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Sammanfattning  

Introduktion 

Samhället idag har ett högt tempo och unga upplever ofta att de är stressade, framförallt i 

skolan finns press och höga krav på prestation. Kraven kommer inte bara från föräldrar och 

skolan utan även från de unga själva. Många unga anser att de mår bra, men ju äldre de blir 

desto mer visar forskning att unga upplever psykiska besvär och tydliga skillnader finns 

mellan tjejer och killar. Syftet var att undersöka gymnasieelevers upplevda stressnivå under 

idrottsundervisningen och sambandet med deltagande, fysisk aktivitetsnivå på fritiden, betyg 

och skillnader mellan kön.  

 

Metod  

Detta är studie med tvärsnittsdesign. Deltagarna bestod av 104 gymnasieelever i årskurs 2, 49 

tjejer och 55 killar deltog. Datainsamlingsmetoden var en enkät som delades in efter 

frågeställningarna. Data har sedan bearbetats genom statistik analys med chi två-test och 

Spermans Roh rangkorrelation.  

 

Resultat 

Det fanns inget statistiskt signifikant samband mellan tjejer och killars upplevda stressnivå. 

Det fanns ett signifikant negativt samband mellan deltagarnas stress och deltagande samt 

aktivitetsnivå på idrottsundervisningen i skolan. Det fanns även ett signifikant samband 

mellan stress och betyg samt stress och fysisk aktivitet på fritiden. Det fanns skillnader mellan 

tjejer och killar gällande alla variabler.  

  

Slutsatser  

Tjejer har generellt en högre stressnivå och sämre närvaro och aktivitetsnivå på idrotten än 

killar. Killar tenderar att känns sig säkrare på idrotten och rör sig mer på fritiden. Det finns 

samband mellan vilken stressnivå elever upplever och deras betyg på idrotten, detta kan 

kopplas samman med deras närvaro på lektionerna samt hur mycket de rör sig. Stressnivå på 

idrotten i skolan har ett samband med deras fysiska aktivitetsnivå på fritiden.  

 

Nyckelord: fysisk aktivitet, genus, idrott, stress 
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1. Introduktion 

 

1.1 Inledning  
 

Samhället idag har ett högt tempo och unga upplever ofta att de är stressade, framförallt i 

skolan finns press och höga krav på prestation. Kraven kommer inte bara från föräldrar och 

skolan utan även från de unga själva. När stressen blir för hög blir den skadlig och livet kan 

upplevas som meningslöst och tråkigt. Unga spenderar en stor del av sin tid i skolan och det 

är ofta därifrån kraven kommer.1 Ämnet idrott och hälsa i skolan utgör en annan miljö än 

övriga ämnen och det finns flera faktorer som kan påverka elevers stressnivå på 

idrottslektionen, att byta om, delta i fysisk aktivitet, lagindelning som några exempel. Många 

unga anser att de mår bra, men ju äldre de blir desto mer visar forskning att unga upplever 

psykiska besvär och tydliga skillnader finns mellan tjejer och killar. Tjejer uppvisar generellt 

högre symptom av psykiska besvär och svårigheter med kroppsideal än vad killar gör.2   

Lärare i idrott och hälsa har ansvaret för att eleverna utvecklar förmågor inom ämnet som de 

har användning av hela livet. I läroplanen för idrott och hälsa står det att ämnet ska ge 

eleverna verktyg för att under hela sitt liv ta ansvar för den egna hälsan, förstå betydelsen av 

den och känna välbefinnande vid utförande av fysisk aktivitet. Individens förståelse och 

ansvar för den egna hälsan ska främja folkhälsan.3 För att eleven ska utvecklas och skapa en 

bra relation till fysisk aktivitet i skolan behöver denne delta och känna sig bekväm och trygg 

på idrotten.   

Tidigare forskning har visat att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på den psykiska hälsan 

och de som är inaktiva löper större risk att klaga på att de mår dåligt än de som är fysiskt 

aktiva.4 Många elever anser att idrotten i skolan är det roligaste ämnet, ändå är det många som 

väljer att inte delta. Detta beror i många fall på oro och en känsla av utsatthet.5 I idrottsämnet 

är det flertalet elever som inte vet vad de betygssätts i och på så vis saknas en likvärdighet i 

betygssättningen som resulterar i ojämna betyg. I ämnet kan vi även se stora skillnader mellan 

                                                             
1 Tamm, Maare (2007) Psykologi- om varför vi tänker, känner och handlar som vi gör, s. 181ff. 
2 Folkhälsomyndigheten (2014) Skolbarns hälsovanor i Sverige 2013/14, Grundrapport, s. 6.  
3 Skolverket (2011) Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011, s. 83. 
4 Brun Sundblad, Gunilla; Jansson, Anna; Saartok, Tönu; Renström, Per & Engström, Lars- Magnus (2008) Self-

rated pain and perceived health in relation to stress and physical activity among school-students: A 3-year 

follow-up, I International Association for the Study of Pain, 136 (3): 239-49, s. 245ff. 
5 Bråkenhielm, Görel (2008) Ingen gympa för mig! – en undersökning av skälen till att elever inte deltar i ämnet 

idrott och hälsa, I Svensk idrottsforskning, 2008 (2): 30-33, s. 30ff. 
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tjejer och killars betyg, detta är det enda ämnet i skolan där killar har bättre betyg än tjejer.6 

Tjejers sämre betyg kan ha ett samband med hur de upplever normer och de stereotypa 

könsrollerna på idrotten i skolan. Då tjejer och killar har olika fysiska intressen skiljer sig 

även deras upplevelser av idrotten i skolan.7  

Det är viktigt att ha kunskap angående elevers upplevelser i samband med 

idrottsundervisningen i skolan. Genom att få en ökad kunskap om hur eleverna upplever 

stressen på idrottslektioner kan vi som lärare bidra till att skapa en gynnsam inlärningsmiljö 

och ett livslångt intresse för fysisk aktivitet. Det saknas kunskap om det finns ett samband 

mellan elevers stressnivå och om de deltar på idrotten, vilket betyg de har, hur fysiskt aktiva 

de är på fritiden och om det finns könsskillnader. 

1.2 Syfte 

 

Syftet är att undersöka gymnasieelevers upplevda stressnivå under idrottsundervisningen och 

sambandet med deltagande, fysisk aktivitetsnivå på fritiden, betyg och skillnader mellan kön.  

 

Frågeställningar: 

 

- Finns det ett samband mellan upplevd stressnivå och betyg?  

- Finns det ett samband mellan upplevd stressnivå och hur ofta eleven deltar på 

idrottslektionerna? 

- Finns det ett samband mellan upplevd stressnivå och hur aktiv eleven är på 

idrottslektionerna?  

- Finns det ett samband mellan upplevd stressnivå och elevens fysiska aktivitetsnivå på 

fritiden? 

- Finns det skillnader mellan könen och upplevd stressnivå, betyg, deltagande, fysisk 

aktivitetsnivå på fritiden? 

 

 

 

                                                             
6 Redelius, Karin & Hay, J. Peter (2012) Student views on criterion-referenced assessment and grading in 

Swedish physical education, I Physical Education and Sport Pedagogy 17 (2): 211-225, s. 220ff. 
7 Thorhild Klomsten, Anne; Marsh W, Herb & Skaalvik M. Einar (2005) Adolescents’ Perceptions of Masculine 

and Feminine Values in Sport and Physical Education: A Study of Gender Differences, I Sex Roles 52 (9/10):  

625-636., s. 625. 



5 
 

1.3 Bakgrund 

 

1.3.1 Stress 

 

The term” stress” is an umbrella term for an increasingly wide variety of conditions, 

responses, and experiences.8  

 

Stress uppstår som en reaktion på biokemiska förändringar i kroppen och händelser i livet 

som är jobbiga eller svåra att kontrollera. Det som gör oss stressade kallas stressorer, dvs. det 

specifika som ligger till grund för vår stress. Dessa kan vara känslomässiga och fysiska. 9   

 

Det finns olika former av stress: stimulans- baserad, respons- baserade samt interaktionsstress. 

Vad som skiljer stimulans och respons åt är att stressen som påverkas av stimulans kommer 

från en för hög nivå av press utifrån som stimulerar en individ att bli stressad medan respons- 

baserad stress handlar om hur en individ reagerar på exempelvis en spindel i samma rum. Då 

är spindeln källan till stressen, det vill säga att stressen kommer inifrån. Interaktionsstress 

kopplas till en individs mentala tillstånd, det är detta tillstånd som bestämmer närvaron eller 

frånvaron av stress. Det är inte samma upplevelse av stress för alla individer utan stress 

uppstår när interna eller externa förhållande upplevs obehagliga.10 

 

Kvinnor och män reagerar olika på stress enligt den svenska stressforskaren Marianne 

Frankenhaeuser. Män upplever en adrenalinutsöndring som ska öka deras prestation och 

denna känsla är inte nödvändigtvis negativ. Dock kan påslaget av adrenalin ha en direkt 

koppling till de hjärtsjukdomar som drabbar män oftare än kvinnor. Det som skiljer män och 

kvinnor åt i stressituationer är att kvinnor inte får samma adrenalinutsöndring. Kvinnor 

reagerar olika om utsatt för en stressande situation medan män har samma reaktion oavsett 

situation.11 Det skiljer sig även i hur de olika könen hanterar stress, män har lättare att koppla 

bort stressen och ägna sig åt andra saker medan kvinnor ofta vill få stöd i relationer och tar 

med sig stressen hem.12  

 

                                                             
8 Fisher, Shirley (1986) Stress and strategy, s. 7.   
9 Selye, Hans (1983) The stress concept: Past, present, and future, I Cooper L. Cary (ed.) Stress research, s. 6-

16.  
10 Ibid, s. 7ff.  
11 Frankenhaeuser, Marianne (1997) Kvinnligt, manligt, stressigt, s.114-135.  
12 Frankenhaeuser, Marianne & Ödman, Maj (1992) Stress – en del av livet, s. 60.  
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1.3.2 Fysisk aktivitet  

 

I FYSS definieras fysisk aktivitet som den kroppsliga rörelse som ger högre 

energiförbrukning än den vi har vid vila. De individer som är fysiskt aktiva minst 150 minuter 

i veckan är tillräckligt aktiva, dock endast om de ligger på måttlig intensitet under dessa 150 

minuter. Det ska helst finnas en variation i hur träningen läggs upp, helst både 

konditionsträning och muskelstärkande fysisk aktivitet.13 Människors hjärnor producerar en 

kemisk substans som kallas endorfiner, ex. när vi motionerar, och denna substans verkar som 

kroppens eget smärtstillande. Detta gör att många upplever sig må bättre vid utsöndrandet av 

endorfiner.14 Med fysisk aktivitet menas här att pulsen höjs och andningen blir tyngre. 

