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Abstrakt 

 

Intro: Fysisk inaktivitet skapar en ohälsosam vardag och allt fler människor lider 

idag av fysisk och psykisk ohälsa på grund av detta. Akademiska studier kan 

upplevas som stressande, svåra och kan ställa krav på kognitiv förmåga. Syfte: 

Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns ett samband mellan hälsa, 

fysisk aktivitet och akademiska prestationer. Metod: En mixed-metod ansats 

användes med en enkät som datainsamlingsmetod. Resultatet analyserades både 

kvantitativt (spearman`s rho test) och kvalitativt (innehållsanalys). De som 

svarande på enkäten var sista terminsstudenter vid Mittuniversitet Östersund. 

Enkäten var uppdelad i tre delar som besvarade frågor om självskattad hälsa, fysisk 

aktivitet och akademiska prestationer. Resultat: Ingen statistisk signifikans 

gällande sambandet mellan fysisk aktivitet och akademiska prestationer (r=0,006). 

Innehållsanalysen av enkäten visade tendens till att de som upplever mindre stress 

i vardagen presterade på högre nivå akademiskt. Konklusion: Ämnet mer komplex 

än att fysisk aktivitet skulle vara nyckeln till akademisk prestation. Däremot visade 

analysen av de öppna frågorna att de sista terminstudenter som bedömde sin hälsa 

som god och var fysiskt aktiva också hade ett högre snittbetyg. 

 

 

Nyckelord: Enkätundersökning, Hälsa, Mittuniversitetet, Mixed-metod, Studenter 
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Definitioner 

 

Fysisk aktivitet: All kroppsrörelse utförda av skelettmuskulaturen som resulterar i 

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

 

Träning: Fysisk aktivitet som är planerad, strukturerad, regelbunden och har som 

syftet att förbättra eller bibehålla fysisk hälsa (United States, Public Health 

Service, Office of the Surgeon General, Centers for Disease Control and 

Prevention (U.S.), & President’s Council on Physical Fitness and Sports (U.S.), 

1998). 

 

Hälsa: Ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, socialt och psykiskt välbefinnande, inte 

endast frånvaro av sjukdom (http://www.who.int/trade/glossary/story046/en/).                                                      

 

Rekommendationer fysisk aktivitet: Minst 150 min aerob fysisk aktivitet vecka 

med en intensitet av medel- till intensiv intensitetsnivå (18-64 år). Barn (5-17 år) 

minst 60 min aerob fysisk aktivitet dagligen i en intensitet av medel- till intensiv 

intensitetsnivå 

(http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241599979_eng.pdf).                                                                               

 

Akademisk prestation: Tre stycken underkategorier som används för att beskriva 

akademisk prestation (Rasberry et al., 2011) 

- Kognitiv förmåga: Grundläggande kognitiva färdigheter som 

slutledningsförmåga, uppmärksamhet, minne, ordförståelse och 

informations processering.                           

- Akademiskt beteende: Beteenden som kan ha en påverkan på skolelevers 

akademiska prestation som organiseringsförmåga, planeringsförmåga, 

närvaro och impulskontroll.                 

- Akademisk framgång: Poäng från standardiserade tester som inkluderar 

områden som matematik, läsning och språk. 
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Introduktion 
 

Fler och fler människor lider idag av fysisk ohälsa (fetma, hypertoni och diabetes 

typ II) och psykisk ohälsa (ångest och depression). Människan har skapat sig en 

allt mer stillasittande livsstil då teknologi har underlättat att utföra vardagliga 

sysslor, som tidigare varit mer fysiskt ansträngande, och underlättat transporter 

mellan punkt A till punkt B utan att behöva röra på sig. I en studie gjord av 

Ekblom-Bak, Ekblom, Vikstrom, de Faire, & Hellenius, (2014) undersöktes 

förhållandet mellan vardagsmotion och kardiovaskulär hälsa då trenden 

stillasittande eller fysisk inaktivitet ökat. Studien gjordes på 4232 sextioåriga män 

och kvinnor som var bosatt i Stockholm. Denna studie visade på att de som hade 

en hög dos vardagsmotion hade i större utsträckning mindre risk för 

kardiovaskulära sjukdomar än de som hade en låg dos av vardagsmotion.  

  

En mer stillasittande livsstil tillsammans med tillgängligheten till energirik kost så 

har fetma hos den svenska vuxna befolkningen ökat drastiskt under de två senaste 

decennierna (Norberg & Danielsson, 2012). Denna trend av minskad fysisk 

aktivitet kan även ses globalt. Även fetma hos barn har ökat, detta samtidigt som 

skolorna drar ner på antalet timmar av schemalagd fysisk aktivitet kan vara en 

bidragande faktor till fysisk ohälsa (Donnelly & Lambourne, 2011). En fysisk 

ohälsa kan även leda till psykisk ohälsa. Osunda kostvanor (oregelbundet intag, 

energirik kost, transfetter och överkonsumtion av mat) i kombination av minskad 

fysisk aktivitet kan leda till depression (Mamplekou et al., 2010). Depression kan 

leda till att den kognitiva förmågan försämras (Lahr, Beblo, & Hartje, 2007) och i 

sin tur att den akademiska prestationen försämras (Owens, Stevenson, Hadwin, & 

Norgate, 2012).  

