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Sammanfattning  

 

Denna studie hade syftet att utforska sambandet mellan fysisk aktivitet och studieresultat med 

kontroll för inflytande av socioekonomiska förutsättningar. En enkät med frågor om betyg, 

fysisk aktivitet och socioekonomiska bakgrundsfaktorer besvarades av 166 gymnasieelever 

vid en skolenhet i Norrbottens län. Resultaten visar att socioekonomiska faktorer saknade 

samband med studieresultat, men att intensitet hos fysisk aktivitet hade ett samband och att 

sambandet bestod även då sambandet kontrollerats för inflytande av socioekonomiska 

variabler.  

 

           Nyckelord: Fysisk aktivitet, studieresultat, Socioekonomiska förutsättningar, 

enkätstudie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Abstract 

 

The purpose of this study was to research the connection between physical activity and 

performance in school, with an added control for the possible effects of socioeconomic 

factors. A questionnaire with questions about grades, physical activity and socioeconomic 

background factors was answered by 166 students attending the Swedish equivalent of high 

school at a school in Norrbotten. The results indicate that socioeconomic factors had no 

connection with performance in school, but also that the intensity of physical activity did 

have a connection. This connection endured even after checking for the influence of 

socioeconomic variables. 

 

           Keywords: Physical activity, school performance, socioeconomic factors, 

questionnaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Definitioner 

 

Fysisk aktivitet: All kroppsrörelse utförda av skelettmuskulaturen som resulterar i 

en ökad energiförbrukning (Caspersen, Powell, & Christenson, 1985).  

 
Studieresultat: De resultat som framkommit genom examination av kunskapssökande 

(Nationalencyklopedin, 2017). 

 

Socioekonomisk förutsättning: Interaktionen mellan sociala och ekonomiska faktorer (Oxford 

University, 2017) och de förutsättningar som denna interaktion skapar för individer.   
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Inledning 

Denna studie behandlar sambandet mellan fysisk aktivitet och studieresultat. De flesta 

samhällen i världen är uppbyggda på pelare utav bland annat utbildning. För att kunna få ett 

bra arbete krävs utbildning och för att kunna delta i sociala sammanhang, få information 

angående händelser i världen, förstå hur olika processer i samhället fungerar och kunna 

påverka dem, krävs det kunskap. Nästan allt i dagens samhälle bygger på utbildning. Det är 

inte så konstigt att den tid vi lever i ibland kallas för informationsåldern. Detta uttryck 

definieras som den moderna tiden där information har blivit en råvara som är vida spridd och 

lättillgänglig särskilt via datorteknologi (Merriam-Webster, n.d). Studieresultat är ett kvitto 

på uppnådd kunskap inom olika områden. Betyg i skolor och på universitet är de formella 

bevis som elever får på att de har uppnått kunskap till en viss nivå.  

 

Socioekonomisk förutsättning är ett mycket brett begrepp. Det används inom flera discipliner 

som en prediktor för flera olika fenomen där det mest erkända och grundläggande fenomenet 

handlar om hälsa. Hälsa har samband med socioekonomiska förutsättningar som inkomst, 

utbildning, samt sysselsättning (Malm & Mikiver, 2013; Brage, Eriksson & Byrsjö, 2003). 

Hälsa har också samband med grad av fysisk aktivitet, eftersom fysisk aktivitet är en del av 

hälsa. Det finns starka bevis på ett samband mellan fysisk aktivitetsnivå och många 

hälsoaspekter som självskattad hälsa, sjukdomar och död i förtid (Folkhälsomyndigheten, n.d 

). Det finns också starka bevis för att socioekonomiska förutsättningar påverkar graden av 

fysisk aktivitet (Mäkinen, 2010), samt att socioekonomiska förutsättningar kan påverka bl.a. 

läsförståelse och därmed de studieresultat som uppnås (Pajkin, 2014). Samband mellan fysisk 

aktivitet och studieresultat har påvisats i flera studier, t.ex. Morales m.fl. (2011) , Bunketorp 

Käll, Malmgren, Olsson, Lindén, och Nilsson (2015), Coe, Pivarnick, Womack, Reeves, och 

Malina (2006), men studierna förklarar sambandet på olika sätt.  

 

Både studieresultat och fysisk aktivitet påverkas alltså av socioekonomiska förutsättningar 

vilket gör att den unika effekten av fysisk aktivitet på studieresultat är svår att bestämma. 

Socioekonomiska förutsättningar utgör en bakomliggande variabel som åtminstone delvis kan 

skapa ett intryck av ett samband mellan fysisk aktivitet och studieresultat som ter sig starkare 

än det är.  

 

Eftersom socioekonomiska förutsättningar utgör en bakomliggande variabel angående 

sambandet mellan fysisk aktivitet och studieresultat, och då kan skapa ett intryck av att 

sambandet mellan dessa är starkare än vad det är så är det viktigt att tänka på detta och utföra 

test där denna inverkan elimineras. För när denna bakomliggande variabels (socioekonomiska 

förutsättningar) påverkan på sambandet mellan fysisk aktivitet och studieresultat har tagits 

med i beräkningarna och eliminerats så blir resultatet en mer sann bild av hur sambandet 

mellan fysisk aktivitet och studieresultat ser ut.  
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Tidigare forskning  

Ett stort antal studier har undersökt sambandet mellan utövandet av idrott och studieresultat. 