 

Barn och unga har andra förutsättningar än vuxna gällande effekter av fysisk aktivitet, den 

största skillnaden ligger före och efter puberteten. Innan puberteten har inträffat har den 

fysiska aktiviteten inte samma effekt som efter. Det är dock inte enbart av fysiologiska 

aspekter som det är viktigt med fysisk aktivitet, unga utvecklas personlighetsmässigt under 

tonåren och skapar en identitet. Det kan därför bidra med en positiv utveckling av jaget, men 

det finns också baksidor med fysisk aktivitet. Idrottssammanhang kan skapa stress och obehag 

med krav och prestationsångest. Det blir viktigt att omgivningen där aktiviteten tar plats är 

trygg och bygger på involvering av alla individer för den bästa utvecklingen.15  

 

1.3.3 Idrotten i skolan 

 

För många är idrotten i skolan den enda fysiska aktivitet de kommer utöva under dagen. Detta 

gör att de elever som deltar på idrotten i skolan blir introducerade till fysisk aktivitet som de 

sedan kan använda utanför skolan. Det är under idrottsundervisningen som en grund läggs för 

framtida aktivitetsvanor för många elever. Hur en person uppfattar idrotten är dock en aspekt 

som måste tas i beaktning, inte alla elever vill delta på idrotten och för dem är det mindre 

sannolikt att de är fysiskt aktiva i framtiden. Många av de som inte deltar tycker inte om att 

bli svettiga eller anser att de inte vill duscha efteråt. Inflytande över aktiviteterna på lektionen 

är något som är viktigt enligt elever, detta kan lyfta intresset och få dem att vilja delta.16 

                                                             
13 Mattson C. Mikael; Jansson, Eva & Hagströmer, Mikaela (2014) Fysisk aktivitet- begrepp och definitioner, I 

FYSS 2015, Statens folkhälsoinstitut, s. 1f.  
14 Fisher (1986) s.7. 
15 Berg, Ulrika & Ekblom, Örjan (2014) Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar, I FYSS 

2015, Statens folkhälsoinstitut, 1f.  
16 El-Sherif, L. Jennifer (2014) Student Voice: Student Choice and Participation in Physical Education, I 

Strategies 27 (5): 8-11, s. 8ff.  
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Svårigheterna med de som inte deltar blir större på idrotten än andra ämnen i skolan då de 

måste få andra uppgifter och missar syftet med ämnet. Oavsett anledning till att en elev inte 

deltar utvecklar de en dålig relation till idrott och det är dessa elever som läraren måste fånga 

upp. Negativa associationer till fysisk aktivitet kan ge flertalet negativa effekter som övervikt, 

stress, hjärtproblem och andra problem.17 Statistik från en undersökning genomförd av 

skolinspektionen visar att deltagandet är oroande lågt på idrottslektionerna. En stor andel av 

eleverna som observerades deltog aldrig eller sällan och i snitt så mycket som var femte elev 

var inte delaktig i undervisningen. Alla elever ska efter egen förmåga delta i 

idrottsundervisningen, därför är det viktigt att titta på anpassade lösningar för de som behöver 

det.18  

 

1.3.4 Betyg  

 

Deltagande leder till betyg, men bristande deltagande har en anledning och inte alla elever 

anser att betyg i idrott och hälsa är viktigt. På vägen till ett betyg sker utvärderingar som låter 

eleven veta var denne befinner sig på betygsskala och hur den kan fortsätta utvecklas. Det är 

dock viktigt att lärare inte låter sina utvecklingsmål styra undervisningen alltför mycket, 

elever måste uppleva aktiviteterna som positiva för att vilja utvecklas. Claes Annerstedt anser 

att det är viktigt att betygssättning inkluderas i hela undervisningsprocessen. Detta medför att 

lektionsplaneringen utformas kring bedömningskriterierna och att eleverna observeras 

kontinuerligt. Betyg ges till eleverna för att kunna jämföra mot varandra vid övergång mellan 

skolor och då måste alla elever ha betyg i ämnet för att kunna jämföras på ett likvärdigt vis.19  

 

1.3.5 Kön 

 

Kvinnor och män har olika förutsättningar i samhället, och dessa förutsättningar och roller 

diskuteras ofta genom teorin om könsroller. Normer, värderingar och förväntningar om ett 

visst kön kallas könsroll.20 

 

 

                                                             
17 Esslinger, Keri; Esslinger, Travis & Bagshaw, Jarad (2015) Reaching the Overlooked Student in Physical 

Education, I Strategies 28 (5): 40-42, s.40f.  
18 Skolinspektionen (2010) Mycket idrott och lite hälsa, Skolinspektionens rapport från den flygande tillsynen i 

idrott och hälsa, Rapport 2010-08-30 1 (14) s. 8f.  
19 Annerstedt, Claes (2007) Att (lära sig) vara lärare i idrott och hälsa, s. 185ff.   
20 Leontine- Olsson, Jenny (2011) Kön i förändring- Den svenska könsrollsforskningen 1959-1979, s. 22.  
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Med könsrollsbegreppet avses de normer som en person utsätts för på grund av sitt kön. Med 

hjälp av detta begrepp analyseras könsarbetsdelningen och könsdifferentiering som företeelser 

som är kulturellt betingade. Människor internaliserar normer om beteende och personlighet 

utifrån kön, könsrollerna, under uppväxten och sedan fortgående under resten av livet.21  

 

De roller som individer har i samhället skapas utifrån personlighet, men könsrollerna är 

tillskrivna könen. Det är under en tidig ålder som dessa roller inpräntas hos tjejer och killar 

och fortsätter att påverka genom media, uppfostran och andra faktorer. Könsrollsforskningen 

under sextiotalets mitt talade om en förändring av de tillskrivna rollerna, att individer istället 

skulle vara fria i sin utformning och inte låst till vad som anses som kvinnligt eller manligt.22  

Det anses vara konfliktskapande att män och kvinnor har olika roller och att normer placerar 

könen i olika fack.23  

 

 

2. Litteraturgenomgång  
 

2.1 Stress och fysisk aktivitet 

  

Stress är komplext, men i många fall förklaras det med att när kraven på en person överstiger 

dennes kapacitet påverkar det personens välmående. När unga klagar på smärta och trötthet 

kan det förklaras av faktorer som kön, årskurs i skolan, stressnivå samt om personen är fysiskt 

aktiv eller inte. Ett samband finns mellan ungas välbefinnande och vilken stress de upplever, 

dock finns en skillnad mellan tjejer och killar. Tjejer upplever mer stress och även fler 

psykiska problem. De som är inaktiva löper större risk att klaga över problem med smärta och 

dålig psykisk hälsa än de unga som är fysiskt aktiva.24  

 

Det är intressant att veta om stress i ung ålder påverkar den fysiska hälsan när de är unga 

vuxna samt vilka mekanismer som kan ha ett samband med detta. En studie från USA visar att 

tidig påverkan av ohälsosamma förhållanden bidrar till depression och fysisk ohälsa. Unga 

som har en långvarig utsatthet löper större risk att drabbas av fysiska och psykiska problem 

                                                             
21 Leontine- Olsson (2011) s. 22.  
22 Ibid, s. 174.  
23 Ibid, s. 254f.  
24 Brun Sundblad: Jansson; Saartok; Renström & Engström (2008) s. 245ff.  
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senare i livet. Tidig utsatthet för stress hos unga leder i många fall till dålig psykisk hälsa.25 

Därför blir det vidare viktigt att förstå hur fysisk aktivitet kan minska stressen hos unga och 

öka deras hälsa.  

 

En studie som syftar till att undersöka om regelbunden fysisk aktivitet har en inverkan på 

livskvalitet involverade 60 elever, uppdelat på båda könen och blandat mellan de som tränade 

regelbundet och de som inte gjorde det. En skala användes för att mäta livskvaliteten, olika 

faktorer som påverkar hälsan mättes från ”aldrig ett problem” till ”alltid ett problem”. 

Resultatet indikerar att tjejer som tränar och tjejer som inte tränar har samma livskvalitet 

medan killar som tränar har högre livskvalitet än de killar som inte tränar. Överlag är det dock 

tydligt att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på den mentala hälsan. Studien visade även 

att de elever som har problem med kompisar var mindre delaktiga i skolarbetet och ville inte 

gå till skolan för att de kände sig otillräckliga. Resultatet säger oss också att tjejer har svårare 

för fysisk aktivitet och upplever mer smärta och utmattning.26 

 

Bonnie Tjeerdsma Blankenship anser att det finns fyra olika stadier av stress där eleverna kan 

befinna sig under idrottsundervisningen i skolan. Många lärare tror att deras klasser är 

stressfria och att alla elever känner sig trygga, men då idrotten i skolan är  en uppvisning av 

motoriska kunskaper som inte alla besitter kan detta skapa oro och stress. Det är dock 

individuellt vad inom varje stadie av stress som en elev reagerar på. Stadie 1 är situationen 

och dess krav, stadie 2 är elevens kognitiva bedömning av situationen, stadie 3 är stress- 

responsen och stadie 4 utgör beteendet som eleven utövar vid negativ stress.27 Dessa stadier 

utgör en cirkel och påverkar varandra, vilket i ett långsiktigt perspektiv kan ge negativa 

effekter för eleven.  Blankenship menar att även om siffran för de elever som upplever 

mycket stress på idrotten i skolan är låg är det fortfarande en del elever som känner sig 

stressade och ingen ska behöva göra det. För att främja en elevs livslånga intresse för fysisk 

aktivitet bör alla elever känna sig trygga på idrotten.28  

                                                             
25 Raposa B. Elizabeth; Hammen L. Constance; Brennan A. Patricia; O ‘Callaghan, Frances & Najman M. Jake 

(2014) Early Adversity and Health Outcomes in Young Adulthood: The Role of Ongoing Stress, Health 

Psychology 2014 33 (5): 410-418, s. 410.  
26 Gülşah, Sahin; Can, Ozgider & Gözaydin, Gulçin (2011) Does regular physical activity in children affect the 

quality of life? Journal of Physical Education and Sport 11 (1): 70-74, s. 70.  
27 Tjeerdsma Blankenship, Bonnie (2007) The Stress Process in Physical Education, I Journal of Physical 

Education, Recreation & Dance 78 (6): 39-44, s.40f.  
28 Ibid, s. 44.  
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I FYSS skriver de att forskning påvisat starka positiva samband mellan fysisk aktivitet och 

mental hälsa samt självkänsla hos unga. Både studier på konditionsträning och styrketräning 

hos unga har visat positiva samband med hälsa. Träning kan hjälpa unga med övervikt att 

sänka blodtryck och minska blodfetter, dock visar studier att den fysiska aktiviteten måste 

vara regelbunden för att behålla effekt. De studier som undersöker fysisk aktivitet och dess 

påverkan på den mentala hälsan är få, men de som har genomförts visar ett positivt samband 

mellan fysisk aktivitet och psykiskt välmående, så som självkänsla och självuppfattning och 

en minskning av depression. Det är av vikt att veta att konditionsträning har visat ett positivt 

samband med hur elever presterar i skolan.29 

 

2.2 Deltagande på idrottsundervisningen  

 

Det är intressant att enligt en studie av Görel Bråkenhielm anser många att idrotten i skolan är 

det roligaste ämnet, men det är även ett ämne där många väljer att inte delta. Äldre elever och 

speciellt tjejer känner obehag och stress inför att delta på idrotten i skolan, något som kan få 

konsekvenser både kort- och långsiktigt.  En stor del av de som känner oro för momenten 

under lektionen anser att ämnet fortfarande är ett prestationsämne där de känner sig utsatta. 