 

Fysisk aktivitet som befäst livsstil med start i tidig ålder kan bromsa den kognitiva 

försämringen som sker sent i livet (Middleton, Barnes, Lui, & Yaffe, 2010). Att 

då redan i tidig ålder befästa fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil kan ge 

förutsättningar att lyckas i de akademiska studierna och arbetslivet samt skapa 

förutsättningar för ett mer hälsosamt liv på sikt. 
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I en enkätstudie gjord på svenska gymnasieelever (Alricsson, Landstad, Romild, 

& Werner, 2006) undersökte författarna på självskattad hälsa, fysisk aktivitet och 

ansträngningsgrad samt jämförde resultaten mellan män och kvinnor. De fann att 

män hade högre självskattad hälsa än kvinnor. De fann också att fler kvinnor 

deltog i fysiska aktiviteter på låg intensitetsnivå men att fler män deltog i fysiska 

aktiviteter av en hög intensitetsnivå. Ytterligare fynd i studien var att låg 

självskattad hälsa var nära besläktat med en lägre nivå av fysisk 

ansträngningsnivå. 

 

I forskning som gjordes av Van Dusen, Kelder, Kohl, Ranjit, & Perry, (2011) 

undersöktes om det fanns någon koppling mellan fysisk hälsa och akademiska 

prestationer. Data samlades in från 254743 skolelever med åldern 5-18 år. De 

jämförde testresultat från ett testbatteri (FITNESSGRAM®) som använts av 

skoldistrikt i Texas för att undersöka den fysiska statusen hos skolelever med ett 

testbatteri som visar på akademiska prestationer (Texas Assessment of 

Knowledge and Skills (TAKS™, NCS Pearson, Bloomington, MN)). I studien 

fann de att fysiskt tränade individer korrelerade väl med akademiska prestationer. 

Störst samband fann de mellan kardiovaskulärt tränade (aerobt tränad) och 

akademiska prestationer. 

 

Ett flertal studier har gjorts på barn och ungdomar gällande om fysisk aktivitet 

påverkar de akademiska prestationerna. Dock kunde inga studier till dags datum 

finnas i detta område för universitetsstudenter. På grund av detta uppkom ett 

problemområde som låg till grund för denna studie.  
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Syfte/ Frågeställningar 

 

Syfte 

 

Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns något samband mellan 

fysisk aktivitet, självskattad hälsa och akademiska prestationer hos sista 

terminsstudenter på Mittuniversitetet Östersund. 

 

Frågeställningar 

 

- Vad är studenternas upplevelse och känsla av sin hälsa, fysisk aktivitet och 

akademiska prestationer.  

 

- Hur ser ett eventuellt samband ut mellan hur ofta en student ängar sig åt 

fysisk aktivitet i veckan med studieförmåga. 
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Metod 

 

 

Design 

 

En mixed method ansats (Creswell, 2009. Teddlie & Yu, 2007) användes som 

insamlingsmetod för denna studie där både kvalitativ och kvantitativ data 

bearbetades för att triangulera in problemet och få en djupare förståelse (Olsson & 

Sörensen, 2011) för variablerna hälsa, fysisk aktivitet och akademiska prestationer 

och hur ett eventuellt samband ser ut. Datainsamlingen gjordes genom en 

webbaserad enkät som var en modifierad version av en tidigare publicerad enkät 

av Alricsson & Werner (2005) med reliabilitet r=1. Enkäten var uppbyggd på 

frågor med både stängda och öppna svarsalternativ (Bilaga 1) som behandlade 

områdena hälsa, fysisk aktivitet (FA) och akademisk prestation. De stängda 

frågorna genomgick statistisk analys och det öppna frågorna tolkades med 

kvalitativ metod. 

 

 

Deltagare 

 

De studenter som valdes ut för studien studerade alla vid Mittuniversitet 

Östersund som startade upp år 1993, då vid namn Mitthögkolan. Mitthögskolan 

var en sammanslagning av två högskolor, dessa två högskolor var Högskolan 

Sundsvall/Härnösand och Östersunds Högskola. År 2005 blev Mitthögskolan ett 

universitet och fick namnet Mittuniversitetet. Mittuniversitetet består nu av tre 

campusorter som är Östersund, Sundsvall och Härnösand och på dessa tre orter 

studerar ca 15000 studenter sammanlagt på ca 550 kurser. Östersund som 

campusort har ca 3000 studenter, 17 program och 160 kurser med 95 anställda 

professorer (http://www.miun.se/sv/universitetet/Om-oss/Fakta-om-/). En 

webbaserad enkät skickades ut till 318 sista terminsstudenter på Mittuniversitetet 

