
 
 
ISB 
Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Den fysiska hälsan, koncentrationen och  
prestationerna hos skolbarn 

 
Pupil’s physical health, 

concentration and achievements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författare: 
Wictoria Kjellberg 
 
 
 
Examensarbete i lärarutbildningen  Handledare: 
Vårterminen 2007   Anette Sandberg 
 
    Examinator: 
    Margareta Sandström-Kjellin 
      
     

http://www.mdh.se/�


 

 
 
ISB     Examensarbete 
Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap  10 poäng 
 
SAMMANFATTNING 
 
Wictoria Kjellberg 
 
Fysisk hälsa, koncentration och prestationer hos skolbarn 
 
Pupil’s physical health, concentration and achievements 
 
Våren 2007    Antal sidor: 30 inklusive bilagor 
 
 
Syftet med föreliggande arbete var att undersöka om barn och ungdomars upplevda fysiska 
hälsa, innehållande fysisk aktivitet och spontanidrottande har ett samband med deras 
självskattade skolprestationer och koncentrationsförmåga. Hur skulle skolan se ut om de 
följde läroplanen? Detta var en kvantitativ studie där en enkätundersökning i tre klasser, en 
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1. Inledning 
Efter en lång tids studier, har jag nu arbetat på en högstadieskola sedan hösten 2002. Under 
dessa, mina yrkesverksamma år, har jag sett att många barn och ungdomar har svårt med sitt 
lärande. Det gäller alltifrån att sitta still under lektionerna till att koncentrera sig i 
inlärningssituationen. 
 
Den aktuella debatten om skolbarns sviktande fysiska hälsa och ökande vikt i kombination 
med det minskade antalet timmar i skolgymnastiken och det faktum att barn är mindre fysiskt 
aktiva på fritiden, har väckt mitt intresse. Kan det vara så att det finns ett samband mellan 
inlärnings- och koncentrationssvårigheter och minskad fysisk aktivitet? 
 
I Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006) framkommer det tydligt att undervisningen ska 
anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Skolan ska även främja elevernas 
harmoniska utveckling. Det ska åstadkommas genom en varierad och balanserad 
sammansättning av innehåll och arbetsformer. Skolan ska även, tillsammans med 
vårdnadshavarna, skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barn och ungdomars utveckling 
och lärande. Trots detta så har antalet undervisningsminuter i ämnet idrott och hälsa minskats 
drastiskt. 
 
Forskning under 1990 och 2000 talet visar att fysisk aktivitet och rörelseträning är viktiga för 
barn och ungdomars fysiska välbefinnande och för deras förmåga att lära. Enligt Raustorp 
(2004) så frisätter fysisk aktivitet hormoner som ger en känsla av ökat välbefinnande, och det 
bästa tillståndet för lärande är en blandning av muskulär avslappning och mental 
koncentration. Berg och Cramér (2004) påstår också att när de arbetar med rörelseträning så 
kan de se en förbättring av läsning, skrivning, förmågan att lösa matematiska problem samt en 
förbättring i koncentrationsförmågan hos barnen, detta i takt med att de förbättrar sin motorik. 
 
1.1 Syfte 
Syftet med föreliggande arbete är att undersöka om barn och ungdomars upplevda fysiska 
hälsa, innehållande fysisk aktivitet och spontanidrottande har ett samband med deras 
självskattade skolprestationer och koncentrationsförmåga.  
 
1.2 Forskningsfrågor 
Mina forskningsfrågor blir följaktligen: 

• Hur upplever en grupp ungdomar sin fysiska hälsa? 
• Hur anser en grupp ungdomar att den fysiska hälsan påverkar barn och ungdomars 

skolprestationer?? 
• Hur anser en grupp ungdomar att den fysiska hälsan påverkar barn och ungdomars 

koncentrationsförmåga? 
 
1.3 Begreppsdefinitioner 
Hälsa är ett läge av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara 
frånvaro av sjukdom och handikapp. 
 
När det i arbetet nämns ordet spontanidrottande avses den form av aktivitet som barn och 
ungdomar gör på fritiden utan föreningsanslutning, t.ex. fotboll på bakgården, hoppa hopprep 
och leka kurragömma. 
 
Enligt Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006) skall eleverna vara delaktiga i de 
demokratiska principerna i skolan, detta gäller förmågan att påverka, att kunna ta ansvar och 
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att få vara delaktiga i beslut. Med detta som grund så finns nu ett ämne i skolan som heter 
Elevens val. I detta ämne har eleverna möjlighet att göra olika ämnesval. Vad som 
tillhandahålls som tillval är helt upp till skolorna, även hur detta ämne förs in i schemat är upp 
till desamma. 
 
2. Litteraturgenomgång 
I detta ämne, rörande barn och ungdomars fysiska hälsa och om koncentrationsförmågan och 
skolprestationerna påverkas av denna, finns det inte speciellt mycket litteratur och forskning. 
Dock har en del litteratur påträffats vid sökningar i Nyköpings kommuns bibliotekskatalog, 
Högskolebibliotekets katalog samt i Nyköpings vårdgymnasiums bibliotekskatalog. För att 
finna adekvat litteratur som berörde ämnet användes sökord såsom: fysisk hälsa, 
koncentration och skolprestation. 
  
2.1 Hälsa i läroplanerna 
Enligt Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006) så har skolan tillsammans med 
vårdnadshavaren ett gemensamt ansvar för barnens och ungdomarnas hälsa. Skolan har en 
förpliktelse att följa läroplanen med dess strävans mål och uppnående mål. Lpo 94 säger 
bland annat: 
 

Skolan har ansvar för att varje elev efter genomgången grundskola  
har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa  
samt har förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och 
 miljön. (Utbildningsdepartementet 2006, Lpo 94, sid.10) 

 
Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006) ser ämnet idrott och hälsa som ett medel att 
bibehålla och uppnå god hälsa. Enligt Statens offentliga utredningar (2000:19) fokuserar 
kritiker på skolornas brist på att tillvarata barnens bakgrund och erfarenheter, vilket kan 
innebära hinder för barnets emotionella och kognitiva utveckling. Därmed missar skolan sin 
möjlighet att bidra till barnets förmåga att hantera olika livssituationer. Läroplanskommittén 
menar att det är dags att överge åtskillnaden mellan lärande och utveckling. Utveckling ses 
som en process som påverkas av lärandet. Utveckling av förståelse är knutet till innehållet i 
det aktuella kunskapsområdet. Olika ämnen påverkar elevernas utveckling på olika sätt. 
Utvecklingen är också knuten till det kulturella, språkliga och praktiska sammanhang i vilket 
lärande sker. 
 
Raustorp (2004) säger att efter Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006), blev det en 
neddragning av timmarna i ämnet idrott och hälsa. Ett nytt ämne tillkom, elevens val, där 
eleverna skulle kunna välja idrottsinriktat. Det har dock visat sig, att barn som är inaktiva på 
fritiden inte gör idrottsinriktade val. Trots detta så säger Lpo 94 bland annat: 
 
 Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. 
 Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk 
 aktivitet inom ramen för hela skoldagen. (Utbildningsdepartementet 2006, Lpo 94, sid. 5) 
 
Wästlund (1999) menar att kursplanen i idrott och hälsa framhåller att kroppen är byggd för 
rörelser och aktiviteter och att skolmiljön likväl som hem- och fritidsmiljön bör beakta detta. 
Ämnet idrott och hälsa skall också stimulera till egna motions-, rörelse- och idrottsaktiviteter. 
Det faktum att ämnet idrott och hälsa är det enda ämnet som sätter kroppen i centrum ger det 
en särställning i skolan. Idrott och hälsa har också ett egenvärde och behöver inte bedömas i 
förhållande till något annat. Genom ett balanserat utbud av fysisk aktivitet utvecklas elevernas 
kinestetiska förmåga och praktiska vetande, detta är ett sätt att bidra till elevernas bildning.  
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2.2 Fysisk hälsa hos barn och ungdomar 
Enligt SOU (2000:19) är många barn fysiskt inaktiva på fritiden och uppvisar redan i tidig 
ålder sjukdomstecken, det kan vara fetma och sämre kondition. Att ha idrott i skolan två till 
tre gånger i veckan motverkar inte detta. Barn och ungdomar måste vara fysiskt aktiva och 
motionera mer på fritiden, det är en friskfaktor. Övervikt har i historisk tid varit tecken på 
rikedom och välmående, medan övervikten idag har ett statistiskt samband med låg 
utbildningsnivå hos föräldrarna. Folkhälsoinstitutet (1997) förordar i idéskriften ”Vårt behov 
av rörelse” förebyggande insatser gällande fysisk aktivitet för barn och ungdomar under 
uppväxtåren, detta för att avvärja eventuella hälsoproblem högre upp i åldrarna. 
 