Studien som genomfördes på år 8 respektive år 1 på gymnasiet visade att de elever som sällan 

eller aldrig deltog på idrotten hade ett sämre allmäntillstånd samt sämre betyg. Många av de 

som inte deltog i den fysiska aktiviteten löpte större risk att avbryta skolgången eller börja 

med alkohol eller tobak. Ämnet idrott och hälsa är viktigt för unga och har stor inverkan på 

deras välmående.30  

 

En liknande studie har undersökt skolans utmaning att skapa livslångt intresse för idrott och 

även främja elevers hälsa och välmående. Då unga spenderar en stor del av sin tid i skolan är 

det också i skolan som en grund läggs för framtida beteenden och intressen. 

Idrottsundervisningen i skolan har en viktig roll i ungas aktiva liv, både i skolan och utanför. 

Detta är viktigt då en negativ trend i ungas hälsa har upptäckts samt en ökning av övervikt. 

Sambandet mellan idrott och ungas hälsa har uppmärksammats i många år, forskarna i denna 

studie menar att lärarna i skolan måste ta till sig ungas intressen och inte bara använda sig av 

                                                             
29 Berg, Ulrika & Ekblom, Örjan (2014) Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar, I FYSS 

2015,Statens folkhälsoinstitut, s. 2ff.  
30 Bråkenhielm (2008) s. 30ff.  
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traditionella sporter i skolan. De anser att övningar som beep- test och styrketest kan skapa 

negativa upplevelser som leder till att elever inte vill delta på idrotten.31   

 

Det är av intresse att veta vad elever har för inställning till idrott och fysisk aktivitet för att 

bättre förstå deras beslut att delta eller avstå. En studie har genomförts i USA som undersöker 

elevers deltagande på idrotten i skolan. De tar upp vikten av att främja positiva känslor 

gentemot idrott för att öka ungas aktivitetsnivå utanför skolan och i det livslånga perspektivet. 

Resultatet visade att tjejer och killar har liknande inställning till ämnet men det skiljer sig i 

vilken aktivitet som är populärast mellan olika etniska grupper. I valet mellan enskilda 

lektioner för tjejer och killar eller sammanslaget föredrog eleverna att ha idrott tillsammans 

med det andra könet. Forskarna i denna studie anser att elevers deltagande och inställning kan 

stärkas genom att lärarna deltar mer aktivt på lektionen, ökad tid som eleverna är fysiskt 

aktiva på lektionen, fler valmöjligheter gällande aktivitet samt att kön och etnicitet tas i 

beaktning vid planering av lektioner. Detta kan leda till att elever får en positiv inställning till 

fysisk aktivitet och ett livslångt intresse.32   

 

Jeffrey Lake har genomfört en studie med 16-18 åringar och undersökt deras upplevelser av 

idrottsämnet i skolan. De elever som uppskattar tävling och konkurrens gillar lagsporter och 

verkar i större utsträckning uppskatta utmaningar och utvecklas på så sätt. De elever som inte 

anser att lagsporter är roliga eller upplever dem som jobbiga känner inte att de vill delta på 

samma sätt på idrottsundervisningen. Idrotten i skolan består till stor del av lagsporter, ett 

problem för de elever som upplever denna fysiska aktivitet som jobbig. Lake betonar att 

elever som tycker att tävlingsmiljön är jobbig och de som tycker den är utmanande och rolig 

upplever olika känslor, de som inte trivs känner sig stressade och utsatta medan de som trivs 

känner avslappning och frihet. Vidare menar Lake att för att skapa en trygg zon för alla elever 

och främja hälsa är det viktigt att söka sig utanför lagsporter och prestationssporter och istället 

bejaka elevernas välmående och utveckling.33  

 

                                                             
31 Marques Kremer, Marina; Fossati Reicher, Felipe & Curi Hallal, Pedro (2012) Intensity and duration of 

physical efforts in Physical Education classes, I Rev Saúde Pública, 46 (2): 320-6, s. 1ff.  
32 Zeng, Z. Howard; Hipscher, Michael & Leung, W. Raymond (2011) Attitudes of High School Students toward 

Physical Education and Their Sport Activity Preferences, I Journal of Social Sciences 7 (4): 529-537, s. 535.  
33 Lake, Jeffery (2001) Young people’s conceptions of sport, physical education and exercise: implications for 

physical education and the promotion of health-related exercise, I European physical education review 7 (1): 80–

91, s. 87f.  
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2.3 Betyg 

 

Debatten angående betyg är ofta om hur lärarna ska sätta betyg och inte hur eleverna uppfattar 

betyg. En studie som undersökt elevers uppfattningar om betyg visar att elever i många fall 

anser att andra kriterier för bedömning gäller än de officiella. Faktorer som attityd och 

uppförande ansåg elever vara kriterier som bedömdes istället för kunskaper i ämnet samt 

fysisk kapacitet. Elever som har denna uppfattning har antingen fått fel information eller 

missförstått läraren i utvärderingssamtal om utveckling. Det väcker ytterligare frågor om 

huruvida lärare lägger fokus på kriterier som ska bedömas, om inte vore det problematiskt för 

ämnets legitimitet. Då betygen används som urvalsinstrument till utbildningar är det viktigt att 

alla elever får liknande bedömningar av sina kunskaper, då detta speglar deras kunskapsnivå. 

För att tydligare ge eleverna information om betygskriterier bör läraren använda sig av 

aktiviteter som är anpassade och bedöma eleverna efterhand. Det är viktigt att eleverna är 

medvetna om vad de bedöms i.34 Det är även viktigt att bedömningen är likvärdig och att 

tjejer och killar upplever att de har samma förutsättningar.  

 

I en artikel skriven av Karin Redelius diskuteras problemet med att tjejer och killar ges olika 

instruktioner och att tjejer vanligtvis inte förväntas göra vissa saker på idrottslektionerna 

medan killarna kan, och ska, göra svårare rörelser och aktiviteter. Det är problematiskt att 

inordna tjejer och killar i fack och inte låta dem utvecklas i egen takt utan som grupp. I många 

år har tjejer haft bättre betyg i skolan än killar, men i ämnet idrott och hälsa är det killarna 

som har bättre betyg.35 För killar är det viktigt att vara duktig på sport, det ger ofta dem en 

högre social ställning i skolan och bland vänner. Det blir tydligt att idrott och hälsa är ett 

ämne där tjejer och killar ställs mot de värderingar och normer som finns angående könsroller. 

Det blir då viktigt att innehållet i ämnet är varierat och att alla elever kan hitta sin plats i 

ämnet, att alla kan delta och utvecklas och att inte några få individer tar all plats. De 

kunskapsmål som ska nås bör inte nås med krav på exempelvis vem som kan springa fortast, 

utan med positiva medel som främjar individuell utveckling och där kön inte är i centrum för 

vad en elev klarar av. Då skillnader i betyg i ämnet är stora mellan tjejer och killar, men även 

                                                             
34 Redelius, Karin & Hay, J. Peter (2012) Student views on criterion-referenced assessment and grading in 

Swedish physical education, I Physical Education and Sport Pedagogy 17 (2): 211-225, s. 220ff.  
35 Redelius, Karin (2009) Genus och skolframgång i ämnet idrott och hälsa, I Svensk idrottsforskning 2009 (1): 

42-44, s. 42.  
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mellan elever med olika etniska bakgrund, menar Karin Redelius att en större diskussion bör 

föras angående de perspektiv som dominerar på idrotten i skolan.36   

 

2.4 Genusperspektiv på stress och intressen inom fysisk aktivitet  
 

Det finns flertalet studier som behandlar skillnader mellan könen angående stress och hur de 

upplever och handskas med den. Maria Wiklund har skrivit en avhandling som fokuserar 

främst på unga kvinnors stress. Resultatet visar att många unga upplever stress och ångest 

men det är en större andel flickor än pojkar. Högt tempo och höga krav har ett samband med 

ångest och stress. Wiklund menar att fler interventionsmodeller behövs och en större 

diskussion bör föras kring vilka problem i samhället som påverkar ungas dåliga mental hälsa. 

För kvinnor är det påverkansfaktorer som maktordningen i samhället, våld i relationer och 

kroppsuppfattningar som påverkar den dåliga mentala hälsan.37  

Evelina Lundstedt undersöker även hon psykiska problem och vilka omständigheter och 

faktorer som påverkar den. Ett genusperspektiv har använts för att förstå genusmönster i den 

psykiska hälsan och vilka livsvillkor som kan ha samband med den. Den undersökta gruppen 

är gymnasieelever i åldern 16-19 år. Resultatet av genusanalysen visar att tjejer i större 

utsträckning än killar upplever psykisk ohälsa och att detta kan ha samband med 

maktstrukturer i samhället. Både tjejer och killars psykiska ohälsa kan kopplas samman med 

höga krav, utseende, ekonomi, framtidsplaner, dåliga relationer etc.38 

Killar och tjejer uppfattar idrott och fysisk aktivitet på olika vis, det skiljer mellan intressen 

och uppfattningar om aktiviteter. För att kunna ge eleverna en bred och tilltalande variation av 

fysisk aktivitet som passar både tjejer och killar är det viktigt att vara medveten om skillnader 

i uppfattning. En studie har genomförts på högstadieelever där forskarna intresserat sig för 

vad de båda könen anser vara stereotypa roller inom fysisk aktivitet samt vilka sporter de 

föredrar att delta i.39 Medan tjejer i större utsträckning deltar i sporter som ridning, aerobics, 

dans, så ägnar sig killar främst åt boxning, motorsport, fotboll. Uppdelningen mellan könen 

återfinns även i åsikter angående vad som är stereotypt kvinnlig och manligt, killar anses tuffa 

                                                             
36 Redelius (2009) s. 43f.  
37 Wiklund, Maria (2010) Close to the edge- Discursive, embodied and gendered stress in modern Youth, s. 9. 
38 Landstedt, Evelina (2010) Life circumstances and adolescent mental health - Perceptions, associations and a 

gender analysis, s. 4.  
39 Thorhild Klomsten, Anne; Marsh W, Herb & Skaalvik M. Einar (2005) Adolescents’ Perceptions of 

Masculine and Feminine Values in Sport and Physical Education: A Study of Gender Differences, I Sex Roles 52 

(9/10): 625-636, s. 625.  
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och tjejer som omtänksamma och graciösa. Dessa uppfattningar om stereotypt kvinnliga och 

manliga sporter och egenskaper speglas i idrottsundervisningen i skolan och kan på många 

sätt påverka hur tjejer och killar väljer att vara fysiskt aktiva och delta i undervisningen.40  

 

 

3. Metod 

 

3.1 Design 

 

Då syftet med denna studie var att undersöka gymnasieelevers upplevda stressnivå under 

idrottsundervisningen och sambandet med deltagande, fysisk aktivitetsnivå på fritiden, betyg 

och skillnader mellan kön har jag valt att använda mig av en kvantitativ undersökning med 

enkäter. Studien bygger på en tvärsnittsdesign, denna design syftar till att undersöka en del av 

en hel population. Detta är en av de vanligaste designerna inom samhällsvetenskapens område 

och användas när syftet är att förstå och upptäcka samband mellan variabler41, därför är detta 

en lämplig design för denna uppsats.  