Östersund som studerande på programmen Byggingenjör Hållbart byggande 180 

högskolepoäng (Hp), Ekonomprogram 180 Hp, Ekoteknik 180 Hp, 

Idrottsvetenskapligt program 180 Hp, Personal- och arbetslivsprogrammet 180 
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Hp, Psykologprogram 300 Hp, Risk- och krishanteringsprogrammet 180 Hp, 

Sjuksköterskeutbildning 180 Hp, Socionomutbildning 210 Hp, Sportteknologi – 

maskiningenjör inom innovativ produktutveckling 180 Hp och Turism och 

destinationsutveckling 180 Hp.  

 

 

Inkluderings- och exkluderingskriterier 

 

Inkluderingskriterierna för denna studie var att de tillfrågade studerade sista 

terminen på helfart på ett program som var på minst 180 högskolepoäng vid 

Mittuniversitetet Östersund. Exkluderingskriterier var internationellt inriktade 

program på grund av språkbegränsningar samt studerande på distansutbildningar.  

 

 

Procedur 

 

Enkäten skickades ut till sista terminsstudenternas student e-post. Enkäten hade 

tre delar som besvarade frågor inom självskattad hälsa (Bilaga 1 fråga 3-6), fysisk 

aktivitet (Bilaga 1 fråga 7-11) och akademiska prestationer (Bilaga 1 fråga 12-16). 

Datainsamlingen påbörjades 2014-03-11 och avslutades 2014-04-23. Två 

påminnelser skickades ut 2014-03-24 och 2014-04-01. 

 

 

Etiska överväganden 

 

Att svara på enkäten var frivilligt och alla studenter som svarade på enkäten var 

anonyma, vilket framgick i enkäten, för att få så ärliga svar som möjligt samt att 

få fler studenter att överväga svara på enkäten. 

 

 

Statistiska analys 

 

 För att undersöka samband mellan antal tillfällen av fysisk aktivitet i veckan på 

hög och medel ansträngningsnivå (Fråga 7 och 8, bilaga 1) med studieförmåga 
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(Fråga 13, bilaga 1) användes ett Spearman`s rho. Då ingen signifikans kunde 

finnas manipulerades värdena i den insamlade datan enligt Pallant (2010). Först 

sammanfogades betygen (Fråga 15, bilaga 1), från sex värden (A,B,C,D,E,F/Fx) 

till tre värden (A-B, C, D-F/Fx).  På frågan bedömning av hälsotillstånd (Fråga 3, 

bilaga 1) och frågan om upplevd studieförmåga (Fråga 12, bilaga 1) samt frågan 

förmåga att hålla fokus under lektionerna (Fråga 13, bilaga 1) sammanfogades 

respektive frågas fem värden till tre värden (tabell 1). 

  

Tabell 1. Nya variabelvärden för frågorna om allmänna hälsotillstånd, upplevelse om 

studieförmåga och förmåga att hålla fokus (Fråga 3,12,13. Bilaga 1).  

Nytt variabelvärde 

fråga 3,12,13 

Kategoribeskrivning 

1=Bra Mycket bra/Ganska bra 

2=Varken bra eller dåligt Varken bra eller dåligt 

3=Dåligt Ganska dåligt/dåligt 

 

 

Frågorna om fysisk aktivitet (Fråga 7-9, bilaga 1) sammanfogades så att varje 

fråga fick tre kategoribeskrivningar istället för fem (tabell 2).  

 

Tabell 2. Nya variabelvärden och kategoribeskrivning för fråga 7,8 och 9 (bilaga 1). 

Nytt variabelvärde 

fråga 7,8,9 

Kategoribeskrivning 

1= 3 gånger eller fler/vecka 3 gånger eller fler/vecka 

2= Regelbundet         1 gånger/vecka – 2 gånger/vecka 

3= Aldrig/oregelbundet Aldrig - oregelbundet 

 

De tre frågorna om fysisk aktivitet med nya kategoribeskrivningar summerades 

och fördes in i en skala 3-9 där summan 3 innebär att studenten 

Aldrig/Oregelbundet utövar fysisk aktivitet för såväl hög, medel som låg 

ansträngningsgrad. Denna grupp är alltså i särklass minst fysisk aktiv. Motpolen 

är gruppen med Summan 9, som anstränger sig högt, medel och lågt 3 

gånger/veckan eller fler. Däremellan delades skalan in i två delkategorier: 4 och 5 

respektive 6 till 8.  
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På skalan 4-5 placerades studenter som svarade att de ansträngde 

Aldrig/oregelbundet på hög eller medelhög ansträngningsnivå och regelbundet på 

låg ansträngningsnivå. Skalan 6-8 placerades studenter som ansträngde sig 

regelbundet på samtliga ansträngningsnivåer. Skalan 3-9 sammanfogades sedan 

till fyra värden (Tabell 3). 