De har haft olika utgångspunkter och gjorts världen över. Resultaten är ganska tvetydiga. 

Vissa visar att det finns en positiv korrelation mellan studieresultat och fysisk aktivitet medan 

andra inte funnit någon korrelation eller att de funnit att en bakomliggande variabel haft för 

mycket inflytande. 

Studierna har skiljt sig vad gäller metod och specifika frågeställningar. Ett exempel på en 

experimentell studie, med en kontrollgrupp och en experimentgrupp är den av Coe m.fl. 

(2006). Eleverna på en skola i Michigan, USA delades upp i två grupper. Den ena gruppen 

hade idrottslektioner medan den andra inte hade det utan hade lektioner inom data och musik, 

för att de skulle ha något att göra. Efter ett halvår bytte grupperna aktivitet. Designen var 

intressant men resultatet visade inte på någon större skillnad i studieresultat mellan 

betingelserna idrott/ej idrott och det spelade ingen roll när den fysiska aktiviteten inträffade. 

Men de elever som utövade mer avancerade och krävande aktiviteter hade i genomsnitt högre 

betyg än de som inte gjorde det (Coe m.fl., 2006). Coe m.fl. (2006) fick fram ett positivt 

samband mellan nivå hos fysisk aktivitet och studieresultat, även om den hade ett något 

annorlunda syfte än denna studie. Coe m.fl. (2006) lade mycket fokus på när under ett läsår 

idrott bör utövas, vilket skulle ha varit väldigt spännande ifall det haft betydelse. Denna 

studie fokuserar istället på idrott som en del av det vardagliga livet, både inom skolans ramar 

och utanför.  

 

En studie med liknande syfte som vårt, att studera korrelationen mellan fysisk aktivitet och 

studieresultat utfördes i Spanien (Morales m.fl., 2011). Morales m.fl. administrerade den 

standardiserade enkäten IPAQ (International physical activity questionnaire) till skolelever. 

Poäng på IPAQ omvandlades till poäng på en MET-skala (Metaboliskt index). All fysisk 

aktivitet, från vanligt hushållsarbete till att utöva någon sport påverkar poängen. Morales 

m.fl. fann ett linjärt samband mellan poäng på MET och betyg. De med lågt MET-värde hade 

generellt sämre betyg än de med poäng på mellannivå eller hög nivå. Detta är intressant 

eftersom Coe m.fl. (2006) visade att de som hade mer krävande och avancerade fysiska 

aktiviteter hade högre betyg, medan Morales m.fl. (2011) visade att det snarare är de som 

knappt utför någon fysisk aktivitet som har sämre betyg än de som gör det. Graden av fysisk 

ansträngning spelar inte så stor roll över en viss gräns (Morales m.fl., 2011). Men det visar 

ändå på att det finns en korrelation. Morales m.fl. (2011) lyckades också visa att det går att 

kringgå dilemmat med den bakomliggande variabeln socioekonomiska förutsättningarna till 

en viss grad. 

 

Fysisk aktivitet är något som så gott som alla utövar i någon grad eller form. De som inte 

sportar mycket på sin fritid kanske måste städa, diska, och göra mycket hushållsarbete och 

kanske till och med arbeta extra vid sidan av sina studier för att kunna klara sig. Med IPAQ 

och MET så räknas detta in och behandlas via intensiteten i aktiviteten som fysisk aktivitet 

till en viss grad. Detta ger mer validitet till Morales m.fl. (2011) studie. 

 

I Brasilien utförde Rombaldi m.fl. (2012) en longitudinell studie av sambanden mellan 

studieresultat och bakgrundsfaktorer. De studerade elever när de var elva år och 15 år gamla 
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med samma instrument för datainsamling. Fokus låg främst på socioekonomiska 

förutsättningar och föräldrarnas utbildning. Socioekonomiska förutsättningar och framförallt 

föräldrarnas utbildningsnivå spelade en markant roll för barnens studieresultat. Men de fann 

inget samband mellan fysisk aktivitet och socioekonomiska förutsättningar. De fann snarare 

att de elever som spenderade mycket tid med olika fysiska aktiviteter hade sämre betyg än de 

som inte gjorde det. Detta därför att de spenderade så mycket tid med fysisk aktivitet att de 

inte hade tillräckligt med tid till att studera (Rombaldi m.fl., 2012). Ett viktigt fynd var 

sambandet mellan föräldrarnas utbildningsnivå och studieresultat. Det går att argumentera att 

föräldrarnas utbildningsnivå är del av socioekonomiska förutsättningar men den är inte en 

huvudkomponent. Rombaldi m.fl. (2012) visade på ett samband mellan socioekonomiska 

förutsättningar och studieresultat vilket är något som alla undersökningar måste ta hänsyn till.  