 

3.2 Urval och bortfall  

Ett kluster urval av deltagare har tillämpats, detta innebär att deltagarna inte väljs individuellt 

utan som grupp. Detta är enligt Chris Gratton och Ian Jones ett bra urval att använda sig av 

vid undersökning av klasser och grupper.42 Deltagande i undersökningen är fem skolklasser 

på gymnasiet som alla läser idrott och hälsa, vilket var ett kriterium för att få delta. Då en 

variabel som mäts är betyg betyder det att årskurs 2 på gymnasiet är bäst lämpade att 

undersöka då alla dessa klasser har fått betyg i årskurs 1. Det har i studien exkluderats klasser 

som har idrottsprofil eftersom att syftet är att undersöka både elever som är fysiskt aktiva på 

fritiden och de som inte är det. Av de 104 elever som deltog var bortfallet 0%, alla elever i de 

klasser som tillfrågades att delta valde att svara på enkäten. Det var 49 tjejer och 55 killar som 

deltog. Detta betyder dock inte att bortfallet på hela urvalet var 0%, vid 

datainsamlingstillfällena var det ett okänt antal elever som inte var närvarande. Det resulterar 

i att det finns ett bortfall av de elever som inte var på lektionen.  

                                                             
40 Thorhild Klomsten; Marsh W & Skaalvik M. (2005), s. 632.  
41 Gratton, Chris & Jones, Ian (2010) research methods for sports studies, s. 104. 
42 Ibid, s. 111.  
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3.3 Etiska aspekter 

 

Något som var av etisk vikt för denna studie var anonymitet, även kallat avidentifiering. Ingen 

ska veta vem det är som har svarat på enkäten, därför tar studien inte del av deltagarnas 

identitet. Konfidentialitetskravet är en annan viktig aspekt att ta hänsyn till, ingen obehörig 

har fått ta del av insamlad data. Det betyder att det är viktigt att vara försiktig med var 

enkäterna bevaras, mina har bevarats inlåsta i ett skåp. Som forskare får inte deltagares 

allmäntillstånd diskuterats med närstående, detta har inte varit möjligt då alla elever är 

anonyma i denna studie.43 Alla deltagare har tillfrågats om de vill delta, det är ytterligare en 

etisk aspekt, att deltagarna frivilligt ska delta och inte pressas till något. Då alla deltagare är 

över femton år behövdes i denna studie inte målsmans tillstånd. Eleverna har även informerats 

om syfte och användning av studien så att de kan fatta ett genomtänkt beslut angående 

deltagande. De har även informerats om att de när som helst kan avbryta sitt deltagande, detta 

har både skett muntligt och skriftligt. De fick kryssa i en ruta på enkäten som visade att de 

samtyckte till att deras svar användes i denna studie.44  

3.4 Pilotstudie 
 

Enkäten delades ut till 5 stycken ungdomar i åldern 16-18 år. Alla gick på gymnasiet blandat 

mellan årskurserna i en mellanstor stad. Enkäten delades ut innan deras idrottslektion och 

efter godkännande från läraren. De informerades om sina rättigheter och alla valde att delta. 

Insamling skedde direkt efter att eleverna var klara med dem. Det uppstod inga större problem 

men det märktes att de inte läste instruktionerna ordentligt för de frågade om de skulle kryssa 

för rutorna eller ringa in, vilket är beskrivet i anvisningarna i enkäten. Det som förbättrades 

tills datainsamlingen var att jag gick igenom instruktionerna tillsammans med eleverna innan 

samt att de kunde läsa instruktionerna på enkäten om de var osäkra. Enkäten genomförs 

lämpligast innan lektionen för alla elever är samlade och de var lugna och uppmärksamma, 

efter lektionen vill de iväg på rast. Datainsamlingen skedde därför innan lektionen. 

3.5 Datainsamling  
 

I denna studie har en enkät använts som datainsamlingsmetod. Den enkät som använts för att 

undersöka stress på idrottslektionen är en modifierad del av PSS 14, Perceived Stress Scale.45 

                                                             
43 Gustafsson, Bengt; Hermerén, Göran & Petterson, Bo (2005) God forskningssed, S. 67f.  
44 Gratton & Jones (2010) s. 121f.  
45 Cohen S, Kamarck T, Mermelstein R (1983) Perceived Stress Scale: A global measure of perceived 

Stress, I J Health Soc. Behav 24 (4): 385-396. 



16 
 

Denna enkät är ett självskattningsinstrument för att se hur stress upplevs i olika situationer. 

Varför enkäten har modifierats är för att ett antal frågor inte passade denna studie. Det har 

även lagts till en text som förklarar hur eleverna ska tänka när de besvarar frågorna: Hur ofta 

har du under idrottslektionen det senaste året…Fem frågor valdes ut för att undersöka stress. I 

detta fall ska deltagarna utgå från att de befinner sig på idrottslektionen när de svarar på 

frågorna. Svarsalternativen är sedan; Aldrig, sällan, ibland, ganska ofta och väldigt ofta. 

Dessa frågor har genomgått testet Cronbach alfa för att undersöka internal consistency, det 

uppmätta värdet blev r= 0,792. Detta betyder att det finns en hög internal consistency, det vill 

säga att frågorna som ställs angående stress mäter samma sak.  

Frågan ” Hur många gånger de senaste 7 dagarna har du varit fysiskt aktiv på fritiden? (Där 

du har varit aktiv minst 60 minuter så du blivit andfådd och fått förhöjd puls) som behandlar 

fysisk aktivitet på fritiden har inspirerats av Mikael Engstrand och Jörgen Nilssons uppsats 

Påverkar undervisningen i idrott och hälsa elevers fysiska aktivitetsgrad.46 Frågan har 

svarsalternativen: 0 gånger, 1gång, 2-3 gånger, 4-5 gånger, fler än 5 gånger.  

 

För att få svar på frågor om deltagande ställdes två frågor om detta, inspirerade av Lars- 

Magnus Engströms rapport.47 Den första frågan är angående hur ofta eleven deltar på 

idrottslektionen. Denna fråga besvaras med svarsalternativen: Jag är aldrig med, jag är sällan 

med, jag är med ibland, jag är oftast med, jag är alltid eller nästan alltid med. Fråga två 

angående deltagande behandlar hur mycket eleven rör sig på idrottslektionen. Denna fråga 

besvaras med alternativen: Jag rör mig inte särskilt mycket, jag rör mig ganska mycket, jag 

rör mig mycket och blir svettig och andfådd nästan varje gång.  

 

Kön besvarades med tjej/ kille och betyg besvarades med alternativen A, B, C, D, E, F. 

 

3.6 Bearbetning och analys  
 

Enkäterna har granskats manuellt och sedan har all data lagts in i dataprogrammet SPSS, 

Statistical Package for the Social Sciences Version 20 för statistisk analys.  

                                                             
46 Engstrand, Mikael &Nilsson, Jörgen (2010) Påverkar undervisningen i idrott och hälsa elevers fysiska 

aktivitetsgrad, Uppsala universitet.  
47 Engström, Lars- Magnus (2004) Skola- idrott- hälsa, studier av ämnet idrott och hälsa samt av barns och 

ungdomars fysiska aktivitet, fysiska kapacitet och hälsotillstånd, Stockholm universitet.  
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Innan genomförande av statistisk analys har svarsalternativen omvandlats till låg, medel, hög.  

Det betyder att de två första svarsalternativen i frågorna sammanställs till låg, 

svarsalternativet i mitten omvandlas till medel och de två sista svarsalternativen blir hög. 

Exempelvis så blir Instämmer inte alls och Instämmer något= låg, Instämmer delvis= medel 

och Instämmer väl samt Instämmer helt= hög.          

Variabeln kön har en nominal skala och alternativen är tjej eller kille. Betyg är ordinal skala 

och består av A, B, C, D, E, F. Vid statistisk analys av betyg har de omvandlats till A-B= hög, 

C-D= medel och E-F= låg.  

För att undersöka skillnader mellan kön och variablerna betyg, deltagande och fysisk aktivitet 

användes ett Chi två- test, p= 0,05.  Detta test valdes då mina variabler är kvalitativa. Chi två- 

testet prövar frekvensfördelningen av grupper och jag presenterar resultatet i korstabeller och 

stapeldiagram. Korstabeller är lämpliga att använda vid presentation av kategoriska data när 

intresset ligger i den totala fördelningen av antalet fall. I korstabellen framkommer det om det 

finns ett samband mellan variabler och chi två-testet ger svar på om resultatet kan 

generaliseras på en större population. Ett chi två värde (χ2) samt frihetsgrad (df) presenteras 

efter p värdet i text efter varje stapeldiagram.48 Stapeldiagrammen presenteras genom antal 

tjejer respektive killar.  

För att statistiskt säkerställa ett samband användes Spermans Roh rangkorrelation, även i detta 

test har den data som testats omvandlats till låg, medel, hög. Detta test har enbart använts på 

data som har ordinal skala, (*p<0,05, ** p<0,01), det betyder att kön enbart har använts vid 

chi två- test.  

3.7 Procedur 

Insamlingen av data har utförts med en annan student för att nå fler elever. Vi har 

överlappande teman så många frågor i enkäten kunde vi båda använda. Det betyder att 

enkäten består av fler frågor än de som använts i denna studie. För att få kontakt med lärare 

skickades mejl till flertalet skolor i Mellansverige och godkännande för att komma och dela ut 

enkäterna erhölls från två stycken. Därefter utformades enkäten efter redan existerande 

enkäter med vissa förändringar för att bättre passa denna studie. Enkäten delades ut på två 

gymnasieskolor i Mellansverige, sammanlagt deltog fem klasser som alla gick i årskurs 2. 

Innan enkäterna delades ut beskrevs muntligt hur enkäten skulle besvaras samt vad som var 

                                                             
48 Argyrous, George (2011) Statistics for research, s. 455.  
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viktigt att tänka på. De etiska principerna förklarades och eleverna fick även kryssa i på 

enkäten att de samtycker till att deras svar används i denna studie. Enkäterna delades ut och 

samlades in under samma tillfälle medan jag var närvarande för att svara på eventuella frågor. 

Därefter omvandlades data till låg, medel, hög och genomgick statistik analys.  

 

 

4. Resultat 
 

I detta avsnitt redovisas resultaten från enkätundersökningen. Resultatet redovisas genom 

stapeldiagram där skillnader mellan tjejer och killar visas. Resultatet redovisas även i tabeller 

där korrelationen mellan de olika variablerna presenteras. Dessa visas utifrån ordningen av 

uppsatsens frågeställningar.  

 

4.1 Stress 

 

I denna del redovisas skillnader mellan kön gällande summan av stressfrågorna samt om 

någon av subvariablerna visade en signifikant skillnad.  