 

 

Tabell 3. Beskrivning av de nya variabelämnena och nya kategoribeskrivningarna  

 

 

För de statistiska analyserna användes mjukvaruprogrammet SPSS software 

(version 21, IBM software, Chicago, USA). 

 

 

Analys öppna frågor 

 

Innehållsanalysen av de öppna frågorna gjordes utifrån positiva och negativa svar. 

Ord som kan tolkas som positiva kunde vara följande: roligt, intressant, 

inspirerande, kul, god och andra ord som följer med likande innebörd. Ord som 

tolkades negativ var: stress, ångest, deprimerande, psykisk ohälsa och relaterade 

ord till dessa (Olsson & Sörensen, 2011). Resultatet kategoriserades in i tre 

kategorier. A-B = högpresterande, C = medelpresterande och D-F/Fx = 

lågpresterande. Valet av denna kategorisering grundade sig i att de svarande hade 

i medel C som snittbetyg. 

Summan av 

ansträngningsvariablerna 

(skala) 

Nytt variabelvärde Kategoribeskrivning 

3 1=Aldrig/Oregelbundet Aldrig/Oregelbundet för 

samtliga 

ansträngningsnivåer 

4-5 2=Låg Minst ett val 

Aldrig/Oregelbundet 

6-8 3=Medel Anstränger sig 

regelbundet eller 

mycket på samtliga 

nivåer 

9 4=Hög Anstränger sig minst 3 

ggr på samtliga nivåer 
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Resultat 

 

 

Kvantitativt resultat 

 

Av 318 studenter svarade 86 (27 % i åldern 28 ± 6 år) på enkäten varav 69,8% var 

kvinnor i åldern 28 ± 7 år och 30,2% var män i åldern 27 ± 5 år. Ett Spearman`s 

rho test visade inget signifikant samband mellan fysisk aktivitet gånger i veckan 

på hög och medel ansträngningsnivå och studieförmåga p<0,05 (tabell 4).  

 
 

Tabell 4. Tabellen visar på att ingen signifikans kunde finnas mellan Fysisk aktivitet på hög 

ansträngningsnivå och Fysisk aktivitet medel ansträngningsnivå med Upplevd studieförmåga. 

 Fysisk 

aktivitet 

hög 

Fysisk 

aktivitet 

medel 

Upplevelse 

studieförmåga 

Fysisk aktivitet hög - 0,488* 0,035 

Fysisk aktivitet 

medel 

0,488* - 0,05 

Upplevelse 

studieförmåga 

0,035 0,05 - 

*= p<0,05 

 

Då ingen signifikans kunde finnas manipulerades värdena och en ny analys 

gjordes (tabell 4). Sambandet mellan upplevd studieförmåga (Fråga 12, bilaga 1), 

upplevelse om fokus under föreläsningar(Fråga 13, bilaga 1), fysisk aktivitet 

(Fråga 7-9, bilaga 1) och studieresultat mäts i betyg (Fråga 15, bilaga 1) 

undersöktes med hjälp av ett Spearman´s rho test. 

 

Det fanns ett positivt samband mellan upplevelse om fokus under föreläsningar 

och upplevd studieförmåga samt ett positivt samband mellan förmåga att 

bibehålla fokus under föreläsningar och betyg. Det fanns också en positiv relation 

mellan upplevd studieförmåga och betyg. Ett negativt samband mellan fysisk 

aktivitet och fokus kunde finnas. (tabell 5). 
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Tabell 5. Tabellen visar korrelationen av de nya variabel värdena.    

 Upplevelse 

studieförmåga 

Fokus Fysisk 

aktivitet 

Betyg 

Upplevelse 

studieförmåga 

- 0,404** -0,011 0,526** 

Fokus 0,404** - -0,321** 0,271* 

Fysisk aktivitet 0,011 -0,321** - 0,006 

Betyg 0,526** 0,271** 0,006 - 

**= p<0,01 

*= p<0,05 

 

 

Kvalitativt resultat 

 

Av de 86 sista terminsstudenterna som svarade på enkäten svarade 53 (61,6%) på 

de öppna frågorna (Fråga 6, 11 och 16, bilaga 1).  

 

Utifrån de som rapporterat ett högt betyg (A-B) på betygsskalan A-Fx svarade de 

genomgående positivt på frågorna 6 och 11 i enkäten (Bilaga 1). Samtliga beskrev 

att deras hälsa var god trots att en del hade skador som påverkade vardagen. 