Fysisk aktivitet är något som för med sig betydande hälsovinster för barn och ungdomar. 
Därför har Folkhälsoinstitutet (1997) i idéskriften ”Vårt behov av rörelse” förordat att 
samhället bör satsa på rörelse och aktivitet hos barn redan i tidig ålder. Några av dessa 
argument är att genom fysisk aktivitet upplever de flesta ett allmänt ökat välbefinnande, 
stressen minskar, barns motoriska, sociala och personliga utveckling förbättras samt att 
övervikten hos barn och ungdomar motverkas. De menar även att barn har ett spontant behov 
av rörelse, de behöver inte motiveras till motorisk aktivitet. I förskola och skola uppmuntras 
dock inte rörelse utan barnen uppmanas att sitta still. 
 
Enligt Berg och Cramér (2003) har flertalet undersökningar idag visat att idrottande barn och 
ungdomar når bättre studieresultat än fysiskt inaktiva och stillasittande barn och ungdomar. 
Det finns även forskning och utredningar som visar att konsten att lära är starkt förknippad 
med känsla av hälsa och välbefinnande. 
 
2.3 Barn och ungdomars fritid 
Raustorp (2004) säger ”Vi är skapade för ett liv i rörelse”. Trots att samhället ser helt 
annorlunda ut mot för 10 000 eller varför inte för 500 år sedan ser människan likadan ut. 
Likväl har vi en växande grupp inaktiva ungdomar. Spontanidrottandet är borta och 
ungdomarna ägnar sig mer åt stillasittande fritidssysslor, såsom TV- och videotittande och 
spel på datorer. 
 
Thedin-Jacobsson (2005) menar i sin utredning, för Idrottshögskolan i Stockholm, att 
skoltiden till största delen är inriktad på teoretiska kunskaper och att den mesta tiden 
tillbringas sittande. Detta sittande sker ofta i möbler som inte är anpassade för barn och 
ungdomars behov och inte heller är de ergonomiskt riktiga. Behovet av fysisk aktivitet 
tillgodoses inte heller av skolgårdarna, som ofta är gråa och tråkiga, med minimalt för barnen 
att göra. Många barn är dock engagerade i idrottsrörelsen på fritiden, där de då kan träna både 
fysiska, psykiska och sociala förmågor. Problemet är dock, att det inte är alla barn förunnat, 
med denna möjlighet, framförallt inte för de som bäst skulle behöva detta. För just dessa barn 
är det endast skolans undervisning i idrott och hälsa som ger dem möjligheten till fysisk 
aktivitet och rörelse. 
 
Nilsson (1994) visar i sin undersökning att vad barn samt ungdomar gör på sin fritid skiljer 
sig på många plan. Det är skillnad mellan åldersgrupper och mellan könen. Även bostadsort 
och social bakgrund är påverkande faktorer. Barn och ungdomar idag utvecklar sina egna 
kulturmönster. De ägnar mer tid åt massmedia än åt någon annan fritidssysselsättning. 
Massmedierna har en självklar plats i vardagen, och används ofta simultant med andra 
aktiviteter. Ungdomsforskare har uppmärksammat att barn och ungdomar, i större 
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utsträckning än förr, är beroende av den egna åldersgruppen som förebilder och för att forma 
värderingar och livsstilar. Barn och ungdomars fritidsintressen kretsar runt idrott, sport, lyssna 
på musik, träffa kamrater eller ”inte göra något bara slöa”. Undersökningar har visat att barn 
och ungdomar i genomsnitt ägnar fyra till sju timmar om dygnet åt massproducerat ljud och 
bild. Fritiden kretsar runt lek, TV, serieböcker samt olika aktiviteter, såsom organiserad 
kultur-, musik- och idrottsverksamhet. Pojkar tittar mer på TV än flickor, vilket även gäller 
barn till lågutbildade föräldrar relaterat till barn med högutbildade föräldrar.  
 
2.4 Rörelse, lärande och koncentration 
Folkhälsoinstitutet (1997) menar i idéskriften ”Vårt behov av rörelse” att, redan hos det lilla 
nyfödda barnet ser man att det strävar efter rörelse, genom att det sparkar och ständigt rör sig. 
Barn prövar sig fram och utvecklas därför hela tiden. De måste få behålla sin lust till rörelse, 
det är då de upptäcker sin kropps möjligheter. Barns utveckling är en sammansatt process där 
fler utvecklingsområden är inflätade in varandra. Barns lärande är inte bara en fråga om 
tankemässig utveckling utan den är också beroende av motoriska, känslomässiga, språkliga, 
sociala och kulturella förhållanden. Idag pågår forskning som understryker rörelseträningens 
betydelse för barns utveckling. Utvecklingen av barns sinnen, kroppsfunktioner och 
rörelsemönster är en viktig del av deras kompetens, och även för att utveckla sina sinnen än 
mer för att se och uppfatta världen. Rytmik, dans och rörelselekar stärker kroppen och 
kroppsuppfattningen och därmed även identiteten. God kroppsuppfattning är en förutsättning 
för förfinad motorik och senare för läs- och skrivinlärning. Tid- och rumsbegreppen utvecklas 
också genom motorisk träning. Det är alltså av största vikt att barnen får utveckla sina 
förmågor och funktioner av sensomotorisk och fysisk karaktär. Utvecklingen av förmågan att 
tänka och vara uppmärksam är beroende av motoriska erfarenheter, och indirekt blir då 
rörelse viktigt för inlärningsförmågan. Att få möjlighet att växla fokus mellan teoretiskt och 
praktiskt arbete har betydelse för koncentrationen. Barn som tillbringar mindre tid i teoretiska 
ämnen för att delta i fysisk aktivitet, presterar lika bra eller till och med bättre än sina 
klasskamrater i de teoretiska ämnena. Fysisk aktivitet frisätter hormoner och ökar känslan av 
välbefinnande. Det bästa tillståndet för lärande tros vara en blandning mellan muskulär 
avslappning och mental koncentration.  
 
Gustafsson och Hugoh (1987) menar att, för att barn ska klara av att sitta still måste de få röra 
på sig. I skolan tvingas barn att sitta still och detta tillsammans med TV tittande och 
datoranvändande gör att många barn blir alldeles för inaktiva, vilket i sin tur kan leda till 
allmänna inlärningssvårigheter. Det är dessa barn som påverkas mest positivt av motorisk 
träning. De menar också att medveten rörelseträning skapar förutsättningar för lärande, ökar 
koncentrationsförmågan, ökar minnesförmågan och skapar arbetsglädje. 
  
Berg och Cramér (2003) säger att de traditionella gymnastikövningarna i förskola och skola 
underlättar lärandet eftersom kroppsrörelser skapar nya och bygger ut befintliga nervbanor. 
Undersökningar har visat att fysiskt aktiva barn och ungdomar når bättre studieresultat än sina 
stillasittande kamrater. Under 1990-talet var det många barn som fick inlärningsproblem av 
för lite rörelseträning. Detta tros bero på, att det totala antalet gymnastiktimmar drogs in. Barn 
som får rörelseträning som komplement till den vanliga undervisningen gör tydliga 
förbättringar vad det gäller läsning, skrivning och matematik, även deras 
koncentrationsförmåga förbättras. Allt detta i takt med att de förbättrar sin grovmotorik och 
följaktligen även finmotoriken.  
 
Enligt Raustorp (2004) är en välutvecklad motorik, mogen perception och ett psyke i balans 
förutsättningar för koncentration hos barn och ungdomar, god koncentration är i sin tur en 
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förutsättning för lärande. Ökad fysisk aktivitet ger bättre koncentrationsförmåga. I och med 
detta så kan man se ett direkt samband mellan motorik och inlärning. 
Wästlund(1999) menar att ett vetenskapligt argument för fysisk aktivitet, är att funktionerna i 
en rad av kroppens organsystem förbättras. Fysisk aktivitet har också en antidepressiv effekt 
och påverkar därför humör och självkänsla i positiv riktning. 
 