 

 

Figur 1. Skillnader mellan tjejer och killars stressnivå på idrottslektionerna  
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Det finns ingen signifikant skillnad mellan hur stressade tjejer och killar är på 

idrottslektionerna i skolan ( p=.058, χ2 = 5,681 df= 2). Dock visas en signifikant skillnad 

mellan könen gällande subvariabeln ”Hur ofta har du under idrottslektionen det senaste året 

tyckt att du inte kunnat klara av allt du skulle ha gjort?” ( p=.026, χ2 = 7,300 df= 2) Här 

observerades det att tjejer tenderar att känna att de inte klarar av allt de skulle ha gjort på 

idrotten medan killar i större utsträckning upplever sig framgångsrika.  

 

4.2 Betyg 
 

I denna del redogörs för skillnader mellan kön och deras betyg i årskurs 1 på gymnasiet. Det 

är tydligt att killar har högre betyg i ämnet idrott och hälsa jämfört med tjejer. Det redogörs 

även för korrelationen mellan betyg och stress. 

Tabell 1. Samband mellan summan av stressfrågorna och betyg 

Korrelation  

Variabel Stress 

Betyg -,261** 

Notera ** p<.01, N=104.  

I tabell 1 redogörs det för alla stressfrågor sammanslagna och deras samband med elevers 

betyg. Denna korrelation är starkt negativ, det vill säga att det finns ett samband mellan hur 

stressad en elev är och vilket betyg eleven har.  

 

Tabell 2. Sambandet mellan alla enskilda stressfrågor och betyg. 

Variabel   1 2 3 4 5 

Betyg -,314* -,206* -,097 -,162 ,067 

1 Stress1   ,352** ,321** ,515** -,160 

2 Stress2   ,285** ,510** -,104 

3 stress3    ,537**  ,036 

4 Stress4      -,068 

5 Stress5      

Notera *p<0.05, ** p<0.01, N=104. 

Tabell 2 redovisar alla stressfrågor var för sig och deras enskilda korrelation med variabeln 

betyg. Innan varje fråga finns texten ”Hur ofta har du under idrottslektionen det senaste 

året”. Stress1= Känt dig nervös och stressad? Stress2= Tyckt att du inte kunnat klara av allt 
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du skulle ha gjort? Stress3= Blivit upprörd över något som hänt på idrottslektionen? Stress4= 

Tyckt att svårigheterna har blivit så många att du inte kunnat hantera dem? Stress5= 

Framgångsrikt hanterat problem och irritationsmoment?  

Resultatet i tabell 2 indikerar att sambandet mellan betyg och stress1 är starkt negativt (r= -

.314*, p= 0.05). Det visar även att sambandet mellan betyg och stress2 är starkt negativt (r= -

.206*, p= 0.05). Detta innebär sannolikt att elever som har högt betyg är mindre stressade än 

de som har lågt betyg. Resultat visar vidare att stress3 och stress4 inte har ett statiskt 

signifikant samband med vilket betyg en elev har, dock visar det ett negativt samband mellan 

stress och betyg.   

 

 

Figur.2 Betyg fördelade mellan tjejer och killar  

I figur 2 redovisas skillnaderna i betyg från årskurs 1 på gymnasiet mellan tjejer och killar. Vi 

kan se att killar tenderar att ha högre betyg än tjejer. Det finns ingen signifikant skillnad 

mellan könen gällande betyg (p=.299, χ2 = 2,412 df= 2).  

4.3 Deltagande och fysisk aktivitet  

 

Nedanför redogörs för skillnader mellan hur ofta tjejer och killar deltar på idrotten, hur 

mycket de rör sig samt hur fysiskt aktiva de olika könen är på fritiden samt deras korrelation 

med stress.   
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Tabell 3. Sambandet mellan summan av stressfrågorna och deltagande1 och 2.  

Korrelation  

Variabel Stress 

Hur ofta är du med på idrottslektionerna? 

Hur mycket rör du dig på idrottslektionerna? 

-,443** 

-,300** 

Notera **p<0.01, N=104. 

I tabell 3 redogörs det för stressfrågorna sammanslagna och deras korrelation med variablerna 

deltagande på idrottslektionerna i skolan. Det finns ett statistiskt signifikant samband mellan 

båda frågorna och upplevd stress på idrottslektionerna i skolan.  

Tabell 4. Sambandet mellan alla enskilda stressfrågor och deltagande1 och deltagande2. 

Variabel 1 2 3 4 5 

Deltagande1 -,374**    -,424**    -,224* -,320**   ,207 

Deltagande2 -,523**    -,345**      -,411**      -,456** ,149 

1 Stress1      ,352**        ,321** ,515** -,160 

2 Stress2          ,285** ,510** -,104 

3 Stress3    ,537** ,036 

4 Stress4     -,068 

5 Stress5      

Notera * p<0.05 ** p<0.01, N=104.  

Tabell 4 redovisar båda frågorna om deltagande och deras korrelation med varje stressfråga. 

Deltagande1= Hur ofta är du med på idrottslektionerna? Deltagande2= Hur mycket rör du dig 

på idrottslektionerna? Innan varje fråga för stress finns texten ”Hur ofta har du under 

idrottslektionen det senaste året”. Stress1= Känt dig nervös och stressad? Stress2= Tyckt att 

du inte kunnat klara av allt du skulle ha gjort? Stress3= Blivit upprörd över något som hänt på 

idrottslektionen? Stress4= Tyckt att svårigheterna har blivit så många att du inte kunnat 

hantera dem? Stress5= Framgångsrikt hanterat problem och irritationsmoment?  

Resultatet i tabell 4 visar ett negativt och statistiskt signifikant samband mellan deltagande 1 

och stress1 (r= .374**, p=0.01), detta gäller även mellan deltagande1 och stress2 (r=-.424**, 

p=0.01) samt stress4 (r= -.224**, p=0.01) och stress5 (r= -.320**, p=0.01). Detta innebär att 

det finns ett samband mellan hur ofta en elev deltar på idrotten och vilken stressnivå de 

upplever. Med största sannolikhet visar resultatet att elever som är stressade deltar mindre på 

idrotten. Resultatet för deltagande2 visar även det ett starkt negativt samband med stress1 (r=-
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.523**, p=0.01) stress2 (.345**, p=0,01) stress3 (r=-.411**, p=0.01) samt stress4 (r=-.456**, 

p=0.01).  Det innebär att det finns ett samband mellan hur mycket en elev rör sig på idrotten 

och vilken stress de upplever.  

 

 

Figur 3. Skillnaden mellan tjejer och killar gällande hur ofta de deltar på idrottslektionerna 

I figur 3 kan vi se en statistisk signifikant skillnad mellan könen. Killar har högre närvaro på 

idrottslektionerna till skillnad från tjejer ( p=.008, χ2 = 9,775 df= 4). Det är dock vanligare att 

både tjejer och killar deltar på idrotten än att de inte gör det. 

 

Figur 4.  Skillnader mellan tjejer och killar gällande hur mycket de rör sig på 
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I figur 4 är det en signifikant skillnad mellan tjejer och killar och hur mycket de rör sig på 

idrottslektionen ( p=.025, χ2 = 7,390 df= 2). Det är 33 killar som rör sig och blir svettig 

medans det är 20 stycken av tjejerna. Dock är det en jämn fördelning mellan de tjejer och 

killar som rör sig ganska mycket men vi kan sedan observera en ojämn fördelning mellan 

tjejer och killar som inte rör sig särskilt mycket.  

Tabell 5. Sambandet mellan summan av stressfrågorna och fysisk aktivitet. 

Korrelation    

Variabel Stress 

Fysisk aktivitet -,204** 

Notera * p<0.05, N=104.  

I tabell 5 redovisas alla stressfrågor sammanslagna och deras korrelation med variabeln fysisk 

aktivitet. Resultatet visar att det finns ett signifikant samband mellan hur fysisk aktivt en elev 

är på fritiden och vilken stressnivå de upplever. Sambandet är negativt vilket innebär att 

elever som är stressade på idrottslektionerna är mindre fysiskt aktiva på fritiden.  

Tabell 6. Sambandet mellan alla enskilda stressfrågor och fysisk aktivitet.  

Variabel 1 2 3 4 5 

FA -,320** -,278** -,044 -,303** ,131 

1 Stress1  ,352** ,321** ,515** -,16 

2 Stress2   ,285** ,510**   -,104 

3 Stress3    ,537**    ,036 

4 Stress4         -,068 

5 Stress5      

Notera **p<0.01, N=104.  

Tabell 6 redovisar korrelationen mellan fysisk aktivitet (FA= fysisk aktivitet) och varje 

enskild fråga om stress. Frågan om fysisk aktivitet ”Hur många gånger de senaste 7 dagarna 

har du varit fysiskt aktiv på fritiden? (Där du har varit aktiv minst 60 minuter så du blivit 

andfådd och fått förhöjd puls)”. Innan varje fråga för stress finns texten ”Hur ofta har du 

under idrottslektionen det senaste året”. Stress1= Känt dig nervös och stressad? Stress2= 

Tyckt att du inte kunnat klara av allt du skulle ha gjort? Stress3= Blivit upprörd över något 

som hänt på idrottslektionen? Stress4= Tyckt att svårigheterna har blivit så många att du inte 

kunnat hantera dem? Stress5= Framgångsrikt hanterat problem och irritationsmoment?  
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Resultatet i tabell 6 har ett negativt och statistiskt signifikant samband mellan FA och stress1 

(r= -.320**, p=0.01). Det visar även ett starkt negativt samband med stress2 (r=-.278**, p= 

0.01) och stress4 (r= -.303**, p= 0.01). Det är sannolikt att om eleverna har en hög stressnivå 

på idrotten påverkar det hur fysiskt aktiva de är på fritiden, i detta fall mindre fysiskt aktiva 

vid hög stress. 

 

 

Figur 5.  Skillnader mellan hur aktiva tjejer och killar är på fritiden 

Det finns en signifikant skillnad mellan tjejer och killar gällande hur fysiskt aktiva de är på 

fritiden (p=.002, χ2 = 11,983 df= 2). Killar har en mycket högre aktivitetsgrad på fritiden än 

vad tjejer har, det varierar även mycket gällande låg aktivitetsnivå mellan könen, 22 tjejer har 

en låg aktivitetsnivå och enbart 12 killar.   

Sammanfattningsvis visar resultatet att ingen signifikant skillnad fanns mellan tjejer och 

killars stressnivå på idrotten i skolan, dock fanns skillnader i hur hög respektive låg stress som 

upplevs. Tjejer tenderar att oftare uppleva en högre stressnivå i jämförelse med killar. En 

starkt negativ korrelation mellan stress och betyg fanns, dock ingen signifikant skillnad 

mellan tjejer och killar.  Elevers deltagande på idrotten, både gällande hur ofta de deltar och 

hur mycket de rör sig, visade negativa korrelationer med stress. Chi två test visade att det 

fanns en signifikant skillnad mellan tjejer och killar där killar både rör sig mer och deltar 

oftare på idrotten i skolan. Frågan gällande fysisk aktivitetsnivå utanför skolan visade att 

killar är mer aktiva, 24 killar gentemot 7 tjejer hade en hög aktivitetsnivå. Ett signifikant 

samband finns mellan upplevd stressnivå och fysisk aktivitetsnivå på fritiden.  