 

Ericsson och Cederberg (2015) undersökte skälen till att ett antal nyanlända ungdomar i 

Malmö inte hade åstadkommit studieresultat som varit tillräckliga för att påbörja en 

gymnasieutbildning. Ericsson och Cederberg använde en enkät för att undersöka faktorerna 

bakom detta. De skickade enkäten till 389 ungdomar, varav drygt 76% valde att svara. Något 

som uppdagades och som gjorde den särskilt intressant för oss, var att av de ungdomar som 

hade problem med att nå tillfredsställande studieresultat och betyg deltog mindre än hälften i 

skolans idrottslektioner. De som deltog i idrottslektioner uppgav att de hade en bättre 

självkänsla och bättre självförtroende, och korrelationerna som Ericsson och Cederberg 

(2015) utförde antydde att mer regelbundet deltagande inom idrott leder till något högre 

betyg, åtminstone inom kärnämnena. Denna studie visar alltså på att utövande av idrott leder 

till bättre resultat i skolan, åtminstone till en viss gräns. Något som däremot kan vara värt att 

påpeka är att Ericsson och Cederberg (2015) helt och hållet inriktar sig på nyanlända 

ungdomar i en specifik stad, vilket inte nödvändigtvis innebär att resultaten går att applicera 

på andra skolungdomar. 

 

Dessa är bara några få av de många studier som har utförts på detta ämne. Skälet till att just 

dessa valdes var att de visade på olika aspekter och resultat, vilket i sin tur visar på den 

spridning som finns inom detta ämne.  

 

De refererade studierna har fokuserat på yngre barn och på vilken tid som det är bäst att 

implementera fysisk aktivitet i skolan (Coe m.fl., 2006). De har tagit hänsyn till all fysisk 

aktivitet, inte bara sport utan annat som allmänt hushållsarbete, och hur det spelar in på 

individens studieresultat (Morales m.fl., 2011). De har också siktat in sig på att undersöka de 

socioekonomiska förutsättningar som påverkar eleverna (Rombaldi m.fl., 2012). Studierna 

representerar olika tillvägagångssätt som IPAQ, observationer, enkätstudie och experiment, 

och då även olika utgångspunkter. Men de har inte lyckats studera fysisk aktivitet, 

studieresultat och socioekonomiska förutsättningar på ett sätt som gett ett entydigt svar om 

betydelsen av fysisk aktivitet för studieresultat. Föreliggande studie är ett försök att besvara 

den frågan.  

 

För att skapa förutsättningar för att urskilja hur mycket fysisk aktivitet betyder för 

studieresultat oberoende av socioekonomiska förutsättningar kan man använda metoderna; 



4 
 

 
 

urval av deltagare med samma socioekonomiska bakgrund och beräkning av partiella 

samband mellan fysisk aktivitet och studieresultat. Ett homogent urval m. a. p. 

socioekonomiska variabler får effekten att inga samband ska förväntas mellan dessa variabler 

och vare sig fysisk aktivitet eller studieresultat eftersom de socioekonomiska variablerna blir 

konstanter. Det återstående eventuella sambandet mellan fysisk aktivitet och studieresultat 

blir då opåverkat av åtminstone den bakomliggande variabeln socioekonomisk förutsättning. 

Att åstadkomma ett helt homogent urval torde dock i praktiken vara nästan omöjligt, viss 

variation kommer alltid att finnas. Beräkning av partiella samband kräver inte homogenitet, 

utan snarare förutsätter variation hos samtliga variabler som berörs. I föreliggande studie är 

avsikten att kombinera metoderna så att ett någorlunda homogent urval av deltagare görs, 

men data samlas in på ett sådant sätt att partiella samband kan beräknas. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan fysisk aktivitet och studieresultat 

när hänsyn tas till eventuellt inflytande av den bakomliggande variabeln socioekonomiska 

förutsättningar.  

 

Frågeställningar  

-Finns det ett samband mellan fysisk aktivitet och studieresultat?  

-Hur påverkas detta samband av socioekonomiska förutsättningar?  

 

 

 

Metod  

 

Design 

För att syftet skulle kunna besvaras behövdes en så stor mängd data att en enkät var lämplig 

som insamlingsmetod. Enkäten skapades av författarna. Deltagare planerades att rekryteras 

från ett gymnasium med minst 400 elever. 

 

Deltagare och urval 

Totalt 166 elever av de 176 som gick i nio klasser på en gymnasieskola i Norrbotten, Sverige 

deltog. Bortfallet var 6%. Eleverna kom från både praktiskt och teoretiskt inriktade klasser 

som; bygg och el, samhällsvetenskap, hälsopedagogik, teknik och fordon transport. 

