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FÖRORD 

Jag vill framförallt tacka Ove Stråhlman vid Göteborgs Universitet, som efter flera år har tagit 

sig tid att handleda mig i mitt slutförande av denna uppsats. 

Undersökningen och större delen av skrivandet genomfördes våren 2000, men uppsatsen togs 

aldrig upp för opponering och blev därefter liggande utan att bli slutförd. Nu, nio år senare, 

har jag avslutat min lärarutbildning och behöver de poäng som denna uppsats ger mig för att 

kunna ta ut min lärarexamen för gymnasiet.  

Därför finns det referenser som är från mitten av 1990-talet till 2000-talet.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

Titel: Gymnasieelevers konditionsstatus, 1985-2009 

Arbetets art: C-uppsats i pedagogik med inriktning idrott 

Sidantal: 14 st 

Författare: Pernilla Björkman 

Handledare: Christer Bjurwill och Ove Stråhlman 

Datum: 2009-09-01 

 

Bakgrund 

Dagligen framkommer undersökningar om att ungdomars hälsa blir allt sämre, framför allt 

genom deras stillasittande vardag. Allt fler ungdomar blir överviktiga och risken för att de 

senare i livet ska drabbas av bland annat benskörhet eller hjärt- och kärlsjukdomar ökar. 

Denna uppsats undersöker om eleverna på en gymnasieskola i Småland har förändrat sin 

kondition under en period på 24 år. 

 

Syfte 

Syftet med undersökningen är att jämföra elevers tider på en motionsslinga, som de har 

sprungit i skogen. Är det någon skillnad på tiderna mellan de olika åren, fördelat på pojkar 

och flicor. De insamlade resultaten har tider från elever som gick på gymnasiet 1985, 1989, 

2000 och 2009. 

 

Metod 

Tiderna på eleverna är insamlade av en lärare i ämnet idrott och hälsa som har jobbat på 

samma gymnasieskola under snart 30 år. Han har sparat en del gamla dokument och därifrån 

har resultaten hämtats. De fyra olika testtillfällena är genomförda på samma villkor och 

rundan som mäter 2,5 kilometer är den samma.  

 

Resultat 

2009 års elever som är med i undersökningen var 52 stycken, 36 pojkar och 16 flickor. 

Urvalsgruppen från år 2000 innehöll 47 elever, 19 pojkar och 28 flickor. 1989 finns resultat 

från 40 elever, 22 pojkar och 18 flickor och 1985 finns 52 flickors resultat. Skillnaden i 

resultaten är tydliga mellan flickornas fyra olika testtillfällen. Medeltiden på flickornas 

resultat från 2000 är signifikant sämre än de övriga testtillfällena. Nästan 4 minuter och 40 

sekunder skiljer medeltiden mellan 2000 och 2009. Mellan 2000 och 1989 skiljer det tre 

minuter och till medeltiden 1985 två och en halv. Det fanns en liten, men dock ej signifikant 

skillnad mellan pojkarnas resultat från2009, 2000 och 1989. 

 

Nyckelord 

Kondition, hälsostatus, stillasittande och gymnasieelever 
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FÖRORD  

 

Mellan åren 1997 och 2000 läste jag till Idrottspedagog vid Högskolan i Halmstad. Sista 

terminen skulle vi skriva en c-uppsats för att slutföra vår utbildning. Jag skrev en uppsats om 

hur gymnasieelevers tider på en terrängrunda i Småland har förändrats under 15 år. 

Undersökningen gjordes och uppsatsen skrevs, men den lämnades aldrig in för bedömning. 

Jag var skoltrött och tyckte att det var inga problem att skjuta den på framtiden. Men 

framtiden blev många år, mer exakt nio år. Nu har jag läst till lärare på Växjö Universitet och 

är behörig lärare för de senare åren på grundskolan, men jag vill att det ska stå i min examen 

att jag är behörig gymnasielärare och då behöver jag de sista poängen som denna uppsats från 

Högskolan i Halmstad ger mig. Därför har jag äntligen tagit tag i min gamla uppsats och 

slutfört den.  