22
20

7

12

19

24

0

5

10

15

20

25

30

Låg medel hög

Hur många gånger de senaste 7 dagarna har du varit fysiskt aktiv?

Tjej Kille



25 
 

5. Diskussion 
 

5.1 Metoddiskussion 

 

Designen som används är tvärsnittsdesign, denna ansågs passande då den syftar till att 

undersöka en del av en population. Det är även en design där forskaren vill undersöka 

samband, vilket undersöks i denna studie. Nackdelen är att denna studie inte undersöker ett 

tvärsnitt av alla elever i Sverige, detta beror på omfattningen av uppsatsen. Ett alternativ till 

tvärsnittsdesign hade varit en observationsstudie kombinerad med enkät som datainsamling, 

detta hade möjligt gett en tydligare bild av hur aktiva elever är på idrotten. I slutänden anser 

jag ändå att då huvudfokus är stress, är enkät den lämpligaste datainsamlingsmetoden och då 

passar tvärsnittsdesignen.  

 

Urvalet skedde genom ett så kallat kluster urval och valdes för att det var klasser som skulle 

undersökas. Det var enkelt att använda sig av redan existerande grupper, speciellt då individen 

inte står i fokus. Mer optimalt hade varit att använda sig av ett slumpmässigt urval för att få 

högre generaliserbarhet. Det skulle ha blivit ett tydligare resultat om fler elever hade 

inkluderats i studien, med det antal som deltar nu (104 elever) går det inte att säga något om 

ett större antal elever än deltagarna i studien. Dock eftersträvades en jämn fördelning mellan 

tjejer och killar, detta uppnåddes och med den jämna fördelningen speglar resultatet tydligt 

skillnader mellan kön. 

 

Bortfallet vid datainsamlingstillfällena var 0% vilket talar för att vi var tydliga med 

instruktioner och att enkäten var välgjord och lättförstådd. Det är möjligt att det bidrog att vi 

var deltagande under ifyllnaden, då elever frågade om innehållet några gånger. Att enkäten 

var anonym är möjligtvis en faktor som påverkade deltagandet positivt. Eleverna fick kryssa i 

en ruta där de samtyckte till att deras svar användes i studien. Det var för att försäkra oss om 

att eleven aktivt samtyckte till deltagande och inte kände sig tvingad. Det bortfall som 

uppstod var de elever som inte var närvarande på lektionen när enkäterna delades ut. Det kan 

diskuteras angående hur resultatet av vissa frågor blivit om dessa elever varit där, då deras 

bortfall sannolikt representerar eleverna som inte brukar delta på idrotten. Det är möjligt att 

deras bortfall utgör skillnaden mellan vad resultatet i denna studie visar, och en signifikant 

skillnad i upplevd stressnivå mellan tjejer och killar som en mängd tidigare studier visat.  
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De etiska överväganden som gjordes utgick från forskningsetikens fyra punkter angående hur 

en studie ska förhålla sig till deltagare. Alla deltagare var helt anonyma och fyllde inte i några 

personliga uppgifter, de kryssade endast i vilket kön de hade.  Konfidentialitetskravet 

uppfylldes genom att ingen obehörig tog del av enkäterna, enkäterna bevarades inlåsta i ett 

skåp. Samtyckeskravet uppfylldes genom att deltagarna aktivt fick ta ställning till att deras 

svar användes i studien, de kryssade i en ruta där de gav godkännande. För att alla elever 

skulle ha information angående syftet med studien så skrevs en inledande text på enkäten som 

förklarade syftet och deltagarnas rättigheter, detta informerades deltagarna även muntligt 

innan utdelning av enkäten. Nyttjandekravet uppfylldes genom att studien inte använts i något 

annat syfte än i denna studie.  

 

För att kunna utveckla och förbättra enkäten och genomförandet innan insamlingen av data till 

studien genomfördes en pilotstudie. Detta var för att pröva enkäten innan insamling av data. 

Några förbättringar skedde, bland annat upptäcktes det att eleverna frågade hur de skulle 

markera sitt svar så under datainsamlingen förklarades det innan och tydligt med hur de skulle 

gå tillväga. Eleverna frågade även vad som menades med någon fråga och detta förbättrades 

genom tydligare instruktioner innan utdelning av enkäten. Då eleverna ska svara på hur de 

upplevt stressnivån det senaste året valde jag att genomföra enkäten innan lektionen. Skälet 

var att eleverna inte skulle påverkas av lektionen och enbart tänka på den när de svarade utan 

tänka tillbaka på det senaste året. Pilotstudien genomgick även testet Cronbach alfa och en 

fråga ändrades för att alla frågor skulle mäta samma sak, efter förändringen mättes Cronbach 

alfa till r= 0,792. Detta innebär att stressfrågorna mäter samma sak och har en hög internal 

consistency.  

 

För att undersöka studiens område och samla in data har en enkät använts. Denna metod är 

lämplig när man vill undersöka ett större antal människor för att sedan kunna generalisera 

resultatet.  Det finns fördelar med enkäter som datainsamlingsmetod, personerna som deltar 

kan vara anonyma  och en välutformad enkät lämnar lite utrymme för tolkningsfel. Det är 

även lätt att sammanställa resultatet och jämföra mot varandra. Nackdelarna är dock att det 

finns en risk att få en dålig svarsfrekvens, när enkäten är ifylld finns det ingen chans att ställa 

mer frågor och det kan vara svårt att ställa frågor som alla deltagare förstår och därmed kan 

svar förloras.  Då fokus i denna studie är att undersöka ”hur många”, anser jag att enkät är en 

passande metod för datainsamling, detta för att nå en större grupp för att sedan kunna tolka 

resultaten genom statistisk analys.  
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Enkäten hölls förhållandevis kort, detta för att eleverna skulle hålla fokus under hela enkäten. 

Frågorna angående stress är inspirerade av enkäten perceived stress Scale 14, dock har de 

ändrats en aning för att passa bättre till idrotten i skolan. Enkäten innehåller enbart fem frågor 

om stress, om de hade varit fler är det möjligt att utfallet av den statistiska analysen hade gett 

ett annat resultat gällande skillnader mellan kön. Med andra frågor är det även möjligt att 

svaren varit annorlunda, dock testades den interna validiteten och den visade att frågorna 

mätte samma sak (r=0.792). Det gör att även om det är få frågor om stress ger de ett korrekt 

utfall. De två frågor som behandlar deltagande inspirerades av Mikael Engstrand och Jörgen 

Nilssons uppsats och utgår från en ordinal skala, denna har visat sig ha hög tillförlitlighet och 

passade studien. Frågan angående fysisk aktivitet har använts i Lars Engströms rapport men 

har anpassats för att nå studiens syfte. Varför tidigare använda enkätfrågor använts är för att 

höja studiens validitet samt reliabilitet. Vid utformning av egna frågor hade inte samma 

tillförlitlighet uppnåtts.  

 

Den statistiska analysen bestod av ett chi-två test samt Spermans Roh rangkorrelations test. 

Varför ett chi-två test användes för att undersöka skillnader mellan kön beror på de kvalitativa 

data som erhölls genom enkäten, nominal och ordinal skalor passar bra för ett chi-två test. 

Statistisk signifikans sattes till p= 0.05. Viktigt att ha i åtanke är att data som samlats in har 

omvandlats till låg, medel och hög i vissa fall. Detta innebär att svarsalternativen har slagits 

ihop och redovisar inte ett exakt mått på elevens stress, deltagande, fysisk aktivitetsnivå eller 

betyg. Varför omvandlingen skedde var för att det inte var möjligt att använda sig av alla 

svarsalternativ vid ett chi-två test då för många rutor skulle innehålla mindre än fem personer. 

Det hade försämrat testets tillförlitlighet.  

 

Spermans Roh användes för att undersöka korrelationen, detta för att testet är lämpligt att 

använda sig av då skalorna är ordinal. Den statistiska signifikans nivån undersöktes på p= 

0.05 samt 0.01 nivån. Vid användning av detta test har både summan av frågorna samt 

frågorna enskilt genomgått testet för att undersöka korrelation. Det var för att få ett 

övergripande resultat för variablerna samt undersöka om det var någon av frågorna som hade 

högre respektive lägre korrelation. Även om signifikanta samband erhölls säger detta inget om 

orsak-verkan samband, för att undersöka detta hade en experimentell studie varit att föredra.  
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5.2 Resultatdiskussion 

 

I denna del kommer resultatet diskuteras i relation till tidigare forskning samt vilka 

konsekvenser resultatet kan få för elever. Resultatet diskuteras i frågeställningarnas ordning 

med stress först och sedan betyg och deltagande och fysisk aktivitet. Skillnader mellan kön 

diskuteras under varje frågeställning. Ett samhällsperspektiv och innebörd för 

idrottsundervisningen, studiens kunskapsbidrag samt slutsatser diskuteras efter resultatet.  

5.2.1 Stress 

 

I denna undersökning är skillnaden mellan vilken stressnivå tjejer respektive killar upplever 

på idrotten i skolan relativt liten. Det var 14% av tjejerna som svarade att de kände hög stress 

gentemot 1% av killarna. Flest elever oavsett kön var de som hade en låg stressnivå och aldrig 

eller sällan upplevde sig stressade på idrotten, med en liten skillnad mellan tjejer och killar. 

Tidigare forskning har tydligt visat att tjejer är mer stressade än killar, vilket gör att denna 

studies resultat inte speglar tidigare forskning och dess resultat, dock kan det konstateras att 

det finns en skillnad där tjejer är de som upplever högre nivåer av stress.  

 

Tjejer upplever i större utsträckning än killar mental ohälsa, detta menar Wiklund i sin 

avhandling som behandlar unga kvinnors stress. Skolans stora krav och ibland höga tempo 

gör att många känner sig stressade, tjejer har svårare att hantera detta. I kombination med de 

maktstrukturer som råder i samhället och kroppsidealen känner sig tjejer mer utsatta och 

stressade än killar.49 Precis som Wiklund anser Lundstedt att maktstrukturerna i samhället har 

en stor inverkan på tjejers mentala ohälsa50, dessa maktstrukturer och stereotypa förväntningar 

kan ses på idrotten i skolan. Tjejer får andra instruktioner och övervägande del av 

undervisningen består av lagsporter, detta tilltalar killar mer än tjejer.51 Det är problematiskt 

att tjejer och killar ges olika instruktioner, lärare som inte förväntar sig att eleverna klarar 

samma saker eller vågar utmana dem kan bromsa inlärningen. Lagsporter tilltalar oftare killar 

än tjejer vilket gör att idrotten i skolan gynnar killars intressen och behov mer än tjejers. Detta 

kan leda till att de tjejer och killar som inte tycker om lagsport och en tävlingsinriktad miljö 

upplever stress på idrotten i skolan.   