Deltagarna var i åldrarna 15 till 19 år. Av dessa var 44 % kvinnor (73 av 166), 52,5  % män 

(87 av 166) och 3,5 % ville inte uppge kön (6 av 166). Gymnasieelever kunde förväntas ha 

sådan läsförståelse att de kunde förstå enkätfrågorna, vilket underlättade vid formulering av 

frågorna. Eftersom frågorna inte var av känslig natur kunde ungdomar i den aktuella åldern 

rekryteras utan målsmans medgivande. Med känslig avses frågor som berör politisk åsikt, 

etniskt ursprung, religiös övertygelse, medlemskap i fackförbund, personlig hälsa samt 

sexualliv (PUL, SFS, 1998:204). 
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Material 

En pappersenkät utformades enligt McQueen och Knussens (2013) riktlinjer. Endast frågor 

med fasta svarsalternativ och självskattningsskalor användes. Det inledande stycket i enkäten 

berörde studiens syfte, men bara till den grad att det inte påverkade respondenternas svar, att 

det var frivilligt att delta, att de kunde avsluta när de ville, att de garanterades anonymitet, 

och att de svar som de lämnade skulle inte användas till annat än denna studie. De 

informerades också om att enkäterna skulle makuleras vid studiens slut. 

 

De inledande frågorna handlade om kön, ålder, antal syskon, hemmiljön samt vilket 

utbildningsstadium personen i fråga befann sig i (den sista frågan var en rest från studiens 

första version som planerades för fler kategorier än enbart gymnasieelever). 

 

Det andra avsnittet betecknades akademiska prestationer och innehöll 16 frågor (två med 

självskattningsskalor och 14 med fasta svarsalternativ). Frågorna i detta avsnitt handlade om 

olika delar av respondentens studier. Fokus låg på betyg och hur mycket tid som personen 

lade på studier. Frågorna berörde önskemål om att läsa vidare på universitetsnivå, ifall 

tillräckliga betyg för detta var uppnådda, om personen trivdes i skolan, samt frågor angående 

vilket sätt som denne lär sig bäst på samt hur personen känner när det kommer till 

examination. Dessa frågor som gällde ifall de ville läsa vidare på högre nivå och om de hade 

tillräckligt bra betyg för detta ansågs kunna indikera personens utbildningsambitioner. Det 

förväntades att personer med ambitionen att studera vidare skulle ha högre betyg än andra 

och att ambitionsnivån därför också skulle kunna ha samband med den fysiska aktiviteten. 

 

Frågorna om respondentens trivsel i skolan togs med för att se ifall det fanns en trend att 

personer som inte trivdes i skolan hade sämre betyg än de som trivdes. Dessa frågors närvaro 

motiverades med att ifall respondenten hade låg trivsel och låga betyg, men ändå utövade 

fysiska aktiviteter skulle trivsel ses som en bakomliggande faktor. 

 

Frågorna angående vilken metod som respondenterna ansåg vara bäst för deras inlärning och 

examination togs med därför att vi som utförde studien ansåg att det kunde vara intressant att 

se ifall det var skillnad på vilka sätt som de ansåg att de tyckte var bäst att lära sig via samt 

vilken examinations metod som de ansåg bäst hade någon koppling till hur bra deras betyg 

var. Dessa frågor motiverades med att ifall en respondent föredrog endast ett medium för 

inlärning och examination, kunde detta ha påverkat studieresultaten och på så vis sambandet 

mellan fysisk aktivitet och studieresultat.  

 

Den sista delen av enkäten berörde graden av fysisk aktivitet. De 18 frågorna berörde hur ofta 

deltagarna utövade idrott, vad de ansåg var viktigast för en lyckad idrottslektion, hur de 

mådde efter att ha utövat idrott samt ett flertal andra faktorer (Bilaga 1). Frågorna var utvalda 

för att ge en så bred bild av de deltagandes åsikter som möjligt. De tjänade även till att visa 

på eventuella samband utöver de som innefattas av studiens syfte som, exempelvis ifall 

majoriteten av de som utövade idrott mer sällan gjorde det av någon särskild orsak eller ifall 

majoriteten av de som utövade mest idrott blev motiverad av liknande faktorer, eller ej.  
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Procedur 

Vi tog kontakt med åtta stora gymnasieskolor (skolor med fler än 300 elever) och bad om 

tillstånd att få genomföra studien med deras elever. En av skolorna gav sitt medgivande. 

Pappersenkäter levererades personligen till informationskontoret på skolan. Lärarna delade ut 

enkäter på lektioner till sina elever samt hade blivit tillfrågade och gått med på att hämta så 

många enkäter som de behövde till sina klasser och sedan lämna de ifyllda enkäterna till 

informationskontoret. Lärarna instruerades att ge eleverna högst 30 minuter för att fylla i 

enkäten. Lärarna fick själva bestämma när under sina lektioner enkäten fylldes i.Via en 

kontaktperson på informationskontoret kunde status hos datainsamlingen kontrolleras. 

Enkäterna lämnades på skolan den 28:e april. Den 10:e maj hämtades enkäterna och de 

medverkande lärarna och personal tackades för deras samverkan.  

 

Databearbetning  

Inför analyserna kodades svaren. Att personen utfört fysisk aktivitet på sin fritid angavs en 

etta, annars angavs noll. Intensiteten hos fysiska aktiviteter på fritiden kodades så att ingen 

aktivitet gavs värdet noll och aktivitet fem gånger i veckan eller fler gav en trea. 