 

För att göra jobbet lite roligare än att bara skriva om min tidigare färdiga uppsats har jag 

genomfört ännu en undersökning år 2009 och läst lite nyare böcker, än vad jag tidigare har 

använt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAKGRUND 

 

Dagligen nås vi av olika rapporter om hur människans levnadsvanor och hälsa blir allt sämre. 

Enligt Agerberg (Ormen i paradiset, 2007) beror den allt mer stillasittande vardagen i 

samhället på utvecklingen av hjälpmedel som till exempel Internet, bilar, TV:n, 

arbetsbesparande hushållsapparater, rulltrappor och hissar. I dag är fysiskt lätta och 

stillasittande arbeten dominerande eftersom arbetsplatsernas tunga kroppsarbeten har 

övertagits av maskiner och robotar som styrs via datorisering (Agerberg, 2007). Redan i slutet 

av 1990-talet kom resultat från mönstringen till värnplikten som konstaterade att pojkarna 

som mönstrade hade blivit tyngre och fått sämre resultat än tidigare år (Ahlgren, Ungdomar 

behöver någon form av fysisk aktivitet varje dag, 1998). Enligt Plikverkets statistik 

(www.pliktverket.se/sv/statistik, 2009-03-12) har de mönstrande 18 åringarna i genomsnitt 

blivit mer än 3 centimeter längre och över 9 kilo tyngre mellan åren 1962 och 2008. 1997 höll 

Världshälsoorganisationen WHO, en expertkonferens om fetma där de förklarade att fetma är 

idag en av de vanligaste orsakerna till ohälsa. Människokroppen har inte förändrats, enligt 

Faskunger och Hemmingsson (Vardagsmotion – vägen till hållbar hälsa, 2005), den har 

uråldriga gener och är anpassad till rörelse och fysisk aktivitet i stor omfattning. De 

grundläggande faktorerna till uppkomsten av fetma är ändrade kost- och motionsvanor 

(Agerberg, 2007). 

 

För att ha en bra hälsa bör, enligt Cronsell m fl (Hälsoarbete och hälsobokslut – en handbok 

för arbetsgivare, 2005), tre dimensioner samspela och vara i balans med varandra. Dessa 

hälsodimensioner är den fysiska, psykiska och sociala. Inom den fysiska hälsan räknas bland 

annat rörelse, matvanor, ergonomi och rökning. Den psykiska hälsan innefattar delar som 

motivation, glädje, trivsel och förståelse och den sociala hälsan kan påverkas av gruppklimat i 

arbete och privatliv, genom att känna trygghet med andra och att känna samhörighet. 

 

Enligt forskningsresultat i boken Fysisk bildning – om ämnet idrott och hälsa (Ekberg och 

Erberth, 2000) visar det att om man är inaktiv som barn är det ytterst ovanligt att man blir 

aktiv och att man utvecklar en aktiv livsstil som vuxen. Fysisk aktivitet är den livsstilsvana, 

förutom kosthållning och rökning, som påverkar vår hälsa mest och som vi kan styra över 

(Faskunger och Hemmingsson, 2005). Boken Vardagsmotion – vägen till hållbar hälsa 

http://www.pliktverket.se/sv/statistik


(Faskunger och Hemmingsson, 2005) tar kortfattat upp vad regelbunden lättare fysisk 

aktivitet kan göra: 

 Öka konditionen och muskelstyrken 

 Förebygga och sänka högt blodtryck 

 Förebygga och behandla hjärt-kärlsjukdomar 

 Förbättra benhälsan och förebygga benskörhet 

 Förebygga viktuppgång 

 Sänka blodsockret och förebygga typ 2-diabetes 

 Förbättra blodfetterna 

 

Boken tar inte bara upp hur den fysiska biten påverkas av fysisk aktivitet utan även vilka 

positiva effekter den kan ha på den mentala hälsan: 

 Förebygga depression 

 Förbättra humöret 

 Stärka självkänslan 

 Minska oro 

 Göra stress lättare att hantera 

 Förbättra sömn 

 Höja livskvaliteten för redan sjuka 

 

Att vara fysiskt aktiv kan även innebära negativa effekter. I boken Fotbollsmedicin (Ekstrand 

och Karlsson, 1998) beskrivs olika skador som kan uppkomma hos de som är fysiskt aktiva. 