 

                                                             
49 Wiklund (2010) s. 9.  
50 Lundstedt (2010) s.4.  
51 Redelius (2009) s.43f.  
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I denna undersökning var det ingen statistiskt signifikant skillnad mellan tjejer och killars 

upplevda stressnivå (.-058), detta kan bero på antalet deltagare. Även om skillnaderna inte var 

stora kan vi urskilja en signifikant skillnad mellan könen på subvariabeln ”Hur ofta har du 

under idrottslektionerna det senaste året känt att du inte kunnat klara av allt du skulle ha 

gjort?”. Tjejer upplever oftare än killar att de inte klarar av allt de skulle ha gjort, killar känner 

sig mer framgångsrika i det de tar sig an på idrottslektionerna. Detta kan bero på att, som ovan 

nämnt, att det är mer aktiviteter på idrotten i skolan som tilltalar killar, det kan även bero på 

att killar tar för sig mer. Om tjejer får andra instruktioner och inte förväntas kunna lika 

mycket så gör lärare det okej att skilja på tjejer och killar. En viss del av stressen hos tjejer 

kan grunda sig i att killar tar för sig mer på idrotten och de känner att de som grupp tar all 

plats. Ett sätt att jobba med att tjejer ska få mer plats är att använda sig av en mer varierad 

undervisning gällande vilka aktiviteter som utförs.  

 

Resultatet av denna undersökning visar att det är få elever som upplever sig stressade på 

idrotten, dock är det ett antal som har en hög stressnivå och även ett antal som upplever en 

viss stress. Dessa elever måste läraren ta i beaktning vid planering av lektioner, och överväga 

hur lektionerna kan bli mindre stressfyllda. Det kan konstateras att fysisk aktivitet är bra för 

att minska elevers stress och det är sannolikt så att idrotten i skolan ibland utgör all fysisk 

aktivitet för vissa elever. Detta innebär att det blir ännu viktigare att fånga upp de elever som 

känner stress inför idrotten. De olika stadierna av stress som Tjeerdsma Blankenship 

presenterat visar att stress på idrotten utgör en cirkel, eleven reagerar på en situation, bedömer 

den, blir stressad och ett beteende utvecklas som utgör elevens reaktion på en stressande 

situation eller omgivning. Det är många elever att hinna se på idrottslektionerna och ibland 

missar lärare att elever känner sig stressade. En dålig relation till ämnet i skolan kan skapa en 

dålig relation till fysisk aktivitet utanför skolan. Tjeerdsma Blankenship menar att även om 

det är få elever som upplever stress så är det viktigt att motverka att någon upplever stress på 

idrotten i skolan.52  

 

5.2.2 Betyg 

 

Resultatet från undersökningen visar att tjejer och killar har tydliga skillnader i betyg. Av de 

elever som deltog i undersökningen hade 45% av killarna betyget A eller B och endast 30% 

tjejer. Det föreligger ett negativt samband (-.261**) mellan upplevd stress och betyg. Det 

                                                             
52 Tjeerdsma Blankenship (2007) s. 40f.  
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betyder att resultatet kan tolkas som att elever med hög stress på idrottslektionerna har lägre 

betyg.  

 

Enligt Karin Redelius har killar i många år haft bättre betyg i ämnet idrott och hälsa jämfört 

med tjejer. Det är det enda ämnet i skolan som killar har bättre betyg i jämfört med tjejer. Det 

är enligt Redelius vanligt att killar känner ett större självförtroende på idrotten, att miljön är 

mer anpassad till deras behov. Killar får ofta svårare instruktioner och förväntas även att sikta 

på högre betyg, tjejer ges andra instruktioner och det är indelningen i dessa fack som gör att 

det uppstår skillnader mellan könen.53 Det kan diskuteras huruvida det kommer sig att killar 

har sämre betyg i övriga ämnen men bättre i idrott och hälsa, ur ett samhällsperspektiv är det 

negativt att killar har sämre betyg i alla andra ämnen.  

 

Resultatet i denna studie tycks stämma överens med tidigare forsknings antaganden angående 

skillnader mellan tjejer och killars betyg på idrotten i skolan. Det är dock problematiskt att 

tjejer fortsätter att ligga efter killar betygsmässigt, speciellt då betyg spelar en stor roll i 

kommande ansökning till högre utbildningar. Enligt Redelius och Peter J. Hay så är det 

vanligt att elever inte förstår vad de bedöms i, exempelvis anser eleverna att uppförande 

bedöms, men lägger inte lika stor vikt på att visa upp kunskaper i ämnet. Om detta är fallet 

kan frågan ställas om lärarna är tillräckligt tydliga gällande vilka kriterier som används för 

bedömning? Likvärdighet i bedömning är viktigt både för ämnets legitimitet samt för att alla 

elever, oavsett kön, ska få ett korrekt betyg.54  

 

Korrelationsberäkningen visar ett negativt samband mellan stress och betyg (.-261**), elever 

med hög stress har sannolikt lägre betyg. Oavsett om det i denna studie inte var så många 

elever som upplevde hög stress är det fortfarande för många om det är någon elev som känner 

sig stressad. I och med att stressnivån har ett samband med betyget i idrott och hälsa behöver 

något förändras på idrottslektionerna. Redelius anser att tjejer ofta får kämpa mot normer och 

värderingar som finns i samhället och de könsroller som existerar. För killar som är bra på 

sport betyder det ofta en högre social status bland vänner, vilket skiljer sig från tjejer och 

deras sociala status. Idrotten och dess aktiviteter i skolan tilltalar ofta killar mer än tjejer så 

                                                             
53 Redelius (2009)  
54 Redelius & Hay, J. (2012) s. 220f.  
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killar har redan en fördel, idrottsundervisningen tillgodoser till större del killars behov än 

tjejers.55  

 

5.2.3 Deltagande och fysisk aktivitet 

 

Det är stora skillnader mellan hur ofta tjejer och killar deltar samt hur mycket de rör sig på 

idrottslektionerna. Resultatet från deltagande1, hur ofta deltar du på idrottslektionerna, visade 

en signifikant skillnad mellan könen (.008). 96% killar deltog i princip alltid jämfört med 

75% tjejer, tjejer svarade även fler gånger än killar att de sällan deltog på idrotten. Detta 

resultat speglar inte överraskande resultatet för deltagande2, hur mycket rör du dig på 

idrottslektionerna, där killar var aktivare på idrotten än tjejer (.025). Resultatet stämmer 

överens med tidigare forskning och enligt Görel Bråkenhielm så anser merparten av eleverna 

att idrotten är det roligaste ämnet i skolan, det är även det ämne i skolan som har mest 

problem med deltagande. Det är oftare tjejer som känner sig stressade och känner ett obehag 

inför idrotten, mycket beror på att det är ett utsatt ämne med prestationskrav. Det blir extra 

tydligt att det är viktigt att elever deltar på idrotten och känner sig trygga när Bråkenhielms 

studie visar att elever som sällan deltar på idrotten i skolan har sämre allmäntillstånd och lägre 

betyg i skolan.56  

 

Enligt en studie som undersökt uppfattningar angående kvinnlig och manlig syn på sport och 

idrottsundervisningen i skolan så är det vanligare att tjejer gillar dans och aerobics medans 

killar gillar lagsport och boxning.57 Intresset för en aktivitet påverkar hur aktiv en elev är 

under idrotten och i sin tur betyg, hur utvecklande lektionerna blir samt hur relationen till 

fysisk aktivitet blir i ett längre perspektiv. Jeffrey Lake anser att denna stereotypa 

idrottsundervisning som återfinns på många håll i skolan har en negativ effekt på deltagande 

och hur fysiskt aktiva elever är både i skolan och på fritiden.58 Skolinspektionens statistik 

visar att deltagandet på idrotten i skolan är oroande lågt, var femte elev deltar sällan eller 

aldrig.59 Resultatet i denna studie visade att eleverna generellt deltog ofta, men det är de 

elever som deltar sällan eller aldrig som lärarna måste nå. Det är de elever som upplever stress 

och obehag inför idrotten.  

                                                             
55 Redelius (2009)  
56 Bråkenhielm (2008) s. 30ff.  
57 Thorhild Klomsten; Marsh W. & Skaalvik (2005) s. 632.  
58 Lake (2001) s. 87.  
59 Skolinspektionen (2010) s. 8f.  
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Enligt resultatet av korrelationen i denna studie finns ett negativt samband mellan hur ofta 

eleverna deltar på idrotten och upplevd stressnivå (.-443**). Vi kan se att elever som ofta 

deltar sannolikt upplever lägre nivåer av stress. Det föreligger även ett negativt samband 

mellan hur mycket eleverna rör sig på idrottslektionerna och hur stressade de är (.-300**), 

elever med högre stress rör sig mindre. Idrottsundervisningen i skolan har en viktig roll i 

elevers inställning till fysisk aktivitet och det är ofta här som eleverna utvecklar sin framtida 

relation till träning och rörelse. Enligt en studie från USA så är det viktigt att eleverna får 

positiva känslor gentemot idrotten i skolan för att de ska fortsätta idrotta på fritiden och när de 

blir äldre. Lärarna bör vara mer delaktiga i undervisningen och eleverna bör själva får vara 

med och bestämma innehållet på lektionerna.60 Lärare som inte är medvetna om hur tjejer och 

killar tänker angående fysisk aktivitet riskerar att placera tjejerna i ett fack och killarna i ett 

annat, det skapar ojämlikhet och gynnar i de flesta fall killarna. Resultatet visade att tjejer är 

mindre deltagande och rör sig mindre, det visar även att elever som har högre stressnivåer har 

mindre deltagande och rör sig mindre.   

 

Frågan angående hur mycket eleverna rört sig de senaste sju dagarna på fritiden visade en 

signifikant skillnad mellan tjejer och killar (.002). Killar har en betydligt högre aktivitetsnivå 

på fritiden jämfört med tjejer, 24 killar hade en hög aktivitetsnivå på fritiden och enbart 7 

tjejer. Detta speglar även resultatet gällande deltagande och aktivitet på idrottslektionerna. 

Fysisk aktivitet har en viktig inverkan på ungas mentala hälsa visar en studie som undersökt 

livskvalitet hos unga som är fysiskt aktiva. Resultatet i den studien visade en intressant 

skillnad mellan tjejer och killar, medans killar som tränar upplever bättre livskvalitet jämfört 

med de killar som inte tränar så fanns inga skillnader mellan tjejer som tränar eller inte 

tränar.61  

 

Korrelationsberäkningarna gällande stress och fysisk aktivitet på fritiden visade ett starkt 

negativt samband (.-204**). Det är sannolikt att elever som upplever stress på idrotten i 

skolan är mindre fysiskt aktiva på fritiden. Detta betyder att hur elever uppfattar och mår på 

idrottslektionerna i skolan har betydelse för deras fortsatta intresse för fysisk aktivitet. I FYSS 

skriver de att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på den mentala hälsan såväl som den 

fysiska. Unga som är fysiskt aktiva har blivit bättre från depression och har högre 

självuppfattning. Ett viktigt resultat från deras studier är att elever som är fysiskt aktiva 

                                                             
60 Z. Zeng; Hipscher & Leung (2011) s. 535.  
61 Gülşah; Can & Gözaydin (2011) s. 70. 
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presterar bättre i skolan.62 Detta betyder att idrotten i skolan har en viktig roll att fylla för att 

eleverna ska utvecklas och förbättra sina betyg. Resultatet i denna studie visar att det inte bara 

finns ett samband mellan stress och ett lägre deltagande samt lägre aktivitetsnivå på 

idrottslektionerna i skolan, men även mellan stress och fysisk aktivitet utanför skolan. Detta 

betyder att läraren och ämnet har en viktig roll i hur elever uppfattar och utövar fysisk 

aktivitet i och utanför skolan, minskad stress kan bidrar till fler fysiskt aktiva unga.  