Studieresultaten som besvarades med bokstavsbetygen A-F i både grund ämnena och övriga 

ämnen kodades så att A gav en femma och F gav noll. 

  

För frågan om miljö kodades stadsmiljö med två, lantmiljö med ett och förortsmiljö gav noll. 

Den kodningen motiverades med att socioekonomisk status, i genomsnitt, är högst i 

stadsmiljö, något lägre i lantmiljö och lägst i förortsmiljö. Detta bygger på en rapport 

angående skillnader mellan boendemiljöer i Stockholm (Stockholms stad, 2015). 

 

Om båda föräldrarna arbetade gavs värdet fem, medan om bara en arbetade gavs värdet ett. 

Den kodningen motiverades med att antalet föräldrar som arbetar är en indikator på bra 

socioekonomiska förutsättningar (Coroiu, 2004). Att båda föräldrarna i ett hushåll arbetar 

ökar inkomsten för familjen, vilket ger dem mer kraft att köpa saker med status, åka iväg på 

aktiviteter samt ger barnen möjlighet att utöva aktiviteter på sin fritid och större valfrihet 

angående aktiviteter (Coroiu, 2004). 

 

Om deltagaren arbetade vid sidan av studierna kodades det med ett, annars med tre. Denna 

kodning motiverades med att de som arbetar på sin fritid ofta kan förmodas inte ha något val, 

de gör det för att de måste. Om en person både studerar och arbetar extra på sin fritid så har 

personen inte mycket tid över till fritidsaktiviteter. Detta är förstås inte en regel när det 

kommer till alla ungdomar som arbetar extra vid sidan av sina studier. Denna avgränsning 

gjordes av de som utförde studien för att det inte var möjligt att ta in flera perspektiv på detta.  

 

Antal syskon kodades så att inget syskon gav noll och för varje syskon lades ett till, upp till 

fyra syskon. Fler än fyra syskon gavs också värdet fyra.  

 

Data analyserades med faktoranalys, regressionsanalys samt enkel- och partiell 

korrelationsanalys i statistikprogrammet SPSS 20. 
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Resultat 

 

 

 

 
Figur 1. Fördelningen av kön. (N=166)   

 

 

 

 
Figur 2. Fördelning av deltagare på boendemiljö. (N=166)  

 

 
Figur 3. Fördelning av självskattade genomsnittliga betyg i grundämnen.  
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Figur 4. Fördelning av självskattade genomsnittliga betyg i övriga ämnen.  

 

 

 

 

 
Figur 5. Andel elever som utövar, respektive inte utövar fysisk aktivitet på fritiden.    

 

 

 

 
Figur 6. Fördelningen av hur många syskon respondenterna har.  

 

Figur 3, 4 och 6 visar att data var acceptabelt symmetriska och lämpade sig för de analyser 

som gjordes (faktor-, korrelations-, samt regressionsanalyser). Figur 1 visar att 

könsfördelningen är tillräckligt representativ för populationen. Figur 2 visar på en bra 

uppdelning mellan de olika miljöerna som respondenterna levde i. Uppdelningen är 

representativ för hela populationen då det fanns ungefär lika många svarande i respektive 

miljö. Uppdelningen i figur 3 är även den symmetrisk. Den visar de självskattade 
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genomsnittliga grundbetygen och de flesta uppskattar att de har C i genomsnitt. Det blir färre 

ju högre eller lägre de uppskattade genomsnittet av betygen var, vilket ger en symmetriskt 

fördelad variabel. Detta lämpade sig väl för att utföra korrelations- och regressionsanalyser. 

Figur 4 visar fördelningen av de självskattade genomsnittsbetygen i de övriga ämnena. Även 

den fördelningen har spridning och var symmetrisk, alltså väl lämpat för att utföra 

korrelations- och regressionsanalyser. I figur 5 är fördelningen något sned. Det är många fler 

som utövar fysisk aktivitet på sin fritid än som inte gör det. Data lämpar sig ändå för 

korrelationsanalyser. I figur 6 är fördelningen lite ojämn. Det var nästan lika många som hade 

fyra syskon eller fler, som hade ett syskon. Denna ojämnhet påverkar inte beräkningarna på 

något kritiskt sätt.  

 

Korrelationer beräknades mellan variablerna fysisk aktivitet (FA), fysisk intensitet (FI), 

grundbetyg (GB) och övriga betyg (ÖB). Variabeln fysisk aktivitet var dikotom, den hade 

bara två värden (aktivitet och ingen aktivitet), vilket innebär att den innehåller mindre 

information än fysisk intensitet. Att fysisk aktivitet och fysisk intensitet hade ett starkt 

samband (rFA,FI = .766, p < .01) var förväntat och gjorde att endast fysisk intensitet används i 

analyserna. Fysisk intensitet hade signifikanta samband med grund- och övriga betyg (rFI, GB 

= .206, p < .001, r FI,ÖB= .168, p < .05). När grundbetyg och övriga betyg summerades till en 

gemensam betygsvariabel erhölls ett samband med fysisk intensitet vars styrka låg mellan 

nivåerna för de separata betygsvariablerna (r = .190, p = .05). Detta visade att grundbetyg var 

den bästa kriterievariabeln i de fortsatta analyserna. 