2.5 Barn och ungdomars skolprestationer 
Nilsson (1994) menar att det finns samband mellan vad barn och ungdomar gör på fritiden 
och hur de lyckas i skolan. Barn från socialgrupp ett är högpresterande i skolan och de väljer 
en instrumentell fritidsstil. De varvar läxläsning och annat skolarbete med fysisk träning vid 
flertal tillfällen i veckan. Barn från socialgrupp tre är inte studiemotiverade och de väljer en 
expressiv livsstil, som präglas av kravlöshet och öppenhet, t.ex. att gå på fritidsgårdar. 
Skillnaden är att en del barn får föräldrastöd och uppmuntran till strukturerade 
fritidsaktiviteter då det finns ekonomiska möjligheter till detta, medan andra föräldrar varken 
har tid eller en ekonomi som tillåter detta stöd. En del undersökningar visar att ungdomar som 
får låga betyg och/eller vantrivs i skolan, i högre grad söker sig till, av vuxenvärlden, mindre 
accepterade medieinnehåll, t.ex. våldsfilmer. Det myckna TV tittandet i kombination med 
dålig skoltrivsel, kan försvaga barnens redan svaga intresse för böcker och läsning av böcker. 
Med tiden försämras då läs- och skrivförmågan och skolprestationerna och skolanpassningen 
blir sämre. 
 
Enligt Ericsson (2003) är motorisk träning ett värdefullt moment i barn och ungdomars 
undervisning, men det är därmed inte givet att motorisk träning kan lösa deras eventuella 
inlärningsproblem. Mycket talar dock för att kroppslig aktivitet engagerar barnet/ungdomen 
både emotionellt och socialt, vilket indirekt kan öka deras prestationsförmåga och 
välbefinnande. Ericssons avhandling indikerar att det finns ett samband mellan motorisk 
träning och skolprestation. Resultaten pekar på att ökad fysisk aktivitet och extra motorisk 
träning kan ha betydelse för skolprestationerna i svenska och matematik. Olika studier av 
effekterna på skolprestationerna till följd av motorisk träning påvisar olika resultat, men detta 
är fortfarande en öppen fråga som kräver mer forskning. 
 
Wolmesjö (2006) menar att det är viktigt att vissa grovmotoriska rörelser automatiseras tidigt 
för att de finmotoriska rörelserna även de ska automatiseras, detta för att frigöra kanaler för 
kognitivt lärande såsom att läsa, skriva och räkna. 
 
3. Metod 
 
3.1 Kvantitativ undersökning 
Enligt Stukát (2005) har kvantitativa undersökningar sin bakgrund i naturvetenskapen, där 
undersökningarna är empiriskt kvantifierbara och objektiva mätningar och observationer 
spelar stor roll. Undersökningsmetoden har sina rötter i positivismen, empirismen och 
behaviorismen där forskaren söker säker kunskap som han sedan kan förklara och dra säkra 
slutsatser utifrån. Meningen med den kvantitativa studie som utfördes, i form av en 
enkätundersökning, var att den skulle vara helt objektiv, alltså helt utan påverkan av 
författarens egna värderingar, detta för att kunna dra säkra slutsatser av resultaten. 
 
Stukát (2005) menar att med en kvantitativ undersökning vill forskaren nå stora och 
representativa urval där denna samlar ett stort antal fakta som sedan kan antas gälla alla 
människor. Även Denscombe (2000) säger att denna form av undersökning förknippas med 
storskaliga studier och att den kvantitativa forskningens strävan är att finna numeriska data 
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för att omvandla observationerna, det som rapporterats eller registrerats till kvantifierbara 
enheter. Syftet med enkätundersökningen som utfördes var att nå ett representativt urval, detta 
realiserades genom att undersökningen genomfördes i en sjua, en åtta och en nia på 
grundskolans högstadium. 
 
Den kvantitativa undersökningsmetoden, menar Denscombe (2000), bygger på siffror där 
resultaten kan läggas fram i tabeller och diagram, vilket ger en känsla av objektiv och 
grundlig forskning. Tabeller och diagram är statistik och denna blir mer tillförlitlig ju större 
siffermängder forskaren samlat in. Det tar inte längre tid att bearbeta 2000 enheter än det gör 
att bearbeta 20 enheter om datorbearbetning används. Resultaten av enkätundersökningen 
presenteras i diagram med uträknade procentsatser för de olika svaren från respondenterna. 
 
Denscombe (2000) skriver att frågeformulär som metod är användbara när de skall besvaras 
av många, när svaren inte är alltför komplicerade, när det råder ett öppet klimat som får 
deltagarna att svara sanningsenligt, när forskare och respondent inte behöver träffas på tu man 
hand, när det är ok med förseningar av exempelvis respondentens svar, när det finns 
tillräckligt med pengar för att producera frågeformulär och sist; när de som skall svara på 
frågorna både kan läsa och skriva samt förstå innehållet. Själva enkäten utformades med 
tydligt, i kategorier, indelade frågor. Frågorna i sin tur hade fler olika svarsalternativ. 
Produktionen av enkäten stod undersökningsskolan för eftersom de var mycket intresserade 
av detta arbete. 
 
Enligt Denscombe (2000) finns det fördelar och nackdelar med den kvantitativa 
undersökningsmetoden. En fördel kan vara att metoden ses som vetenskaplig eftersom 
analysen verkar vara baserad på objektiva lagar snarare än forskarens värderingar. Även det 
faktum att den kvantitativa undersökningen ger en solid grund för beskrivningar och 
undersökningar eftersom resultaten baserats på uppmätta kvantiteter och inte på intryck av 
andra, är en fördel. En annan fördel är att delgivandet av resultaten i tabeller och diagram är 
effektivt och lättläst. Nackdelar kan vara att forskaren överlastas av datamängder och att han 
låser sig i analystekniken. En stor nackdel är också att om frågorna i en enkät är 
felformulerade så uppbär forskaren felformulerade svar. En annan nackdel, enligt Stukát 
(2005) är att resultaten blir breda men inte djupa. 
 
Den kvantitativa undersökningsmetoden, som bygger på stora urval, att resultaten presenteras 
i siffror samt ger en känsla av objektiv och grundlig forskning, som användes i denna uppsats 
var ett val som gjordes eftersom att respondenterna var ett stort antal barn på högstadiet. Min 
uppfattning var att en kvantitativ studie passade dessa barn bäst eftersom de oftast kan tycka 
att det är svårt att uttrycka vad de vill säga i ord.  
 
3.2 Datainsamlingsmetod 
En enkätundersökning i åren sju, åtta och nio genomfördes och syftet med denna var att få in 
så många svar som möjligt från olika respondenter. Detta var en viktig komponent eftersom 
respondenternas svar skulle ge möjligheten att på ett så brett sätt som möjligt ge svar på hur 
väl svaren överensstämde med forskningsfrågorna. För att enkäten inte skulle bli alltför 
komplicerad utformades denna genom att inte innehålla för många frågor utan i stället 
innehålla riktigt relevanta och kvalitativa frågor. Enkäten (se bilaga 1) består av 16 frågor av 
olika utformning. I vissa frågor finns tre svarsalternativ, i andra två svarsalternativ och i vissa 
fyra eller fler svarsalternativ. På detta vis var respondenterna förhoppningsvis hela tiden 
eftertänksamma och svarade inte bara slentrianmässigt. De första två frågorna handlade om 
respondenternas uppfattning om ämnet idrott och hälsa och vilken nytta de själva trodde att de 
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har av ämnet. Efter dessa kommer fyra frågor som handlade om respondenternas idrottande 
och andra fysiska aktiviteter på fritiden. Följande två frågor handlade om hur mycket tid 
eleverna använder till dator och TV på fritiden. Nästkommande två frågor berörde deras 
fysiska hälsa. De sista sex frågorna handlade om deras förmåga till koncentration och hur de 
själva tyckte att de presterade i skolan. 
 