Samtliga beskrev även att de mådde bra av att ägna sig åt fysisk aktivitet och 

träning samt att de tyckte det var roligt och avslappnande. En kvinna på 22 år 

svarade följande på fråga 11: 

 

 

”Under en period har andra saker prioriterats framför träning vilket 

har gjort att träning på högre ansträngningsnivå hamnat lite vid sidan 

om. Det är däremot viktigt för mig med den dagliga friskluften och jag 

promenerar i princip var jag än ska” 

 

Denna kvinna rapporterade ett B som snittbetyg. Även om kvinnan inte tränade så 

gjordes tolkningen att hon fortfarande var fysisk aktiv. På fråga 16 (bilaga 1) var 

det mer spridda svar. En del beskrev att känslan av studierna var roliga, 
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motiverande och inspirerande, andra beskrev det som att de hade svårt att 

fokusera och att de önskade att de presterade bättre trots att de var högpresterande. 

 

De medelpresterande (C i betygsnitt) svarade i medel likt de högpresterande (A-B 

i betygsnitt) på hur de upplever sin hälsa (fråga 6, bilaga 1). Den största 

skillnaden var att många upplevde sig vara stressad. Även de flesta av de 

medelpresterande beskrev fysisk aktivitet som något positivt och viktigt för dem. 

De medelpresterande svarade i stor utsträckning att de kände sig nöjda med sina 

resultat och att de får betyg efter vad de presterat. En del svarade att om de 

ansträngt sig mer och varit mer disciplinerade så hade de kunnat få ett högre 

betyg. En 30 årig kvinna svarade på hur hon upplevde sina studier (fråga 16, 

bilaga 1): 

 

”Det är roligt oftast. Blev sjukskriven i somras för stress, sen dess har 

det varit mindre kul. Jag har vad jag anser en hälsosam 

ambitionsnivå då jag är nöjd så länge jag klarar mig men alltid 

försöker anstränga mig mycket utan att fullständigt ta ut mig” 

 

Kvinnans beskrev att hon hade ryggproblem och upplevde ofta stressymptom 

samt att hon led av astma och diverse allergier men att hon då hon kunde försökte 

ägna mycket tid till att motionera då hon tyckte om att röra på sig. 

 

Av de lågpresterande (snittbetyg D-Fx) förekom ord som stress, depression och 

psykisk ohälsa allt mer frekvent i beskrivningen om sin hälsa (fråga 6, bilaga 1). 

En man på 25 år beskrev sin hälsa som följande: 

 

”Jag tycker att min fysiska hälsa är ganska bra. Min psykiska hälsa 

pendlar mellan att vara bra och falla in i mindre depressioner” 

 

Mannen rapporterade ett D i snittbetyg. Hos de som rapporterat ett D som 

snittbetyg upplevde fysisk aktivitet som något nödvändigt, viktigt och positivt för 

dem att få någon form av välmående dock säger de som rapporterat E som 

snittbetyg att fysisk aktivitet var plågsamt och jobbigt och att detta var 

anledningen till en negativ inställning till fysisk aktivitet. Under fråga 16 (bilaga 

1) förekom ordet stress av nästan samtliga svarande. Några påpekade även att 

deras psykiska ohälsa var en faktor till uteblivna resultat. 
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Diskussion 

 

Syftet med denna enkätstudie var att undersöka om det fanns något samband 

mellan självskattad hälsa, fysisk aktivitet och akademiska prestationer hos sista 

terminsstudenter vid Mittuniversitetet Östersund. 

 

 

Resultatdiskussion 

 

Sambandet mellan fysisk aktivitet och akademisk prestation verkar vara 

komplext, det finns inte ett enkelt, linjärt, kausalt samband mellan fysisk aktivitet 

eller träning och studieresultat. Men det finns ett flertal studier som påvisar att 

fysisk aktivitet har en positiv effekt på den akademiska prestationen (Van Dusen, 

Kelder, Kohl, Ranjit, & Perry, 2011; Donnelly & Lambourne, 2011; Ickovics et 

al., 2014; Rasberry et al., 2011). Dessa studier undersökte barn och ungdomar i 

åldern 5-18 år, ett åldersspann då den fysiska och psykiska/mentala/kognitiva 

utvecklingen är stor (http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Barn-och-

foraldrar/Vaxa-och-utvecklas/?ar=True). Ingen forskning kunde till dagsdatum 

finnas på universitetsstudenter vilket kan förklara skillnader i resultat mellan 

denna studie och tidigare forskning då åldern på deltagarna i denna studie var 28 ± 

6 år.  