 

För övriga variabler, de socioekonomiska variablerna, samt fysisk aktivitet erhölls ett 

signifikant samband enbart mellan de två socioekonomiska variablerna antal syskon och antal 

arbetande föräldrar, r = -.246, p < .01). Att sambandet var negativt tolkas så att ju fler barn i 

hemmet desto större sannolikhet för att en förälder måste vara hemma för att ta hand om de 

yngsta. 

 

Socioekonomisk status 

Att endast två av de socioekonomiska variablerna hade signifikant samband (antal syskon och 

antal arbetande föräldrar) motiverade att faktoranalys skulle utföras med alla 

socioekonomiska variabler (bostadsmiljö, antal syskon, extrajobb och antal arbetande 

föräldrar) med syftet att försöka extrahera en gemensam socioekonomisk faktor ur så stor 

informationsmängd som möjligt.  

 

En principal-komponentanalys med extraktion av en komponent kunde dock inte extrahera en 

meningsfull gemensam komponent hos frågorna som avsågs beröra socioekonomisk status. 

Komponenten kunde förklara 32,8% av variansen vilket bedömdes vara för lågt för att den 

med fog skulle kunna anses avspegla socioekonomisk status. En principal-komponentanalys 

med extraktion av komponenter med eigenvärden över 1 och varimax-rotering gav två 

ortogonala komponenter som tillsammans förklarade 59,2% av variansen. Ingen av dessa två 

komponenter gick att entydigt tolka som socioekonomiska faktorer. Utfallen av 

komponentanalyserna ledde till beslutet att använda alla variabler som avsågs indikera 

socioekonomiska förhållanden i de avslutande regressions- och korrelationsanalyserna.  
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Sambandet mellan fysisk intensitet och skolprestation 

En multipel linjär regressionsanalys med metoden ENTER där variabeln grundbetyg var 

kriterium och fysisk intensitet och måtten på socioekonomiska förhållanden var prediktorer 

visade att endast fysisk intensitet hade ett signifikant samband med grundbetyg (β = .184, p = 

.018) när sambandet var kontrollerat för inflytande av de socioekonomiska variablerna. En 

ANOVA visade dock inte på signifikans hos hela modellen p.g.a. stort antal prediktorer och 

svaga samband (p = .074). Därför kontrollerades resultatet med en analys med metoden 

STEPWISE som gav en signifikant modell (p = .008) där endast fysisk intensitet gav ett 

signifikant bidrag (β = .206, p = .008). Det högre β-värdet i den senare analysen förklaras av 

att sambandet mellan fysisk intensitet och grundbetyg inte blivit kontrollerat för inflytandet 

av övriga socioekonomiska variabler eftersom de inte accepterats i modellen. 

 

En partiell korrelationsanalys av sambandet mellan fysisk intensitet och grundbetyg med 

kontroll för de socioekonomiska variablerna visade på en signifikant partiell korrelation (rGB 

FI,Soc var = .186, p = .018). Resultatet ska förväntas bli likt utfallet av regressionsanalysen 

 med metoden ENTER, eftersom bägge processerna genererar partiella samband där övriga 

variabler kontrollerats för. Vid kontroll för de socioekonomiska variablerna sjunker 

sambandet mellan fysisk intensitet och grundbetyg från r = .206 till r = .186, en minskning 

som inte är större än att sambandet fortfarande är starkt nog för att vara signifikant. 

  

Resultaten visar att fysisk intensitet är den faktor som betyder mest för skolprestation i de 

data som samlats in. 

 

Diskussion 

 

Syftet med denna studie var att undersöka det möjliga sambandet mellan fysisk aktivitet och 

studieresultat när sambandet kontrollerats för inflytandet av socioekonomisk status. 

Resultaten visar att det fanns ett linjärt samband mellan studieresultat och fysisk aktivitet 

(Fysisk aktivitet var representerat av fysisk intensitet i analyserna eftersom denna variabel 

innehöll mer information). Den enkla korrelationen mellan fysisk intensitet och grundbetyg 

var signifikant och något högre än den mellan fysisk intensitet och övriga betyg. Detta gällde 

även de partiella korrelationerna där inflytandet av socioekonomiska variabler kontrollerats 

för. Multipla linjära regressionsanalyser visade att enbart fysisk intensitet hade samband med 

betygsnivåer. Det gick heller inte att urskilja enkla samband mellan socioekonomiska 

variabler och betygsnivåer. Ett försök att skapa en kraftfullare socioekonomisk variabel 

m.h.a. principal komponentanalys misslyckades. 

      

Resultatdiskussion 

De korrelationer som framkom är inte särskilt höga men ändå tillräckliga för att det ska 

finnas samband. Det är ovanligt med höga korrelationer mellan variabler i tillämpade 

korrelationsstudier jämfört med de effekter som kan observeras i experiment. 
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Att det inte gick att extrahera en gemensam faktor socioekonomiska förutsättningar med 

principal komponentanalys var oväntat och avviker från vad exempelvis Rombaldi m.fl. 