Bland yngre tränande är koordinationen och balansen inte lika utvecklad som hos äldre. Detta 

kan leda till snedbelastning och skador. Men med ökad ålder stiger skaderisken och skadorna 

blir svårare på grund av mindre elasticitet och hållfasthet i vävnader. Framförallt förekommer 

muskelbristningar och överbelastningsskador hos äldre, skiver Ekstrand och Karlsson (1998). 

Muskler blir trötta och strama vid hård träning och behöver två till tre dygns vila för att 

återhämta sig. Om musklerna utsätts för hård träning igen innan de är återhämtade ökar risken 

för muskelskador. Författarna till boken Fotbollsmedicin påtalar att framförallt inom boll-

lagidrotter, men även inom löpning, är fotledsskador vanliga. Tre av fyra fotledsskador 

drabbar de som tidigare vrickat fotlederna, vilket oftast beror på kvarstående förlängningar av 

ett eller flera ledband.  

 



Många som är regelbundet fysiskt aktiva tränar även när de har ett försämrat hälsotillstånd 

eller en dålig hälsa, till exempel vid förkylning. Denna nedsatthet i kroppen, menar Ekstrand 

och Karlsson (1998), försämrar vävnadernas hållfasthet och kroppen får även en sämre 

koordination. Detta förhindrar en effektiv träning och skaderisken blir högre än om kroppen 

hade varit helt frisk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEORETISK BAKGRUND 

1930 föddes Pierre Bourdieu i de franska Pyreneérna. Hans uppväxt skedde under enkla 

förhållanden och han studerade filosofi vid en högskola i Paris. Bourdieu har myntat bland 

annat de teoretiska begreppen habitus och smak.  

 

Med habitus menar Bourdieu att alla levande människor föds in i sociala strukturer och denna 

struktur följer med under hela livet (Moe, Sociologisk teori, 1995). Den utgör de erfarenheter 

och minnen som människor genom generationer har samlat på sig, ett socialt arv som gör att 

människor uppfattar och agerar på olika sätt. Människors habitus har djupa rötter men är ändå 

tillräckligt flexibelt för att kunna förändras i nya situationer. Habitus är ingen medveten 

uppfostran eller stöpning av personligheten utan en underförstådd process där individen 

imiterar och anammar omgivningens sätt att agera och tänka. Det handlar helt enkelt om ett 

sätt att vara, ett vanemässigt tillstånd. 

 

Bourdieu använder ordet smak som ett uttryck för olika socialgruppers livsstilar. Det är inte 

frågan om individuella egenskaper som personlig stil eller personliga val utan mer 

samhälleligt präglad med dess klassprägel (Moe, Sociologisk teori, 1995).   

 

I boken Fotbollen och moralen (Nilsson, 1993) beskrivs hur habitus- och smakbegreppen kan 

ge en förståelse för hur enskilda idrottsaktiviteter uppfattas av olika grupper, vilket värde och 

funktion dessa idrotter har i olika människor och grupper av människors ögon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SYFTE 

 

Syftet med undersökningen är att jämföra tiderna på en terrängrunda av elever i årskurs ett på 

gymnasiet har ändrats under 24 år. Fyra testtillfällen har genomförts under dessa år: 1985, 

1989, 2000 och 2009. Undersökningen har sin utgångspunkt i Pierre Bourdieus teoretiska 

begrepp habitus och smak. Syftet är även att analysera resultaten, pojkar och flickor var för 

sig, för att se om elevernas konditionsstatus har förändrats under 24 år. 