När enkäten var utformad testades den på tio elever som undersökaren själv har i 
undervisning, detta för att se om det fanns några tveksamheter gällande frågeformuleringarna. 
Det momentet gick alldeles utmärkt. Därefter gjordes en muntlig presentation, för de blivande 
respondenterna, av enkätundersökningen och syftet med denna. Det renderade i endast positiv 
respons av de blivande respondenterna. Efter det momentet utformades en etisk förfrågan till 
vårdnadshavarna, där de fick ta ställning om deras barn fick delta i enkätundersökningen eller 
inte. Denna etiska förfrågan distribuerades av respektive klassföreståndare till 
vårdnadshavarna.  
 
I år sju var bortfallet 11 respondenter, i år åtta var bortfallet 13 respondenter och i år nio var 
bortfaller av respondenter 12 stycken. Det totala bortfallet i studien var således 46 %. I år sju 
delades 22 stycken etiska förfrågningar ut, 11 stycken returnerades med ett positivt svar och 
det var 11 stycken respondenter som sedan genomförde enkätundersökningen. Här var 
bortfallet vid undersökningstillfället 11 stycken, detta berodde på att resterande etiska 
förfrågningar aldrig returnerades. I år åtta delades 21 förfrågningar ut, 11 stycken återsändes 
med ett jakande svar och det var sedan åtta stycken respondenter som utförde 
undersökningen. I år åtta var bortfallet vid undersökningstillfället 13 stycken, detta berodde 
på att tio etiska förfrågningar aldrig returnerades samt att tre respondenter vid 
undersökningstillfället var frånvarande. I år nio delades det ut 24 etiska förfrågningar och 15 
återgäldades med ett bekräftande svar, av de 15 var det sedan 12 stycken respondenter som 
realiserade enkätundersökningen. I år nio var bortfallet vid undersökningstillfället 12 stycken, 
orsaken till detta var att nio förfrågningar aldrig returnerades samt att tre respondenter var 
frånvarande.   
 
3.3 Urval 
När funderingarna inleddes på hur datainsamlandet skulle utföras var ursprungstanken att 
genomföra intervjuer. Denna idé förkastades dock snart, detta för att det skulle krävas väldigt 
många intervjuer för att få tillräckligt med data för att kunna göra en kvantitativ studie och för 
att jämföra med tidigare forskning och arbetets litteraturgenomgång. Det var av dessa 
anledningar som valet föll på en enkätundersökning. 
 
Valet av de blivande respondenterna krävde också mycket eftertänksamhet. Hur skulle urvalet 
göras för att få ett så representativt urval som möjligt? Valet föll i detta fall på en klass från 
varje år på högstadiet, och då blev det totala antalet respondenter 67 stycken. Klasserna valdes 
ut helt slumpmässigt. Skolan som utsågs att delta i undersökningen är en medelstor 
högstadieskola, med 369 elever, i Södermanland. Den aktuella skolan och dess rektorer hade 
sedan tidigare godkänt att undersökningen gjordes. 
  
3.4 Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten avser hur tillförlitlig studien och mätinstrumentet blev och om resultaten skulle 
bli desamma om studien genomfördes på nytt.  För att öka denna undersöknings reliabilitet så 
valdes en lugn och ostörd plats ut, där respondenterna fick svara på enkäten, detta för att 
minimera yttre påverkan. En pilotstudie utfördes också, då på tio stycken elever, som sedan 
inte deltog i den riktiga undersökningen.  Författaren av detta arbete valde att närvara vid 
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undersökningstillfället, om eventuella frågor rörande enkäten skulle uppdagas. Detta för att 
undvika missförstånd, vilka som sedan i sin tur kunde sänka reliabiliteten på studien. 
 
Enligt Thurén (2000) påverkas reliabiliteten av att opinionsundersökningarna bygger på 
representativa urval av personer, så att inte tillfälligheter inverkar på resultaten. Inom 
positivistisk forskning och undersökningar är det betydelsefullt att flera undersökare skall 
kunna använda samma metod och komma fram till samma resultat. Detta ger en undersökning 
hög reliabilitet. 
 
Validiteten avser om undersökningen verkligen mätte, observerade och identifierade det den 
avsåg att göra. Denscombe (2000) menar att genom att belysa en del frågor i ett 
forskningsarbete går det att kontrollera dess validitet, det vill säga om man som forskare har 
undersökt det man menat att undersöka. I denna enkät valdes enkätfrågor ut som tydligt 
visade ett samband med arbetets forskningsfrågor. Ett problem med validiteten skulle kunna 
vara att respondenterna inte svarade sanningsenligt. Risken för att få icke sanningsenliga svar 
var minimal, eftersom respondenterna med största tydlighet visade att de tyckte det var roligt 
och intressant, både att få svara på frågorna och att ha deltagit i ett examensarbete.   
 
3.5 Etiska ställningstaganden 
Enligt Humanistiskt-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (1999) finns det etiska regler som 
ska följas när det görs undersökningar av olika slag hos människor. Undersökaren ska följa 
vissa krav såsom informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet. Dessa krav uppfylldes i detta arbete. 
  
Samtyckeskravet säger att undersökaren bör inhämta undersökningsdeltagarens samtycke 
samt om denne är under 15 år bör samtycke inhämtas från förälder eller vårdnadshavare. 
Eftersom respondenterna i denna enkätundersökning var minderåriga sändes en förfrågan (se 
bilaga 2) till vårdnadshavarna, där de fick ta ställning om deras barn fick delta eller inte. 
Samtliga respondenter fick även själva bestämma om de ville delta eller inte. 
 
Informationskravet säger att undersökaren ska informera alla berörda om undersökningens 
syfte. Respondenterna informerades därför muntligt, vad undersökningen gällde och varför 
den utfördes. Föräldrar eller vårdnadshavare informerades i den förfrågan de tillhandahöll. 
 
Konfidentialitetskravet säger att alla uppgifter om deltagarna ska ges största möjliga 
konfidentialitet. Undersökaren ska förvara alla uppgifter på ett sådant sätt att ingen otillbörlig 
kan få del av dem. I denna undersökning informerades det med största tydlighet att enkäten 
besvarades helt anonymt och att inga personuppgifter var aktuella för undersökningen.  
 
Nyttjandekravet säger att insamlade uppgifter om enskilda personer endast får användas för 
forskningsändamålet och inte till något annat. I denna undersökning informerades föräldrar 
och vårdnadshavare om att enkätsvaren skulle användas i ett examensarbete och inte till något 
annat. Respondenterna informerades muntligt om att deras svar endast skulle användas i detta 
syfte. Alla inblandade gavs även möjlighet att när arbetet är färdigställt få ta del av resultaten 
av enkätundersökningen.  
 
4. Resultat 
Resultaten från enkätundersökningen presenteras utifrån syftet och forskningsfrågorna. 
Resultaten är uppdelade i kategorierna: barn och ungdomars fysiska hälsa, barn och 
ungdomars skolprestationer, barn och ungdomars inställning till fysisk aktivitet samt barn och 
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ungdomars fysiska aktivitet på fritiden. Varje kategori har sedan olika diagramrubriker. Till 
varje diagram finns det skrivna kommentarer. 
 
Respondenterna är 11 elever från år sju, varav tio är flickor och en är pojke. Åtta elever från 
år åtta, varav två är flickor och sex är pojkar. 12 elever från år nio, varav fem är flickor och 
sju är pojkar. Det totala antalet respondenter är följaktligen 31 varav 17 stycken är flickor och 
14 stycken är pojkar. Åldersspridningen är för att kunna göra en jämförelse och se om det 
föreligger någon skillnad i fysik hälsa och aktivitet, skolprestationer och 
koncentrationsförmåga genom högstadiet. 
 
4.1 Resultatpresentation 
4.1.1 Barn och ungdomars fysiska hälsa. 
 
Diagram 1: Fördelning i procent avseende hur ofta respondenterna har huvudvärk.  
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Resultaten av undersökningen indikerar att en viss del av respondenterna har problem med sin 
fysiska hälsa. År 7 och år 9 har identiska svar på denna fråga. 46 % svarar ofta eller mycket 
ofta, 54 % svarar aldrig/ nästan aldrig alternativt då och då. År 8 skiljer sig väldigt mycket i 
sina svar då ofta/ mycket ofta alternativet saknas helt. 
 