(2012) rapporterat. Förklaringen kan knappast ha varit olämpliga frågor då de valts med 

ledning av definitionen av begreppet socioekonomi, med viss hänsyn för att undvika känsliga 

ämnen.  

 

Möjligen hade fler frågor kunnat ställas kring socioekonomiska förutsättningar. Frågor om 

kärleksrelationer, umgänge, känslor om andra och hur deras egen eller familjens ekonomi ser 

ut bedömde vi som för känsliga för att tas med. Sådana frågor hade kunnat bli obesvarade och 

också kunnat få en del att avbryta sitt deltagande. Möjligen hade frågor om föräldrarnas 

utbildning och yrken inte varit för svåra eller närgångna. Huvudfokus i denna studie gällde 

sambandet mellan fysisk aktivitet och studieprestation. Socioekonomiska förutsättningar var 

en viktig bakomliggande variabel eftersom den kan skapa ett skensamband mellan fysisk 

aktivitet och studieresultat. 

 

Resultaten från denna studie visade alltså på ett samband mellan fysisk aktivitet och 

studieresultat. De frågeställningar som vi hade blev delvis besvarade. Den bakomliggande 

variabeln (socioekonomiska förutsättningar) gick inte att fästa till en faktor vilket gjorde att 

den inte gick att använda på planerat sätt i analyserna. Men den kunde ändå tas hänsyn till i 

form av separata variabler så att inflytandet av socioekonomiska förutsättningar kunde 

kontrolleras för.  

 

Detta resultat är intressant och användbart. Det är användbart eftersom fysisk aktivitet och 

studieresultat är aktuellt i den aspekt att ungdomar blir allt mer stillasittande (Stockholms 

läns landsting, 2011) och ett samhälle som har allt mer fokus på höga betyg och utbildning. 

För att komma in på universitet krävs bra betyg (beroende på vilken utbildning) och för att få 

ett bra arbete med en framtid krävs utbildning. Med detta resultat visar vi på att det är viktigt 

att röra på sig och att skolor har fysiska aktiviteter i sitt curriculum, i jakten på förbättrade 

studieresultat och därmed bättre förutsättningar hos eleverna att möta framtiden. Resultatet 

skulle kunna förklaras av att de som utövar fysisk aktivitet på fritiden blir bra på att lära sig 

nya saker och att den förmågan är till nytta även vid skolarbetet. Vi anser att denna förklaring 

är för simpel för att förklara sambandet helt ut.  

 

Det har påvisats ett samband i flera tidigare studier (Coe m.fl., 2006; Morales m.fl., 2011), 

men med varierande framgång och resultat jämfört med vår studie. Coe m.fl. (2006) och 

Morales m.fl. (2011) hade andra angreppsvinklar än våra. Coe m.fl. (2006) studerade aktivitet 

på skoltid, vilket har sina begränsningar i att det kanske inte är tillräckligt med fysisk aktivitet 

för att påverka skolprestationen särskilt mycket. Även om ett samband fanns så var detta inte 

särskilt starkt (Coe m.fl., 2006).  

 

I Morales m.fl. (2011) studie var inte fokus på intensiva fysiska aktiviteter utan mer på 

allmänna fysiska aktiviteter såsom hushållsarbete, hur långt personen går till olika aktiviteter 

osv. De fann en koppling mellan fysisk aktivitet och hur bra betyg som personen har. Ett 

problem med designen hos den studien, som kan ha påverkat resultatet, var att de inte 
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räknade med att de som utförde mycket hushållsarbete och rörde mycket på sig enligt MET-

skalan kanske inte hade någon fysisk aktivitet utanför skolan (Morales m.fl., 2011). Vi anser 

att det är viktigt att titta på fysiska aktiviteter som utförts av egen vilja, därför att då torde 

motivationen och intensiteten vara högre än om aktiviteten är påtvingad. Att Morales m.fl. 

(2011) fann ett samband kan möjligen förklaras av att de som utför fysiska aktiviteter på sin 

fritid kan ha mer disciplin och ambition än de som inte gör det. Dessa personer kan ha inre 

motivation att göra så bra ifrån sig som möjligt och lyckas inom skolan. Vi anser dock att det 

är en fråga för en annan undersökning då personlighet och motivation kommer in i bilden och 

inte berörs i vår studie.  

 

Vi anser att de resultat som framkommit avseende sambandet mellan fysisk aktivitet och 

studieresultat är sant. Det finns en koppling däremellan som är viktig att vara medveten om, 

både som privatperson, lärare och politiker. 

 

Metoddiskussion 

Det finns inga riktlinjer för vad som är bäst metod när det kommer till mätning av fysisk 

aktivitet och skolprestationer och vad som påverkar dessa variabler. Men det är tydligt i den 

tidigare forskningen att problemet är komplext med flera olika variabler som spelar in.  