 

 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR  

 

Har tiderna på terrängrundan någon koppling till elevernas bakgrund och syn på 

terränglöpning? 

 

Skiljer sig tiderna på terrängrundan mellan de olika åren, fördelat på pojkar och flickor? 

 

Är det någon skillnad på tiderna mellan någon av tidsperioderna? 

 

Är det någon skillnad mellan pojkarnas och flickornas resultat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIDIGARE FORSKNING 

 

I en undersökning av Seger m fl. (Tidskrift i gymnastik & idrott, 123 (8), 1996) framkom att 

var tolfte svensk elev befinner sig i riskzonen för fysisk ohälsa. Detta motsvarar två till tre 

elever i varje klass. En annan undersökning gjord av Flodmark (Lärartidningen, 93 (24), 

1996) framkom att 5 % av svenska tio- och elvaåriga barn är överviktiga. Zederins (Fysisk 

kapacitet hos gymnasieelever, 2000) undersökning beskriver att var tredje flicka och var 

fjärde pojk är fysiskt inaktiv på sin fritid. Samma undersökning tar även upp att antalet 

ungdomar som är medlemmar i en idrottsförening har under den sista delen av 1900-talet 

minskat drastiskt.  

 

Både Ahlgren (Lärartidningen, 95 (41), 1998) och Seger m fl. (Prestationsförmåga hos barn 

och ungdomar, 1996) tar upp att på längre sikt kan den allt sämre hälsan bland barn och 

ungdomar leda till stora kostnader för samhället. Ett bevis på de redan stigande 

hälsokostnaderna har Zederin (2000) tagit upp i sin undersökning Fysisk kapacitet hos 

gymnasieelever. Mer än en fördubbling av kostnaderna skedde mellan åren 1987 och 1991. 

Dessa siffror är väldigt gamla och frågan är hur kostnaderna ser ut i dag? Enligt Zederin 

(2000) var summan upp emot ett par hundra miljarder kronor vid millenniumskiftet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METOD 

 

Kvantitativ metod 

Jag har valt att använda mig av en kvantitativ empirisk undersökningsmetod. Enligt Bryman 

(Samhällsvetenskapliga metoder, 2002) innebär en kvantitativ forskning att ett problem 

försöker förklaras genom tidigare forskning och teorier. Denna metod rekommenderas av 

Bryman (2002) när ett större underlag ska samlas in och sammanställas. 

 

Reliabilitet och validitet 

Samma mätmetod och terrängrunda har använts vid alla fyra testtillfällena. Tiden har tagits 

med ett tidtagarur och terrängrundan ser lika dan ut nu som för 24 år sedan. Naturen runt 

omkring rundan har förändrats, men själva löpspåret är den samma. 

 

Vid testtillfällena 1985, 1989 och 2000 var en och samma idrottslärare med vid tidtagningen. 

Denna lärare var även med vid två av tre klassers tidtagning 2009. Eleverna som har 

genomfört tidtagningen 2000 och 2009 har vetat om att tiderna ska användas till en 

undersökning, medan eleverna 1985 och 1989 har sprungit rundan som en del av deras 

idrottsundervisning. Enligt idrottsläraren användes tiderna inte till betygsättning. 

 

Urval 

Att hitta resultat från tillräckligt många år tillbaka är inte lätt, men en idrottslärare som jobbat 

på samma skola i över 30 år hittade några gamla resultat, när jag frågade honom om hjälp till 

min undersökning. De resultat han hittade var från elever på social och ekonomisk linje 

årskurs ett, från läsåret 1984/85 och 1988/89. Utifrån de resultaten valde han ut de klasser 

som han ansåg motsvarar de utbildningarna i den nya gymnasieskolan. Det blev elever i 

årskurs ett från samhällsprogrammet vid testtillfällena 2000 och 2009. 2009 deltog även 

elever från Teknikprogrammet. Denna klass fick vara med i årets testgrupp för att det 

behövdes fler resultat och det var den klass som idrottsläraren kunde undvara en lektion med 

för att de skulle kunna springa rundan.    