Diagram 2: Fördelning i procent avseende hur ofta respondenterna har ont i magen. 
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Magont är en fysisk åkomma som tenderar att variera genom åren.10 % i år 7 svarar mycket 
ofta, 13 % i år 8 svarar ofta, båda dessa svarsmöjligheter saknas helt i år 9. Aldrig/ nästan 
aldrig ger generellt höga värden i mätningen: 45 % i år 7, 62 % i år 8 och 50 % i år 9. 
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Diagram 3: Fördelning i procent avseende hur ofta respondenterna har problem att 
sova. 
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Vad det gäller sömnproblem, är det mer vanligt förekommande i år 8 än i år 7 och i år 9. 
Återigen är år 8 lite avvikande i sina svar, det är liknande svar som frågan om huvudvärk.  
13 % av eleverna i år 8 svarar ofta vilket år 7 och år 9 saknar helt i sina svar. Aldrig/ nästan 
aldrig varierar från 55 % i år 7, 37 % i år 8 till 67 % i år 9. 
 
 
 
 
 
 
Diagram 4: Fördelning i procent avseende hur ofta respondenterna känner sig trötta 
och hängiga. 
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Frågan om känslan av att vara trötta och hängiga ger olikartade svar. Svaret mycket ofta avtar 
successivt, från 36 % i år 7 minskar andelen till 13 % i år 8 för att helt upphöra i år 9.  
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Diagram 5: Fördelning i procent avseende hur ofta respondenterna känner sig stressade. 
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Här uppkommer en markant skillnad i svaren mellan år 7 i jämförelse med åren 8 och 9. 
Stressrelaterade problem är högst i år 7 där respondenternas svar visade 27 % på alternativen 
ofta/ mycket ofta. I år 8 och i år 9 påvisas däremot en annan bild där svarsalternativen ofta 
och mycket ofta helt uteblivit. År 9 uppvisar den högsta siffran på svarsalternativet aldrig med 
33 %.  
 
 
 
 
 
 
Diagram 6: Fördelning i procent avseende hur ofta respondenterna känner sig 
okoncentrerade. 
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Frågan om okoncentration gav likartade svar i år 7 och i år 8, däremot föreligger stor skillnad 
i år 9 vilket siffrorna visar. Svaret aldrig ökar sakta men säkert från år 7 till år 9. Från 9 % i år 
7, 13 % i år 8 till 17 % i år 9. Noterbart är dessutom att svaren ofta och mycket ofta ändrar sig 
från 45 % i år 7, vidare till 50 % i år 8 medan år 9 helt saknar dessa svarsalternativ    
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4.1.2 Barn och ungdomars skolprestationer. 
 
Diagram 7: Fördelning i procent avseende hur respondenterna lyckades på sitt senaste 
svenskaprov. 
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Respondenternas svar avseende hur de presterat på sitt senaste svenskaprov visar att i år 7 är 
de nöjda eller mycket nöjda med sina resultat, i år 8 och 9 likaså. Det påvisas höga positiva 
värden i samtliga år. Alternativen mycket bra och bra visar följande procenttal 100 % i år 7, 
87 % i år 8 samt 92 % i år 9. Avvikelserna 13 % i år 8 respektive 8 % i år 9, missnöjda svar är 
låga värden totalt sett. 
 
 
 
 
Diagram 8: Fördelning i procent avseende hur respondenterna lyckades på sitt senaste 
engelskaprov. 
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Svaren avseende deras senaste engelskaprov påvisar liknande resultat som svenskaprovet.  
91 % av respondenterna i år 7 ansåg sig lyckats mycket bra eller bra. I år 8 ansåg sig 87 % 
lyckats mycket bra eller bra. I år 9 var det 75 % som ansåg sig lyckats mycket bra eller bra. I 
år 8 var det 13 % som tyckte att de lyckats dåligt och i år 9 var det 25 %. Var fjärde 
respondent i år 9 ansåg att de lyckats dåligt. 
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Diagram 9: Fördelning i procent avseende hur respondenterna lyckades på sitt senaste 
matematikprov. 
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Prestationerna avseende respondenternas senaste matematikprov gav något större differenser 
på resultaten. I år 7 var det 73 % som lyckats bra eller mycket bra, 9 % hade lyckats mindre 
bra och 18 % hade lyckats dåligt eller mycket dåligt. I år 8 var det 75 % som lyckats mycket 
bra eller bra och 25 % mindre bra. I år 9 var det 92 % som lyckats mycket bra eller bra och 
endast 8 % som lyckats mindre bra. 
 
 
4.1.3 Barn och ungdomars inställning till fysisk aktivitet. 
 
Diagram 10: Fördelning i procent avseende om respondenterna anser att de lär sig hur 
kroppen fungerar genom ämnet idrott och hälsa. 
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Förståelsen för att idrottsämnet i skolan gör att eleverna lär sig hur kroppen fungerar, tenderar 
att öka från år 7 till år 9. Här är det en avsevärd skillnad i svar från år 7 i jämförelse med år 8 
och 9. I år 7 svarar 18 % att det inte stämmer alls, i år 8 och 9 saknas detta svarsalternativ 
helt. Alternativet, stämmer helt, påvisar också helt olika uppfattning från 9 % i år 7 vidare till 
50 % i år 8 och slutligen 42 % i år 9. 
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Diagram 11: Fördelning i procent avseende om respondenterna anser att de får en 
stunds avkoppling från det teoretiska skolarbetet genom ämnet idrott och hälsa. 
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I år 7 anser respondenterna, mer än i år 8 och 9, att idrotten ger en stunds avkoppling från det 
teoretiska skolarbetet. Alternativet stämmer helt, ger procentandelen 64 % i år 7, 50 % i år 8 
medan siffran 17 % i år 9 avviker rejält. Åsiktsskillnader föreligger även i alternativet, 
stämmer till viss del, 36 % i år 7, 25 % i år 8 för att öka till år 9 där andelen är 66 %. 
 
 
 
 
 
 
Diagram 12: Fördelning i procent avseende om respondenterna anser att de blir 
duktigare i det teoretiska skolarbetet genom att delta i ämnet idrott och hälsa. 
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Resultaten indikerar att i år 8 och i år 9 är det en stor andel som anser att de blir duktigare.  
55 % i år 7 svarar, stämmer inte alls, i år 8 och 9 har detta svarsalternativ helt uteslutits. År 8 
och år 9 är med viss marginell skillnad eniga och avger likartade svar. 
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4.1.4 Barn och ungdomars fysiska aktivitet på fritiden. 
 
Diagram 13: Fördelning i procent avseende respondenternas deltagande i ledarledda 
fysiska aktiviteter på fritiden. 
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En mycket stor del av respondenterna är aktiva på fritiden i föreningsanslutna aktiviteter. 
Samtliga år visar höga värden av deltagande i aktiviteter med ledare. I år 7 svarade 64 % ja, i 
år 8 svarade 88 % ja, i år 9 avstannade ökningen och resultatet blev 67 %. 
 
 
 
 
 
Diagram 14: Fördelning i procent avseende respondenternas deltagande i icke 
ledarledda fysiska aktiviteter på fritiden. 
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Även det så kallade spontanidrottandet är mycket vanligt hos respondenterna. Fysiska 
aktiviteter på fritiden som ej är ledarledda gav följande svar. I år 7 svarade 55 % av eleverna 
ja, i år 8 svarade 50 % ja och i år 9 svarade 67 % ja. 
 
4.2 Resultatsammanfattning 
En stor del, närmare bestämt 64 % av sjuorna, 88 % av åttorna och 67 % av niorna, sysslar 
med någon form av fysisk aktivitet under fritiden. Variationen på aktiviteterna är stor, allt från 
innebandy till ridning och motorcross. Diagrammen 13 och 14 visar att även det så kallade 
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spontanidrottandet är stort, detta sker utan ledare. Här är allt från golf till skateboard och 
trampolin angelägna aktiviteter. De flesta har en positiv inställning till idrott och fysisk 
aktivitet och de har också en god insikt om vilken inverkan fysisk aktivitet har på kroppen och 
intellektet. Hela 45 % tror att de blir duktigare i de teoretiska skolämnena av att medverka på 
skolans idrottstimmar. 65 % av respondenterna anser dessutom att ämnet idrott och hälsa är 
lika viktigt som de andra ämnena i skolan. 
 
