aldrig 

Aldrig 

 

Hur ofta är du aktiv på idrottslektionerna? 

 

Varje gång  

Nästan varje gång  

Ungefär varannan gång  

Nästan aldrig 

Aldrig 

 

Brukar du vara fysiskt aktiv på rasterna? 

Ja Nej 

Om ja, vad gör du då? 

 

 

Hur upplever du att skolarbetet generellt är? (välj ett alternativ per rad) 

 

Enkelt Ganska enkelt       Ganska svårt         Svårt

 

Roligt Ganska roligt       Ganska tråkigt  Tråkigt    

 
Intressant Ganska intressant          Ganska ointressant Ointressant 

 

 

Hur många dagar i veckan leker eller spontanidrottar du så att du 

blir andfådd, svettig eller trött när du är i skolan? 
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0 1 2 3 4 5 

 

Hur många dagar i veckan leker eller spontanidrottar du så att du 

blir andfådd, svettig eller trött när du är hemma? 

 

0 1 2 3 4 5 6

 7 

 

Hur många dagar i veckan tränar du så att du blir andfådd, svettig 

eller trött på fritiden? 

 

0 1 2 3 4 5 6

 7 

 

Deltar du i någon organiserad fysisk aktivitet på fritiden? (idrotts-

förening, dansklubb, ridklubb m.m.) 

 

Ja Nej 

 

Om ja, hur många gånger i veckan deltar du? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Och vilken sorts aktivitet är det? 

 

 

 

Hur lång tid uppskattar du att du är fysiskt aktiv varje dag? 

 

Mindre än 30 minuter 

30-60 minuter  

1-2 timmar 
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2-3 timmar 

Mer än 3 timmar 

 

Vilket betyg har du i ämnet Idrott och hälsa? 

 

A B C D E F  

Vilket betyg har du i ämnet Svenska? 

 

A B C D E F 

 

Vilket betyg har du i ämnet Matematik? 

 

A B C D E F 

 

Vilket betyg har du i ämnet Engelska? 

 

A B C D E F 

 

 

 

 

 

Tack för ditt deltagande! 

Med vänliga hälsningar  

August Asp 
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7.4. Bilaga 4 

Intervjuguide 

1. Vad tycker ni om skolan?  

 Vad är jobbigt/lätt, roligt/tråkigt m.m.?  

 Varför? 

2. Vad är fysisk aktivitet för er?  

 Hur skulle du definiera det? 

3. Tycker ni fysisk aktivitet är viktigt?  

 Varför? 

4. Hur tycker du att idrottslektionerna är?  

 Vilka är era erfarenheter av idrotten i skolan? Positiva/negativa? 

 Hur ofta är ni aktiva på lektionerna? 

 Hur kan lektionerna bli bättre? 

5. Ger skolan er möjligheter till att vara fysiskt aktiva varje dag?  

 Utöver Idrottslektioner och raster? 

 På vilket sätt? 

6. Skolan har ju som uppdrag att inspirera er till fysisk aktivitet, lyckas dem? 

 Hur kan skolan göra för att ni ska bi mer inspirerade? 

7. Tror ni att er fysiska aktivitet påverkar era prestationer i skolan? 

 På vilket sätt? 

8. Är du fysiskt aktiv på fritiden?  

 På vilket sätt?  

 Är ni fysiskt aktiva utanför någon förening? 

 Varför?  

9. Är det någonting som du vill lägga till utöver det ni har pratat om? 

 