 

Genomförande 

Vid testillfällena 2000 och vid två av tre testillfällen 2009 var jag med och presenterade mig 

och min undersökning för eleverna innan de sprang terrängrundan. 1989 och 2000 

genomfördes testerna i mars månad, medan 2009 genomfördes dem i maj. Resultaten från 



1985 finns det inget datum noterat på, men idrottsläraren var ganska säker på att de 

genomfördes tidigt på våren.   

 

Bortfall 

Tiderna från 1985 är enbart från flickor. Klasserna innehöll 58 elever, varav 52 stycken har en 

tid nedskriven. Alltså ett bortfall på 6 elever. De övriga tre testtillfällena innehåller tider från 

både pojkar och flickor. 1989 finns det 40 tider nedtecknade varav 22 var från pojkar och 18 

från flickor. Bortfallet 1989 var 7 pojkar och 6 flickors tider. 2000 klasser innehöll 63 elever 

varav 47 har sprungit rundan, 19 pojkar och 28 flickor. Bortfallet 2000 var 8 pojkar och 8 

flickor. 2009 var bortfallet 10 pojkar och 14 flickor. Sammanlagt 52 elever, 36 pojkar och 16 

flickor, finns det tider på från 2009 testtillfälle.  

 

Datainsamling 

För att få veta mer om vad som påverkar elevernas kondition har jag läst in mig på litteratur 

inom ämnet. Litteraturen kommer från böcker som jag lånat på biblioteket i byn där jag bor 

och från Internet.  Jag anser att litteraturen är tillförlitlig och kan ge mitt arbete en hög 

validitet (Bryman, 2002), eftersom samma saker står i många av böckerna.  

 

Databearbetning 

Tiderna från de fyra olika testtillfällena är bearbetade i dataprogrammet SPSS. Med hjälp av 

programmet har resultatet framtagits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTAT 

 

Tabell 1. Medeltider i minuter för varje testade år och kön. 

År Kön Medeltid 

1985 Flickor 15,01 

   

1989  13,10 

 Flickor 14,18 

 Pojkar 12,22 

   

2000  15,30 

 Flickor 17,34 

 Pojkar 13,27 

   

2009  12,38 

 Flickor 12,57 

 Pojkar 12,11 

 

Den bästa meddeltiden för de olika åren är från 2009 års test med tiden 12,38 och den sämsta 

medeltiden 15,30 var från år 2000. Både pojkarnas och flickornas bästa medeltid är från 2009, 

med 12,11 respektive 12,97.  Sämst medeltider är från år 2000 med 13,27 för pojkarna och 

17,34 för flickorna. Pojkarnas medeltid har en förbättring på 1 minut och 16 sekunder mellan 

åren 2009 och 2000, men mellan åren 2009 och 1989 finns ingen signifikant skillnad. Det har 

inte blivit någon förändring i pojkarnas kondition mellan de 24 åren som är med i testet, utan 

de olika medeltiderna för pojkarna beror på slumpen. 

 

Flickornas medeltid varierar som mest mellan testtillfället 2000 och 2009. Medeltiden har 

blivit bättre med 4 minuter och 37 sekunder. Mellan åren 1985 och 1989 har flickornas 

medeltid blivit 43 sekunder bättre. Flickornas medeltider i testet har en signifikant skillnad 

och resultatet visar att flickorna vid testtillfället 2000 hade en betydligt sämre kondition än 

vid de tre övriga tillfällena. Bäst kondition har flickorna 2009, därefter med ca 1 minuts 

försämring kommer 1989 flickor följt av 1985.  

 



Tabell 2. Bäst respektive sämst tid i minuter uppdelat mellan testade år och flickor. 