Den fysiska hälsan hos respondenterna är bra. 84 % har huvudvärk bara då och då, nästan 
aldrig eller aldrig. 94 % har ont i magen endast då och då, nästan aldrig eller aldrig. 52 % är 
trötta och hängiga då och då, nästan aldrig eller aldrig. Sömnproblem tenderar inte heller att 
vara något stort problem, 97 % har sömnproblem då och då, nästan aldrig eller aldrig.  
 
Svaren på frågan om hur ofta de tillfrågade känner sig okoncentrerade är lite förundrande. 
Trots deras generellt goda fysiska hälsa, stora intresse för fysisk aktivitet och bra 
skolprestationer är siffrorna för dålig koncentrationsförmåga tämligen höga.  
 
Enkätundersökningen gav indikationer på att majoriteten av de tillfrågade ungdomarna anser 
att fysisk aktivitet skulle ha en positiv inverkan på deras skolprestationer och 
koncentrationsförmåga. Av resultaten kan man se att många av ungdomarna anser att de blir 
duktigare i de teoretiska ämnena i skolan av att delta i undervisningen i ämnet idrott och 
hälsa. I år åtta och nio är förståelsen för att fysisk aktivitet kan påverka prestationer i skolan 
och koncentrationsförmågan, på ett positivt sätt, större än i år sju. 
 
5. Analys 
I detta avsnitt kommer resultaten som framkommit av enkätundersökningen att diskuteras och 
stämmas av mot litteraturgenomgången utifrån forskningsfrågornas struktur och även utifrån 
syftet med arbetet. 
 
5.1 Fysisk hälsa hos barn och ungdomar 
Enligt Wästlund (1999) behöver människan rörelse och aktivitet, eftersom kroppen är skapt 
för detta, speciellt barn och ungdomar har ett stort rörelsebehov. Även Raustorp (2004) menar 
att människan är konstruerad för att röra sig fysiskt. På liknande sätt påpekas i LPO 94 
(Utbildningsdepartementet, 2006) att barn och ungdomar har ett stort rörelsebehov, läroplanen 
säger till och med att skolan skall erbjuda varje elev daglig fysisk aktivitet inom ramen för 
skoldagen och att denna fysiska aktivitet är en viktig del i det aktiva lärandet. 
 
Respondenterna är till stor del medvetna om vikten av rörelse och aktivitet. De idrottar väldigt 
mycket på fritiden både föreningsanslutet och rent spontant, detta är inte riktigt 
överensstämmande med litteraturen, där Nilsson (1994) menar att barn och ungdomar ägnar 
mycket tid, fyra till sju timmar om dygnet till media. Nilsson menar också att det är avhängt 
vilken samhällsklass barnen tillhör, vad de gör på fritiden. Resultaten av enkätstudien visar att 
de flesta tycker att idrottsämnet i skolan är viktigt, även om det förekommer skillnader mellan 
åren.  De anser att de lär sig hur kroppen fungerar rent fysiologiskt, här föreligger dock 
skillnader, år åtta och nio uppvisar högre grad av förståelse. Respondenterna anser att de får 
en stunds avkoppling från det teoretiska skolarbetet genom att delta i skolidrotten, speciellt i 
år sju. Detta stämmer väl överens med litteraturen då Folkhälsoinstitutet (1997) menar att 
barn behöver växla mellan teori och praktik för att behålla koncentrationen. Även det faktum 
att de flesta av respondenterna är fysiskt aktiva på fritiden, både i föreningsanslutna aktiviteter 
och genom att de spontanidrottar, understryker att de är medvetna om att fysisk aktivitet är 
viktigt för kroppen. De verkar dock ha lite svårt att se kopplingen mellan fysisk aktivitet som 
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en friskfaktor och deras egna eventuella fysiska åkommor. Enligt SOU (2000:19) är det en 
friskfaktor att motionera och vara fysiskt aktiv och Folkhälsoinstitutet (1997) påpekar i 
idéskriften ”Vårt behov av rörelse” att förebyggande insatser gällande fysisk aktivitet i barn- 
och ungdomsåren har avgörande betydelse för den framtida hälsan. 
 
5.2 Fysisk hälsa och skolprestationer 
Ericsson (2003) menar att motorisk träning är en viktig del i barn och ungdomars 
undervisning, det finns dock inga garantier för att träningen kan lösa eventuella 
inlärningsproblem. Många av respondenterna tror dock att de blir duktigare i de teoretiska 
skolämnena av att vara fysiskt aktiva både under skolidrotten och på fritiden. I år åtta och nio 
har andelen av dem som tror att de blir duktigare ökat markant i jämförelse med år sju. Detta 
kan bero på att i år sju har de inte hunnit ha lika mycket undervisning i ämnet idrott och hälsa 
och därmed inte fått lika djup kunskap om kropp och hälsa som eleverna i år åtta och nio fått. 
Önskvärt vore om hälsoundervisningen kunde vara mer utbredd i låg- och mellanstadiet, detta 
för att eleverna i ett tidigt skede kan få lära sig hur kroppen är kopplad till det mentala. 
Wolmesjö (2006) menar att motoriska rörelser bör automatiseras tidigt i barnets liv, detta för 
att frigöra kanaler i hjärnan för kognitivt lärande. Skolor och förskolor bör ta tillvara barnens 
nyfikenhet att lära samt deras spontana behov av rörelse redan i förskola och i de lägre 
stadierna. Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006) menar att undervisning och skolgången 
för barnen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Många barn har idag ett 
stort rörelsebehov som idag ofta trycks ner helt, man lär barnen redan i förskolan att de ska 
sitta stilla och lyssna. 
 
I Ericssons (2003) avhandling pekar resultaten på att ökad fysisk aktivitet kan ha betydelse för 
skolprestationerna i ämnena svenska och matematik. Respondenterna i denna enkätstudie ger 
svar som kan understryka detta. De flesta anser att de blir duktigare i teoretiska ämnen av att 
vara fysiskt aktiva. Det faktum att en stor del av dem tycker att de lyckats bra eller till och 
med mycket bra på sina senaste svenska-, engelska- och matematikprov kan vara ett 
påvisande av Ericssons resultat. I litteraturstudien menar Nilsson (1994) att fritidsintressena är 
starkt förbundna med hur barn lyckas i skolan. Barn som väljer att vara fysiskt aktiva på 
fritiden lyckas ofta bättre i skolan än barn som inte är aktiva. Undersökningen understryker 
även detta eftersom väldigt många har en aktiv fritid med många fysiska intressen samtidigt 
som de tycker att de lyckas bra i de teoretiska ämnena svenska, engelska och matematik. 
 
5.3 Fysisk hälsa och koncentrationsförmåga 
Enligt Folkhälsoinstitutets (1997) idéskrift ”Vårt behov av rörelse” är fysisk aktivitet ett 
fenomen som påverkar både det fysiska samt den mentala välmågan och därmed minskar 
stressen hos människor. Även Wästlund (1999) menar att fysisk aktivitet har en antidepressiv 
inverkan på självkänslan och humöret. För att barn och ungdomar ska kunna lära sig saker 
och tillgodose sig skolans undervisning måste de enligt Raustorp (2004) ha en motorik som är 
välutvecklad samt att de bör vara i god mental balans. Dessa saker är viktiga komponenter för 
att överhuvudtaget kunna koncentrera sig och koncentration är en förutsättning för allt 
lärande. Respondenterna i denna enkätstudie har divergerande svar gällande sin 
koncentrationsförmåga, men den övervägande delen har inte några stora 
koncentrationsproblem, även om detta problem förekommer och är vanligast i år sju.  
Respondenterna i år sju är fortfarande barn, eftersom puberteten oftast inträder i år åtta, därför 
har de inte en lika väl utvecklad motorik som respondenterna i år åtta och nio. Av den orsaken 
att det som tidigare nämnts finns ett samband mellan motorik och koncentrationsförmåga 
finns det anledning att tro att detta påverkar resultatet för år sju avseende 
koncentrationsförmågan.   
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Även det faktum att respondenterna inte känner sig speciellt stressade i varken skolarbete eller 
i vardagslivet samt att sömnproblem inte tenderar att vara vanligt, kan antyda ett samband 
mellan deras stora aktivitetsintresse och deras relativt goda koncentrationsförmåga. 
Folkhälsoinstitutet (1997) menar att det bästa befinnandet för att tillgodose sig saker genom 
undervisning är när kroppens muskler är avslappnade och psyket är koncentrerat. Den 
muskulära avslappningen uppkommer ofta efter fysisk aktivitet genom att kroppen utsätts för 
ansträngning samt om kroppen får regelbunden och ordentlig vila i form av god nattsömn. 
Detta resonemang understryks av Gustafsson och Hugoh (1987) som menar att rörelseträning 
ger förutsättningar för lärande, ökar koncentrationsförmågan samt ökar minnesförmågan hos 
barn och ungdomar. 
 