 

Av de studenter som svarade på enkäten så var det 62 % som svarade på de öppna 

frågorna (Fråga 6, 11 och 16, bilaga 1), vilket gav ett mindre underlag att 

analysera. Ett mindre underlag i kombination med korta svar gjorde det svår att 

presentera en absolut sanning gällande sambandet mellan fysisk aktivitet och 

akademisk prestation. Dock tenderar det åt att den student med goda studieresultat 

är en kombination av en student som studerar mycket, inte upplever stress i sitt 

liv, sover och äter bra, och kanske om man presterar bra i det akademiska skulle 

de ha mer energi att träna, i stället för tvärtom. Detta visar även en studie av 

Ickovics et al., (2014) som undersökte barns hälsobeteenden och om 

hälsobeteendet påverkade den akademiska prestationen. Data som samlades in på 

940 barn i åldern 10-12 bestod av fysiska bedömningar, konditions- och styrke-

http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Barn-och-foraldrar/Vaxa-och-utvecklas/?ar=True
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Barn-och-foraldrar/Vaxa-och-utvecklas/?ar=True
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tester, enkäter och mätningar och tester gjorda i skolan. De faktorer som 

undersöktes var fysisk hälsa (hälsosam vikt, fysisk kondition och styrka), 

hälsobeteenden (frukt och grönsaksintag, intag av socker-sötad dryck, fysisk 

aktivitet, tv tittande, rökning), familjemiljö (familjemåltider, 

snabbmatskonsumtion, tv i sovrummet) och psykisk hälsa (emotionell hälsa, 

sömnkvalitet, trygghets känsla i bostadsområdet). Ickovics et al., (2014) fann att 

de skolelever som sammanlagt hade höga värden i de ovanstående faktorerna hade 

också en hög akademiskt prestationsnivå. De faktorer som påverkade akademisk 

prestation positivt var hälsosam vikt, hög fysisk kondition och styrka, mindre 

intag av socker-sötad dryck, mindre konsumtion av snabbmat, emotionellt 

hälsosam, god sömnkvalitet.  

 

Det fanns ett positivt samband mellan upplevd studieförmåga, upplevd fokus 

under lektionerna och betyg. Dessa resultat förväntades i den meningen att 

studenter som kände att de gjorde bra ifrån sig i skolan fann föreläsningarna 

intressanta nog att hålla fokus, faktiskt fick bra betyg. Dessa var sista 

terminsstudenter som alla hade erfarenhet av studier och borde ha stor inblick i sin 

egen studieförmåga. Orsakskedja är inte klart här, men ett samband fanns. Det 

fanns också ett negativt samband mellan fysisk aktivitet och upplevd fokus. Detta 

kan bero på många olika orsaker, kanske studenter tränat precis innan lektionen 

och de var utmattade eller att de kanske har haft sena kvällsträningar och fått för 

lite sömn. En möjlighett kan också vara att föreläsningarna bara varit tråkiga och 

att resultatet av fysisk aktivitet inte kunnat hjälpa dem att hålla fokus uppe. En 

annan faktor kan vara att studenten var en satsande idrottare och kanske inte fann 

tid för föreläsningarna, då närvaro kan vara en viktig faktor till den akademiska 

prestationen (Rasberry et al., 2011).  

 

Av de högpresterande svarade samtliga att deras hälsa var god samt att de ägnade 

sig åt fysisk aktivitet och träning. Överlag beskrev de även sina studier som 

motiverande och intressanta. De medel- och lågpresterande upplevde sin vardag 

som mer stressfull och de lågpresterande visade på en mer negativ inställning till 

fysisk aktivitet och att de led i större utsträckning av psykisk ohälsa, förklarat 

utifrån svaren av de öppna frågorna, och att detta hade en effekt på den 

akademiska prestationen.  
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Upplevd stress som faktor för en akademisk prestationsförsämring går inte att 

säga men att det svagt tenderar att det kan vara en faktor. Inte heller kan höga 

resultat förklaras av hög upplevd hälsa eller av upplevelsen av fysisk aktivitet. 

Dock så tenderar det åt att en positiv självuppskattning för hälsa, fysisk aktivitet 

och akademiska prestationer kan skapa förutsättningar att lyckas akademiskt. I en 

studie av Van Dusen et al., (2011) undersöktes om fysisk hälsa hade ett samband 

med akademiska prestationer och de kunde påvisa att det fanns ett samband 

mellan dessa. De som var bättre tränade presterade även högre akademiskt. I en 

annan studie (Owens et al., 2012) undersöktes om ångest och depression (som kan 

uppstå genom långvarig stress) påverkade den akademiska prestationen hos 12 till 

13 åriga brittiska barn. De fann att de som upplevde ångest och depression 

presterade sämre akademiskt. Att hälsa både fysiskt och psykiskt kan spela en stor 

roll i om en student presterar väl eller mindre väl kan påvisas som en 

nyckelfaktor. I en studie av Ullrich-French, Cox, & Bumpus, (2013) upptäckte de 

att motivationen för fysisk aktivitet kan minska vid övergången från 

gymnasieskola och universitet och att en känsla av skam uppstår då 

aktivitetsnivån minskat. Detta då i kombination med eventuellt ökade krav som 

kan ställas på en student kan skapa en nedåtgående spiral av stress och skam då 

media, sociala forum och andra informationskällor pekar på att fysisk aktivitet är 

bra för hälsa både psykiskt och fysiskt. 