Bästa tider flickor  Sämsta tider flickor 

1985 11,10  1985 22,40 

1989 11,00  1989 17,40 

2000 12,42  2000 20,52 

2009 11,27  2009 15,30 

 

Flickornas bästa tid är från 1989 med 11,00.  År 2000 är den bästa tiden 1 minut och 42 

sekunder sämre än 1989. Sämsta tiden från alla fyra testtillfällena är från 1985 med 22,40, 

därefter kommer år 2000 med tiden 20,52. Sämsta tiderna i testet varierar mellan de olika 

testen. Skillnaden mellan flickornas bästa tid och sämsta tid är 11 minuter och 40 sekunder. 

Det är mer än de snabbaste flickorna från år 1985, 1989 och 2009 springer rundan på. 

 

 

Tabell 3. Bäst respektive sämst tid i minuter uppdelat mellan testade år och pojkar. 

Bästa tider pojkar  Sämsta tider pojkar 

1989 8,40  1989 17,00 

2000 9,12  2000 20,50 

2009 9,08  2009 18,38 

     

Pojkarnas bästa tid är från 1989 med 8,40. Det är en liten skillnad mellan pojkarnas bästa tider 

mellan de tre testtillfällena med enbart 32 sekunder.  Sämsta tiderna skiljer sig dock något 

mer mellan 17 minuter 1989 och 20 minuter och 50 sekunder 2000. 2009 var den sämsta tiden 

för pojkarna 18,38.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISKUSSION 

 

Stora variationer finns mellan medeltiderna på både pojkarnas och flickornas tider mellan de 

fyra olika testtillfällena. Resultatet i denna undersökning visar inte på att gymnasieelevernas 

konditionsstatus försämras mer och mer, som många andra studier har bevisat (Agerberg, 

2007, Ahlgren, 1998 och Pliktverket, 2009). Resultatet från 2000 är tydligt sämre än de övriga 

resultaten och ser man till min ursprungliga undersökning som slutfördes 2000, så hade jag då 

kunnat hålla med övriga studier om att konditionsstatusen har blivit sämre genom åren. Men 

nu valde jag att göra ytterligare en undersökning 2009 och resultatet förändrades. Är det så att 

vi har blivit uppmärksammade på vår allt sämre hälsonivå i samhället, så att vi har börjat 

ändra den trenden? Är mitt undersökningsresultat ett bevis på en positivare inställning till vår 

hälsa de senaste nio åren? Zederin (2000) skriver bland annat i sin undersökning, Fysisk 

kapacitet hos gymnasieelever, om att antalet ungdomar i idrottsföreningar minskade drastiskt 

under den sista delen av 1900-talet. Intressant hade varit att göra en uppföljning av hans 

studier inom det området, för att se om det har blivit någon skillnad i antalet aktiva ungdomar 

i början av 2000-talet. 

 

Troligtvis spelar Pierre Bourdieus teoretiska begrepp habitus och smak in på mitt resultat. 

Samhällets syn på idrott, och kanske framförallt på terränglöpning som denna undersökning 

bygger på, har förändrats under de senaste 24 åren. Löpningens popularitet går som all annan 

idrott i vågor och troligtvis har detta avspeglat sig på elevernas inställning och utförande av 

olika idrotter. Resultatet i denna undersökning stämmer inte överrens med Agerbergs (2007) 

resultat. Det kan bero på att min undersökning är på en litet population från samma samhälle. 

Ser vi till Pliktverkets (2009) resultat med att pojkar blir allt tyngre och får sämre 

mönstringsresultat så är det fakta för hela landets mönstrande 18-åringar. Det kan vara så att 

en förändring har skett i stora delar av Sverige med en allt sämre fysisk hälsonivå, men att det 

på den undersökta gymnasieskolan har den fysiska hälsonivån blivit bättre de senaste åren. 

Detta kan vara ett bevis på att denna gymnasieskolas habitus och smak inte följer övriga 

Sveriges gymnasieskolor. Vad som går att utläsa av denna undersökningens resultat är att 

troligtvis var löpning eller andra konditionssporter populärare 2009 än framförallt 2000. 