6. Diskussion 
 
6.1 Metoddiskussion 
Jag valde att göra en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning. Anledningarna till 
detta val var flera. Jag har alltid varit fascinerad av diagram och har alltid tyckt att de på ett 
överskådligt och enkelt sätt visar resultaten av undersökningar. En annan orsak till valet av en 
kvantitativ studie var att jag ville få in så många svar som det bara gick, detta för att få ett så 
brett och stort underlag som möjligt, att jämföra mot tidigare forskning och mot min 
litteraturstudie. 
 
Enkätens utformning var inte lätt att konstruera, men valet föll till sist på slutna frågor med 
fasta svarsalternativ. Anledningen till detta var, att vis av erfarenhet vet jag att 
högstadieelever inte orkar skriva speciellt långa svar i öppna frågor, och jag ville inte att de 
skulle tröttna efter en del av enkäten. Just av den anledningen valde jag även att variera 
svarsalternativen, det fick respondenterna att hela tiden vara vaksamma och verkligen läsa 
frågorna och se efter hur och vad de svarade på. 
 
Respondenterna var elever från år sju, år åtta och år nio på högstadiet. Valet av dessa gjorde 
jag utifrån synpunkten att reliabiliteten i opinionsundersökningar påverkas av ett 
representativt urval av respondenter. Tanken var att om jag då valde flickor och pojkar från de 
tre åren på högstadiet så har reliabiliteten på undersökningen ökat. Det som kan ha minskat 
reliabiliteten på undersökningen var att långt ifrån alla som fick en etisk förfrågan sedan 
svarade på enkäten.  
 
6.2 Resultatdiskussion 
Resultaten rörande elevernas förståelse av fysisk aktivitet understryker det ovan nämnda till 
en ganska stor del. Förståelsen tenderar att öka genom åren, från år sju då det finns 
respondenter som inte tror att den fysiska hälsan påverkar kroppen och huvudet alls, till år åtta 
och nio då förståelsen markant har förbättrats. Detta beror med all sannolikhet på 
mognadsprocessen hos barnen. I år sju är det många som ännu inte har kommit in i puberteten 
och är därför mentalt fortfarande barn. Medan eleverna i år åtta och nio hunnit längre i sin 
mognadsprocess och därför fått andra värderingar och framförallt lärt sig mer om hur 
människan fungerar. Svaren angående om de tror att de blir duktigare i teoretiska ämnen av 
fysisk aktivitet understryker detta resonemang. Min mening är att om vi vill att barn och 
ungdomar ska få en bättre förståelse för den fysiska aktivitetens och rörelsens betydelse för 
hälsan, då både den fysiska och den mentala, behövs det en mer tydlig och framförallt 
befintlig hälsoundervisning i de lägre åren eller varför inte redan i förskolan. Idag är 
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hälsoundervisningen inte särskilt utbredd i de lägre åren i skolan, trots att Lpo 94 
(Utbildningsdepartementet, 2006) påtalar vikten av den. 
 
Resultaten i min enkät visar också att många av respondenterna tror att de blir duktigare i det 
teoretiska skolarbetet av fysisk aktivitet och rörelse även om förståelsen inte är lika stor i år 
sju som i år åtta och nio. Många respondenter anser även att de får en stunds avkoppling från 
att arbeta med hjärnan genom att delta i undervisningen i idrott och hälsa, i denna fråga är det 
faktiskt år sju som är mest angelägna om att få avkoppling från det teoretiska skolarbetet 
genom att delta i idrotten, i år åtta har angelägenheten minskat något för att i nian minska 
drastiskt. Jag tror att detta beror på att eleverna i år sju har gått från mellanstadiet, där de hade 
en ganska trygg och lugn miljö med undervisning av en eller två lärare i ett klassrum och där 
de tillåts att vara barn, till högstadiet där de helt plötsligt har undervisning i många klassrum 
med många olika lärare samt att de nu förväntas ta mer eget ansvar. Detta är en mycket stor 
förändring i barnens liv. I år sju, tror jag, att eleverna tycker att det är skönt att komma ifrån 
kraven med läxor, prov och ansvar för att återigen bara få vara barn och springa och få utlopp 
för all inneboende energi, på idrottslektionerna. Att resultatet minskade drastiskt i år nio tror 
jag beror på att då får eleverna fokus på helt andra saker, såsom nästa steg i livet, med 
gymnasium och vuxenliv. 
 
En mycket stor del av respondenterna är fysiskt aktiva både i föreningsanslutna aktiviteter 
med ledare och i spontanidrottandet som sker helt utan ledare. Allra störst är aktiviteten i år 
åtta, enligt min mening beror detta på att år åtta är något av ett mellanår för högstadieelever. 
De har gått ett år på skolan och därför vet de hur allt på skolan fungerar och ingenting är nytt 
för dem och de har inte heller ansatts av våndan för gymnasieval med medföljande 
betygshets.      
 
Resultaten om respondenternas förmåga till koncentration förbryllar mig en hel del. Trots att 
de allra flesta är fysiskt aktiva, i föreningsanslutna aktiviteter eller i spontanidrottande på 
fritiden samt att de allra flesta är mycket belåtna med sina senaste prov i kärnämnena svenska, 
engelska och matematik, är andelen okoncentrerade barn stor. Just i denna fråga ska man ta 
skoltröttheten i beaktande, den är högst individuell och inträffar vid olika stadier under 
ungdomarnas högstadietid. Vad detta beror på är mycket svårt att uttala sig om. 
Folkhälsoinstitutet påtalar att vikten att växla fokus mellan teoretiskt och praktiskt arbete har 
stor betydelse för koncentrationen. Det kanske är så att dagens skolor inte tillgodoser detta 
behov hos barnen. Undervisning idag tenderar att vara alldeles för stillasittande istället för att 
tillvarata barnens spontana rörelsebehov. Läraren kanske ska tillåta eleverna att ta en liten 
paus under lektionerna för att tillåta dem att röra på sig och kanske gå ut för att få lite frisk 
luft. Enligt min mening skulle detta påverka koncentrationsförmågan i positiv riktning. 
 
6.3 Praktisk yrkesrelevans 
Idag är debatten livlig om den fysiska rörelsens betydelse för barn och ungdomars lärande och 
koncentrationsförmåga. Det finns väldigt lite forskning som påtalar att fysisk aktivitet 
förbättrar koncentration och skolprestationer, medicinsk litteratur säger likafullt att kroppen 
rent fysiologiskt påverkas av rörelser på ett positivt sätt och följaktligen påverkas även 
hjärnan positivt. Viss litteratur och vissa studier säger dock att daglig fysisk aktivitet och 
rörelseträning kan ha betydelse för barnen och ungdomarna i deras prestationer i teoretiska 
ämnen. 
 
Min förhoppning är att denna studie kan bidra till att öka förståelsen för att fysisk aktivitet 
och rörelseträning hos barn och ungdomar kan bidra till att de mår bättre både fysiskt och 
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mentalt och som en följd av detta presterar bättre i skolan och får bättre förmåga att 
koncentrera sig under en hel skoldag. Dagens skolor behöver se över hur de arbetar och följer 
målen i Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006), där det påtalas med största tydlighet att 
skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet därför att det är en viktig 
del i det aktiva lärandet. 
 