 

 

Metod/ Deltagare 

 

Valet av att använda enkät som datainsamlingsmetod var för att en större grupp 

människor skulle studeras och en enkät skulle vara tidsbesparande. Dock visade 

det sig bara vara 27 % som svarade vilket var för lågt för att få tydliga svar om 

problemområdet. Detta kan vara en stor risk vid enkätundersökningar att bortfallet 

blir stort (Dahmström, 2005), men ändå tillräckligt för att se en indikation om hur 

det ser ut. En aspekt i att använda sig av en enkätstudie där deltagarna är anonyma 

är uppriktigheten i deltagarnas svar. Osanningar kan lätt uppstå samt att minnet 

kan svikta när det kommer till frågor de svarande måste komma ihåg. Med tanke 

på att inga tester och exakta mätningar har gjorts på deltagarna fysiskt så kan det 

vara svårt att presentera en exakt sanning (Dahmström, 2005). 
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Valet av att använda sista terminsstudenter för att svara på enkäten var att de 

eventuellt var i en större stressfull situation än vanligt då uppsatsskrivande som 

brukligt sker den sista terminen på utbildningen pågick. Med en eventuellt högre 

stressnivå och en högre känsla av belastning i skolan hos studenterna gjordes ett 

antagande att om fysisk aktivitet hade effekt på hälsa och akademiska prestationer 

så skulle den självskattade hälsan och den självskattade studieförmågan visa ett 

tydligt resultat.  En faktor som kan ha påverkat resultatet var att ett av de 

tillfrågade programmen var Idrottsvetenskapligt program 180Hp där flertalet 

studerande var aktiva och har fysisk aktivitet och träning som befäst livsstil samt 

att det är inkluderat i studierna, tillskillnad från andra program där fysisk aktivitet 

och träning inte finns med i utbildningen. En annan faktor kan också ha varit att 

en del av de tillfrågade studerade vid program med högskolepoäng över 180 Hp. 

Dessa studenter kan ha haft ett bättre akademiskt beteende än de som studerade 

180Hp. 

 

Förbättringsområden för denna enkät som användes till studien kan vara att 

undersöka fler relaterade variabler om akademisk prestation, så som antalet 

timmar studenten lägger ned på sina studier utanför föreläsningar samt undersöka 

för vilka hälsobeteenden en student har för att få en tydligare bild om problemet. 

Eller så är en enkätundersökning inte rätt metod för att studera sambandet mellan 

fysisk aktivitet och akademisk prestation.  
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Konklusion   

 

Enligt den statistiska analysen fanns inget samband mellan fysisk aktivitet och 

akademisk prestation. Detta beror mest sannolikt på att ämnet är mer komplex än 

att fysisk aktivitet skulle vara nyckeln till akademisk prestation. Däremot visade 

analysen av de öppna frågorna att de sista terminstudener som bedömde sin hälsa 

som god och var fysiskt aktiva också hade ett högre snittbetyg.   

 



19 
 

Referenser 

 
 

Alricsson, M., Landstad, B. J., Romild, U., & Werner, S. (2006). Self-Related 

Health, Physical Activity and Complaints in Swedish High School 

Students. The Scientific World JOURNAL, 6, 816–826.  

 

Alricsson, M., & Werner, S. (2005). Self-reported health, physical activity and 

prevalence of complaints in elite cross-country skiers and matched 

controls. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 45(4), 

547–552. 

 

Caspersen, C. J., Powell, K. E., & Christenson, G. M. (1985). Physical activity, 

exercise, and physical fitness: definitions and distinctions for health-

related research. Public Health Reports, 100(2), 126–131. 

 

Creswell, J. W. (2009). Research design: qualitative, quantitative, and mixed 

methods approaches (3rd ed.). Thousand Oaks, Calif: Sage Publications. 

 

Dahmström, K. (2005). Från datainsamling till rapport: att göra en statistisk 

undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Donnelly, J. E., & Lambourne, K. (2011). Classroom-based physical activity, 

cognition, and academic achievement. Preventive Medicine, 52 (1), 36–42.  

 

Ekblom-Bak, E., Ekblom, B., Vikstrom, M., de Faire, U., & Hellenius, M.-L. 

(2014). The importance of non-exercise physical activity for 

cardiovascular health and longevity. British Journal of Sports Medicine, 

48(3), 233–238.  

 

Ickovics, J. R., Carroll-Scott, A., Peters, S. M., Schwartz, M., Gilstad-Hayden, K., 

& McCaslin, C. (2014). Health and Academic Achievement: Cumulative 

Effects of Health Assets on Standardized Test Scores Among Urban 

Youth in the United States. Journal of School Health, 84(1), 40–48.  



20 
 

 

Lahr, D., Beblo, T., & Hartje, W. (2007). Cognitive performance and subjective 

complaints before and after remission of major depression. Cognitive 

Neuropsychiatry, 12(1), 25–45.  