Det skulle krävas enorma resurser för att täcka in alla faktorer i en studie. En så omfattande 

studie vore knappast genomförbar. Möjligen skulle en meta-analys av ett flertal likanade 

studier vara en framkomlig väg.  

 

Mängden data som behövde samlas in för att säkerställa att resultatet åtminstone till viss grad 

kunde generaliseras innebar att en eventuell kvalitativ ansats uteslöts tidigt i processen, då 

den mängd kvalitativ data som hade behövts insamlas för att ett likvärdigt resultat hade varit 

ett alltför stort åtagande i detta fall. För oss hade det varit önskvärt att komplettera med en 

eller två intervjuer från ett annat perspektiv än ungdomarnas, men på grund av tidsbristen 

som orsakades av skolornas oväntade motvillighet till samarbete kunde inte dessa 

genomföras i detta fall. Vi skulle dock gärna se att detta element inkluderas i eventuell 

framtida forskning av denna typ.  

 

Frågorna som ställdes i enkäten var utformade så att de skulle vara begripliga och relevanta 

för de ungdomar som deltog. Att bortfallet var litet, 6%, och att statistiskt signifikanta 

samband kom fram tyder på att frågorna fungerat tillräckligt bra. Att samband erhölls betyder 

också att tillräcklig reliabilitet fanns hos frågorna. För låg reliabilitet hade kunnat dölja 

sambanden.  

   

Frågorna täckte dock inte in allt som kan ha betydelse. Exempelvis antal arbetande föräldrar 

kan inverka på elevens förutsättningar. Den påverkan kan dock vara olika beroende på om en 

ensamt arbetande förälder betyder att den är välbetald eller om den är ensamstående eller har 

en partner som är arbetslös.   

  

Studiens generaliserbarhet är begränsad. Sverige är långt ifrån ett homogent samhälle, med en 

mängd olika miljöer som alla bär på egna faktorer som påverkar ungdomars uppväxt och 
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skolgång. Långt ifrån alla dessa miljöer återfinns i eller i närheten av den ort där studien 

genomfördes, vilket innebär att dessa miljöer inte kunnat granskas. Idealt hade vi delat ut 

enkäter till skolor i flera städer och regioner i landet, detta för att undvika den relativa 

homogenitet som kan uppstå inom en mindre stad i Norrbotten.  

 

Överlag är vi mycket nöjda över att ha drivit undersökningen hela vägen från start till mål. 

Denna resa har emellertid inte genomförts utan komplikationer, då detta var första gången 

som vi utfört en studie av denna storlek. En komplikation uppstod i ett tidigt skede, nämligen, 

svårigheten att komma i kontakt med en eller flera skolor som var villiga att delta. Det 

ursprungliga målet var att samla in svar från två eller fler gymnasieskolor för att få större 

spridning hos de verksamma faktorerna och kunna göra bättre generaliseringar. Med detta 

sagt är vi djupt tacksamma till den skola som valde att delta, då de efter sina egna 

förutsättningar gav oss tillgång till bredast möjliga underlag. Detta möjliggjorde ett 

tillräckligt stort antal respondenter för att trender skulle ha möjlighet att framträda och 

slutsatser med statistiskt och vetenskapligt stöd kunde presenteras. 

 

Slutsatser 

Resultaten tyder på att det först och främst är betygen i elevernas grundämnen som influeras 

positivt av ett aktivt idrottsutövande. Betygen i resterande skolämnen var påverkade till viss, 

men mindre grad. Mätningen av socioekonomiska faktorer hade brister, men dessa faktorer 

tycktes inte kunna skapa ett skensamband mellan fysisk aktivitet och skolprestation. Det var 

inte enbart fysisk aktivitet i sig som påverkade betygen, utan även hur intensiv denna aktivitet 

var.  

 

Resultaten kan användas som argument mot nedskärningar av idrottsaktiviteter i skolan och 

för att kommuner och landsting bör satsa på idrottsaktiviteter för barn och ungdomar.   

 

Resultatet kan enligt oss ses som en indikation på att barn och unga, i stort sett oberoende av 

socioekonomisk bakgrund, kan ha nytta och glädje av idrottsutövande när det kommer till att 

prestera bättre i skolan. 

 

Fortsatt forskning 

Fortsatt forskning inom detta område är av stor vikt. Det har redan bedrivits ett antal olika 

studier på detta område, men i vårt tycke inte tillräckligt många som riktar sig mot mer än ett 

eller ett fåtal specifika samhällen. Något som skulle vara intressant vore en omfattande studie 

på flera olika platser i världen simultant som även innefattade socioekonomiska 

förutsättningar. Där skulle man söka svar på frågeställningar som: hur starkt är sambandet 

mellan socioekonomiska förutsättningar och studieprestation, krävs det olika mängd fysisk 

aktivitet för olika personligheter för att de ska ha framgångar i skolan, hur ser 

idealförhållandena ut när det kommer till socioekonomiska förutsättningar och 

studieprestation? Dessa är bara några av de frågeställningar som det vore intressant att leta 

efter svar på.    
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Bilaga 1: Enkät 
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