 

5.2.4 Ett samhällsperspektiv och innebörden för undervisningen 

För att idrotten i skolan ska ha en positiv och trygg omgivning måste resten av skolan jobba 

med att skapa ett gott klimat mellan elever samt elever och lärare. Det är även viktigt att 

lärare på skolan talar om idrott och hälsa som vilket ämne som helst, inte bara ett ämne där 

”elever kan leka av sig”. Enligt Wiklund måste samhället öppna ögonen för ungas sämre 

mentala hälsa. Det är även viktigt att skolor använder sig av interventionsmodeller för att 

förebygga ohälsa bland elever på hela skolan och att ansvaret inte hamnar på idrottsläraren.63 

Som tidigare nämnt finns det studier som pekar på att om läraren är mer delaktig i 

undervisningen och låter eleverna hjälpa till att planera lektioner kan det hjälpa elever att 

känna mer glädje och lust att delta på idrottsundervisningen. Det blir även viktigt att lärare 

arbetar tillsammans med att få alla elever att delta samt hur lektionerna kan se ut för att 

minska stressen bland de elever som upplever den som jobbig. Fysisk aktivitet bidrar till att 

elever presterar bättre i skolan enligt en studie presenterad tidigare, detta betyder att skolan 

bör satsa på att alla elever deltar på idrotten. Detta skulle i längden gynna eleverna och i 

slutänden samhället, med mindre sjukdomar och fler välmående individer. Resultatet i denna 

studie indikerar att elever med högre stress deltar mindre på idrotten och är mindre fysiskt 

aktiva på fritiden, detta innebär sannolikt att dessa elever har en negativ inställning till fysisk 

aktivitet. I ett långt perspektiv kan detta innebära att dessa elever inte kommer utveckla en 

god relation till träning. I ett sådant fall har ett av syftena med ämnet misslyckats. I och med 

att resultat indikerar att vissa elever har en negativ relation till fysisk aktivitet är det viktigt att 

lärare jobbar med att få alla att delta och känna sig trygga på idrotten. Skolan bör jobba med 

att skapa ett gott klimat där idrottsundervisningen är ett viktigt ämne.  

 

                                                             
62 Berg & Ekblom (2014), s. 2ff. 
63 Wiklund (2010) s. 9. 
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5.2.5 Studiens kunskapsbidrag  

Denna studie har undersökt om det finns ett samband mellan vilken stressnivå gymnasieelever 

upplever och deltagande på idrotten, fysisk aktivitet på fritiden, betyg och om det finns 

könsskillnader. Resultatet av enkätundersökningen visar att elever upplever stress på idrotten, 

att det finns samband mellan vilket betyg elever har och hur stressade de är på idrotten. Den 

har även visat samband mellan stress och deltagande samt hur fysisk aktiva eleverna är på 

fritiden. Resultatet bidrar med kunskap om att ett samband existerar mellan stress och dessa 

variabler. Detta är viktigt att konstatera för att vidare kunna jobba med att främja elevers hälsa 

på idrotten och på så vis bidra till bättre hälsa i samhället i ett långsiktigt perspektiv. 

Då det främst är tjejer som upplever högre nivåer av stress, deltar mindre på idrotten och rör 

sig mindre på fritiden är de intressant att undersöka vidare hur lärare kan jobba för att 

förbättra detta. Det skulle även vara intressant att undersöka varför elever upplever stress på 

idrotten i skolan, vilka situationer och vad de anser skulle minska stressen, speciellt eftersom 

att denna studie inte kan svara på frågor om varför.  

 

5.2.6 Slutsats  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det inte fanns en signifikant skillnad mellan tjejer 

och killars upplevda stressnivå på idrotten i skolan. Det fanns ett signifikant negativt samband 

mellan stress och hur mycket elever deltar- samt rör sig på idrottslektionerna i skolan. Det 

fanns även ett signifikant negativt samband mellan stress och betyg samt stress och fysisk 

aktivitet på fritiden. Skillnaderna fanns mellan tjejer och killar gällande alla variabler, där 

tjejer tenderar att ha lägre betyg, lägre deltagande samt rör sig mindre på idrotten i skolan. 

Tjejer är även mindre fysiskt aktiva på fritiden jämfört med killar.  
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Bilaga 1.  

Enkät i idrott och hälsa 

Hej! Vi är två studenter från Örebro universitet som skriver en uppsats på avancerad nivå som handlar 

om elevers upplevelser på idrottslektionen. Vi heter Jon Lindersson och Lina Fernström. Ni behöver 

inte vara oroliga över att någon ska kunna se era svar utan dessa kommer vara anonyma och kan 

därmed inte kopplas till någon i efterhand utan svaren kommer endast användas till studiens syfte. 

Med andra ord behöver ni inte skriva ner era namn och er medverkan är frivillig där ni själva 

bestämmer om ni vill delta eller inte. Det är inget test och finns därmed inga rätta eller felaktiga svar. 

Kryssa i rutan om du samtycker till att dina svar används i studien    ☐ 

Kön        (Ringa in) 

 

1. Tjej                 Kille    
 

Nedan följer ett antal påståenden. Ringa endast in ETT av de olika alternativen per påstående, där ni 

väljer det som ni anser stämmer bäst överens med er uppfattning. 

Jag deltar i idrottsundervisningen…     

2. därför att idrottsundervisningen är rolig  

 

Instämmer          Instämmer              Instämmer          Instämmer          Instämmer                     

inte alls               något                      delvis                  väl                      helt 

 

3. därför att jag hamnar i problem om jag inte gör det 

 

Instämmer          Instämmer              Instämmer          Instämmer          Instämmer                     

inte alls               något                      delvis                  väl                      helt 

  

4. men jag vet verkligen inte varför 
 

Instämmer          Instämmer              Instämmer          Instämmer          Instämmer                     

inte alls               något                      delvis                  väl                      helt 
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5. därför att jag gillar att lära mig nya färdigheter  

 

Instämmer          Instämmer              Instämmer          Instämmer          Instämmer                     

inte alls               något                      delvis                  väl                      helt 

 

6. men jag kan inte förstå varför vi har idrott och hälsa i skolan 

 

Instämmer          Instämmer              Instämmer          Instämmer          Instämmer                     

inte alls               något                      delvis                  väl                      helt 

 

7. för att läraren/lärarna inte ska skälla på mig 
 

Instämmer          Instämmer              Instämmer          Instämmer          Instämmer                     

inte alls               något                      delvis                  väl                      helt 

   

8. för glädjen jag känner när jag lär mig nya färdigheter/tekniker 
 

Instämmer          Instämmer              Instämmer          Instämmer          Instämmer                     

inte alls               något                      delvis                  väl                      helt 

  

9. men egentligen känner jag att jag slösar min tid på idrottsundervisningen 

 

Instämmer          Instämmer              Instämmer          Instämmer          Instämmer                     

inte alls               något                      delvis                  väl                      helt 

 

10. för att få bra betyg 

 

Instämmer          Instämmer              Instämmer          Instämmer          Instämmer                     

inte alls               något                      delvis                  väl                      helt 
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Inom idrottsundervisningen i min klass…     (Ringa in ett alternativ på varje fråga) 

11. tycker jag att jag är ganska duktig i ämnet idrott och hälsa 

 

Instämmer          Instämmer              Instämmer          Instämmer          Instämmer                     

inte alls               något                      delvis                  väl                      helt 

 

12. kan jag själv säga till om vilka personliga färdigheter jag vill träna på 

 

Instämmer          Instämmer              Instämmer          Instämmer          Instämmer                     

inte alls               något                      delvis                  väl                      helt 

 

13. är nöjd med det jag presterar 
 

Instämmer          Instämmer              Instämmer          Instämmer          Instämmer                     

inte alls               något                      delvis                  väl                      helt 

 

14. känner jag mig uppskattad av mina kamrater 

 

Instämmer          Instämmer              Instämmer          Instämmer          Instämmer                     

inte alls               något                      delvis                  väl                      helt 

   

15. kan jag själv bestämma vilka aktiviteter jag vill träna på i idrottsundervisningen 

 

Instämmer          Instämmer              Instämmer          Instämmer          Instämmer                     

inte alls               något                      delvis                  väl                      helt 

 

16. Känner jag mig trygg med mina kamrater 

 

Instämmer          Instämmer              Instämmer          Instämmer          Instämmer                     

inte alls               något                      delvis                  väl                      helt 
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Det är viktigt att du tänker att du är på idrottslektionen när du svarar på dessa frågor. Tänk dig 

att du är lektionen och hur du upplever det som händer, där, hur du känner och reagerar. Ringa 

in de svar som bäst passar dig. 

Hur ofta har du under idrottslektionen det senaste året… 

17. känt dig nervös och stressad? 

 

Aldrig                Nästan aldrig            Ibland               Ganska ofta         Väldigt ofta7 

 

18. tyckt att du inte kunnat klarar av allt du skulle ha gjort? 

 

Aldrig                Nästan aldrig            Ibland               Ganska ofta         Väldigt ofta 

 

19. blivit upprörd över något som hänt på idrottslektionen? 

 

Aldrig                Nästan aldrig            Ibland               Ganska ofta         Väldigt ofta 

 

20. tyckt att svårigheterna har blivit så många att du inte kunnat hantera dem? 

 

Aldrig                Nästan aldrig            Ibland               Ganska ofta         Väldigt ofta 

 

21. framgångsrikt hanterat problem och irritationsmoment? 

 

Aldrig                Nästan aldrig            Ibland               Ganska ofta         Väldigt ofta 

 

Deltagande på idrottslektionen och fysisk aktivitet på fritiden (Ringa in ditt svar). 

 

22. Hur ofta är du med på idrottslektionerna?  
 

Jag är                Jag är                 Jag är                   Jag är                    Jag är alltid 

aldrig med        sällan med         med ibland          oftast med            eller nästan alltid 



42 
 

23. Hur mycket rör du dig på idrottslektionerna? 
 

Jag rör mig inte             Jag rör mig                   Jag rör mig mycket och blir svettig och 

särskilt mycket             ganska mycket              andfådd nästan varje gång 

 

24. Hur många gånger de senaste 7 dagarna har du varit fysiskt aktiv på fritiden? (Där du 

har varit aktiv minst 60 minuter så du blivit andfådd och fått förhöjd puls)  

 

0 gånger       1gång       2-3 gånger      4-5 gånger      Fler än 5 gånger 

 

Betyg (Ringa in ditt svar). 

 

25. Vad hade du för betyg i årskurs 1 på gymnasiet?       
 

A              B              C               D                  E                 F 

 

 

 

 

Tack för din medverkan  
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