Medeltiden mellan flickornas och pojkarnas resultat är ganska stora år 1989 och 2000 medan 

den är mindre än 50 sekunder 2009. Pojkarnas resultat har mindre variationer än flickornas 

resultat över de tre sista testtillfällena. Kan detta förklaras med att det för flickorna har blivit 



mer legitimt att utföra konditionsidrotter på fritiden de senaste åren och att de har kommit 

ikapp killarnas konditionsstatus?   

  

Det finns flera faktorer som kan ha påverkat resultatet i denna undersökning. Den största 

faktorn tror jag är bakgrunden till varför eleverna ska springa terrängrundan på tid. Under 

åren vid testtillfällena 1985 och 1989 bedrevs idrottsundervisningen som ett prestationsämne. 

Allt som presterades räknades in i betyget. Även om idrottsläraren, som har genomfört 

testerna, säger att de inte var betygsunderlag på just dessa testtillfällen, så tror jag eleverna 

hade det i bakhuvudet när de sprang terrängrundan. År 2000 presenterade jag mig och min 

undersökning för eleverna på lektionerna innan de sprang rundan. Inget betyg skulle sättas på 

deras prestation och jag var jobbig som tvingade dem att springa terrängrundan på tid. Frågan 

är hur motiverad man blir av att prestera bra med en sådan start på lektionen? År 2009 fick 

eleverna veta att de skulle springa terrängrundan på tid till en undersökning redan lektionen 

innan genomförandet, utan min vetskap. Dess utom jobbade jag som lärare på skolan och 

eleverna visste vem jag var.  

 

Bortfallet på antal elever som inte var med vid testtillfället är också en viktig faktor som 

påverkat resultatet. 1985 var 6 flickor borta, 1989 var 7 pojkar respektive 6 flickor 

frånvarande. År 2000 var bortfallet 8 av vardera kön och 2009 var det 10 pojkar och 14 

flickor. Bortfallet år 2009 är betydligt högre, framförallt bland flickorna, än de övriga åren. 

Detta kan bero på att eleverna visste om vad som skulle hända på lektionen i förväg och helt 

enkelt struntade i att genomföra testet eller inte ens kom till lektionen. Frågan är vilken 

kapacitet dessa frånvarande flickor har när de gäller konditionen? Jag tror att det är de något 

svagare eleverna som inte genomförde testet år 2009. Detta anser jag bevisas tydlig i Tabell 2 

i resultatdelen av denna uppsats. De sämsta tiderna övriga år är 22,40, 17,40 och 20,52 men 

2009 är sämsta tiden 15,30, vilket jag anser inte är en så dålig tid.  

 

De tre första testtillfällena genomfördes i mars månad och 2009 tester genomfördes i maj 

månad. Även detta kan påverkat resultatet. I mars har utesäsongen precis börjat och många 

har inte tränat sin kondition på vintern som de kanske gör på sommaren, när det är lite 

varmare och skönare att röra sig ute. Idrottslektionerna har förmodligen bedrivits till största 

delen inne i idrottshallen under vintern. I maj har eleverna haft längre tid på sig att träna upp 

sin kondition, framför allt på idrottslektionerna som på den aktuella skolan som tränar mycket 

kondition när utesäsongen drar i gång på våren.   



 

En fortsatt studie som kan genomföras är att undersöka elevernas övriga livsstil. Nu kanske 

det kan bli svårt med tanke på att undersökningen sträcker sig över så lång tid, men som två 

av mina referenser (Cronsell m fl, 2005 och Faskunger och Hemmingsson, 2005) 

poängterar, så har den fysiska aktiviteten stor roll inte bara hur eleverna mår fysiskt utan även 

psykiskt och socialt. Alla tre områdena samspelar och mår inte eleven bra psykiskt, så tror 

inte jag eleven är speciellt fysisk aktiv. 
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