 

Mamplekou, E., Bountziouka, V., Psaltopoulou, T., Zeimbekis, A., Tsakoundakis, 

N., Papaerakleous, N., … Panagiotakos, D. (2010). Urban environment, 

physical inactivity and unhealthy dietary habits correlate to depression 

among elderly living in eastern Mediterranean islands: the MEDIS 

(MEDiterranean ISlands Elderly) study. The Journal of Nutrition, Health 

& Aging, 14(6), 449–455. 

 

Middleton, L. E., Barnes, D. E., Lui, L.-Y., & Yaffe, K. (2010). Physical activity 

over the life course and its association with cognitive performance and 

impairment in old age. Journal of the American Geriatrics Society, 58(7), 

1322–1326.  

 

Norberg, M., & Danielsson, M. (2012). Overweight, cardiovascular diseases and 

diabetes: Health in Sweden: The National Public Health Report 2012. 

Chapter 7. Scandinavian Journal of Public Health, 40(9), 135–163.  
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Bilaga 1 
 

ENKÄTSTUDIE FÖR SISTATERMINS STUDENTER PÅ MIUN 
 

Hej mitt namn är Oskar och jag studerar sista året på Mittuniversitet Östersund. Jag genomför 

just nu en enkätstudie och kollar på om det finns något samband mellan hälsa, fysisk aktivitet 

och akademisk prestation. 

Enkäten tar bara några minuter att svara på och du kommer att vara anonym. 

Läs instruktionerna till frågorna, så är de enkla att svara på. 

OBS! bocka i ett kryss för varje svar! 

 

 

1.  När är Du född? År______           

 

2.   Man        Kvinna 

 

 

Självskattad hälsa (OBS! kryssa i endast ett alternativ) 
 

3.  Hur bedömer Du Ditt allmänna hälsotillstånd?           Mycket bra 

 Ganska bra 

 Varken bra eller dåligt 

 Ganska dåligt  

 Dåligt   

 

 

4.  Hur upplever Du Din hälsa? Mycket                                    Alldeles utmärkt 

                           dåligt                                                kunde inte vara  

                                                                                    bättre 

     1        2        3        4        5       6        7 

                                                                                   
 

 

5.  Hur tycker Du Ditt allmänna hälsotillstånd är       Mycket bra 

jämfört med andra på Ditt program?        Ganska bra 

 Varken bra eller dåligt 

 Ganska dåligt 

 Dåligt 

 

6. Beskriv med egna ord Ditt hälsotillstånd.  

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………... 
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Fysisk aktivitet 

 

Kryssa i hur ofta Du ägnar Dig åt fysisk aktivitet på hög, medelhög respektive låg 

ansträngningsnivå (motions-, idrotts, eller friluftsaktiviteter ). 

 

7.  Hur ofta ägnar Du Dig åt fysisk aktivitet på                  Aldrig 

hög ansträngningsnivå? (Du har hög puls                  Oregelbundet 

och blir andfådd, svårigheter med tal och svettig)      1 gång/vecka 

        2 gånger/vecka 

              3 gånger eller fler/vecka 

 

8.  Hur ofta ägnar Du Dig åt fysisk aktivitet på                  Aldrig 

medelhög ansträngningsnivå? (ansträngnings-                  Oregelbundet 

nivån är sådan att det skulle gå att föra ett samtal      1 gång/vecka  

med någon).                                            2 gånger/vecka 

              3 gånger eller fler/vecka 

 

 

9.  Hur ofta ägnar Du Dig åt fysisk aktivitet på                  Aldrig 

låg ansträngningsnivå? (ex lugna promenader                  Oregelbundet 

och cykelturer).                                            1 gång/vecka 

        2 gånger/vecka 

              3 gånger eller mer/vecka 

 

10. Hur många timmar ägnar Du dig åt fysisk  

      aktivitet på hög ansträngningsnivå?                         ______timmar i veckan   

  

      Medelhög ansträngningsnivå?                                 ______timmar i veckan   

 

      Låg ansträngningsnivå?                                           ______timmar i veckan 

 

 

11. Beskriv med egna ord hur Du upplever fysisk aktivitet och Din känsla av fysisk aktivitet. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 
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Akademiska prestationer 

 

12. Hur upplever du Din studieförmåga?                       

                                                                                       □   Mycket bra 

 Ganska bra 

 Varken bra eller dåligt 

 Ganska dåligt  

 Dåligt   

 

 

13. Hur upplever du Din förmåga att hålla fokus under föreläsningar?  

                                                                                              

                                                                                       □   Mycket bra 

 Ganska bra 

 Varken bra eller dåligt 

 Ganska dåligt  

 Dåligt   

 

 

14. Händer det att Du hamnar efter i studierna?             

                                                                                       □   Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta  

 Alltid   

 

 

15. Vilket betyg brukar Du få i kurserna du läser? 

                                                                                       □   A 

 B 

 C 

 D  

 E 

 F/Fx   

 

16. Beskriv med egna ord Din upplevelse av dina studier. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 