6.4 Slutsatser och förslag till ny forskning 
Syftet med detta arbete var att ta reda på om barn och ungdomars fysiska hälsa med mindre 
fysisk aktivitet påverkar deras skolprestationer och koncentrationsförmåga. I 
litteraturbakgrunden framkom det att barn och ungdomar är mindre fysiskt aktiva idag och 
mer benägna att ha stillasittande fritidsaktiviteter, min egen studie påvisade dock att 
respondenterna är mycket aktiva på sin fritid både i föreningsanslutna aktiviteter och 
spontanidrottande, trots detta förekommer vissa problem med den fysiska hälsan hos 
respondenterna.  
 
Denna studie har visat att de tillfrågade ungdomarna anser att fysisk aktivitet förbättrar deras 
skolprestationer. Likväl anser de, till viss del, att fysisk aktivitet kan ha en positiv inverkan på 
deras koncentrationsförmåga. .  
  
 Detta arbete har väckt många tankar hos mig och förhoppningsvis kan detta arbete väcka 
tankar och idéer hos all skolpersonal. Det skulle vara intressant att se hur skolor arbetar för 
den fysiska aktiviteten under skoltid. Finns det skolor som har rörelseträning, fysisk aktivitet 
eller annan motorisk träning som en del av den schemalagda skoldagen? Min övertygelse är 
att det är i de lägre åren som detta förekommer. 
 
En annan fråga som väckts under arbetets gång är: Hur många skolor arbetar efter Lpo 94 och 
tilläggen till den som kom 2003? Jag arbetar själv på en medelstor högstadieskola, där 
intentionerna att inkludera fysisk aktivitet som en del av skoldagen, är goda. Bland annat 
arbetar skolan med FMS (Fysisk, Mental och Social hälsa) hos eleverna, detta mycket tack 
vare enormt driftiga lärare i idrott och hälsa. Hur utvecklat är detta område i skolorna idag? 
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      Bilaga 1 
 
 
Enkätstudie avseende: fysisk hälsa, koncentration och skolprestation. 
 
 
1. Hur stämmer dessa påståenden med din uppfattning om idrotten i skolan? Sätt ett kryss på varje rad. 
 

 
Stämmer                   Stämmer                 Stämmer 
 helt                    till viss del                inte alls
                             

    
Jag lär mig hur kroppen fungerar     
Jag får avkoppling från det vanliga skolarbetet     
Jag blir duktigare i idrott      
Jag blir duktigare i de teoretiska ämnena     
Jag blir starkare och får bättre kondition     
 
 
 
2. Hur viktigt tycker du att ämnet idrott är jämfört med de andra ämnena? Sätt bara ett kryss. 
 

 Viktigare än de andra ämnena 
 Lika viktigt som de andra ämnena 
 Mindre viktigt än de andra ämnena 
 Vet inte 

 
 
 
3. Sysslar du med någon idrott, sport eller friluftsliv, där det finns en ledare på din fritid. Med fritid menas den 
tid som du inte är i skolan. 
 

 Ja 
 Nej 

 
 
 
4. Du som svarade ja: vilka aktiviteter och hur många gånger i veckan? 
 
 
                               Mindre                                    4 
                                  än 1                           1                             2-3                        el. mer                     
 
Aerobics       
Innebandy       
Fotboll       
Ishockey       
Orientering       
Ridning       
Tennis       
Simning       
Annat, skriv vad:_      
Annat, skriv vad:      
 
 
 
 
 
 

 



  

5. Gör du något annat på din fritid som också är träning och motion men där det inte finns någon ledare? 
 

 Ja 
 Nej 

 
 
6. Du som svarade ja: vilka aktiviteter och hur många gånger i veckan? 
 
   
                               Mindre                                  4 
                                 än 1                            1                             2-3                        el. mer 
 
 
Aktivitet:       
Aktivitet:       
Aktivitet:       
 
 
 
7. Hur många timmar per dag brukar du i genomsnitt se på TV eller video? Sätt bara ett kryss. 
 

 Aldrig 
 Ca. 1 timme per dag 
 Ca. 2 timmar per dag 
  Ca. 3 timmar per dag 
 4-6 timmar per dag 
 Mer än 6 timmar per dag 

 
 
 
8. Hur många timmar per dag brukar du spela dataspel eller TV-spel, chatta eller surfa på Internet? 
 

 Aldrig 
 Ca. 1 timme per dag 
 Ca. 2 timmar per dag 
 Ca. 3 timmar per dag 
 4-6 timmar per dag 
 Mer än 6 timmar per dag 

 
 
 
9. Sätt ett kryss på varje rad för hur ofta du har: 
 
                        
                         Aldrig eller                               Ofta 
                        nästan aldrig               Då och då              (varje vecka)             Mycket ofta                  Alltid
  
 
Huvudvärk       
Problem att sova      
Ont i magen       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

10.Sätt ett kryss för hur ofta du känner dig: 
 
  
                     Aldrig eller                              Ofta 
                           nästan aldrig              Då och då             (varje vecka)             Mycket ofta                  Alltid 
 
 
Trött och hängig      
Stressad       
Okoncentrerad       
 
 
 
11. Hur ofta blir du trött av skolarbetet? Sätt ett kryss. 
 

 Varje lektion 
 På 4 lektioner per dag 
 På 2 lektioner per dag 
 På 1 lektion per dag 
 Ca. 4 gånger per vecka 
 Ca. 2 gånger per vecka 
 Aldrig 

 
 
 
12. Hur ofta känner du dig okoncentrerad? Sätt ett kryss. 
 

 Varje lektion 
 På 4 lektioner per dag 
 På 2 lektioner per dag 
 På 1 lektion per dag 
 Ca. 4 gånger per vecka 
 Ca. 2 gånger per vecka 
 Aldrig 

 
 
 
13. Hur tycker du att du lyckas i skolan? Sätt ett kryss. 
 

 Mycket bra 
 Bra 
 Mindre bra 
 Dåligt 
 Mycket dåligt 

 
 
 
14. Hur lyckades du på ditt senaste svenskaprov? Sätt ett kryss. 
 

 Mycket bra 
 Bra 
 Mindre bra 
 Dåligt 
 Mycket dåligt 

 
 
 
 
 
 

 



  

15. Hur lyckades du på ditt senaste engelskaprov? Sätt ett kryss. 
 

 Mycket bra 
 Bra 
 Mindre bra 
 Dåligt 
 Mycket dåligt 

 
 
 
 
 
 
 
 
16. Hur lyckades du på ditt senaste matematikprov? Sätt ett kryss. 
 

 Mycket bra 
 Bra 
 Mindre bra 
 Dåligt 
 Mycket dåligt 

 
 
 
17. Jag är: 
 

 Pojke 
 Flicka 

 
 
 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
      Bilaga 2 
 
 
Till föräldrar med elever i 7E, 8A och 9C 
 
Påverkar fysisk ohälsa koncentrationen och skolprestationerna? – ett 
examensarbete inom Lärarprogrammet Mälardalens högskola. 
 
Hej, Wictoria Kjellberg heter jag. Jag har arbetat på Breviksskolan sedan hösten 2002, men 
som obehörig lärare, detta på grund av att jag inte färdigställt mitt examensarbete. Nu ska jag 
göra detta. Med mitt arbete och undersökning vill jag se om barn och ungdomars fysiska hälsa 
påverkar koncentrationsförmågan och skolprestationerna. 
 
Inom de närmsta veckorna kommer jag att genomföra en enkätundersökning på skolan, i klass 
7E, 8A och i 9C. Enkätfrågorna kommer att beröra Ert barns fysiska hälsa, motionsvanor och 
skolresultat. Enkäten kommer att besvaras helt anonymt och inga namn eller annan 
identifikation kommer att registreras. Deltagandet är frivilligt och de insamlade uppgifterna 
kommer endast att användas till mitt examensarbete. 
 
För att eleverna ska få delta i undersökningen så behövs målsmans godkännande. Var vänliga 
och returnera nedanstående talong till respektive lots så snart som möjligt. 
 
Med vänliga hälsningar: 
 
Wictoria Kjellberg 
Wictoria @swipnet.se 
0155-24 16 08, 0155-38 511 
 
 
 
 
    Ja, mitt barn får delta i enkäten 
 

 Nej, mitt barn får inte delta i enkäten 
 

 
 
Elevens namn:_____________________________________________ 
 

 
Målsmans underskrift:_______________________________________ 
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