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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Ökad stress hos unga genom allt högre prestationskrav från skola och omgivning 

leder till allt mer ohälsa. Samtidigt minskar fysisk aktivitet drastiskt hos unga i allt lägre 

åldrar. Fysisk inaktivitet kan leda till många negativa effekter på hälsan. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur fysisk aktivitet inverkar på elevers 

skolprestation. 

Metod: En systematisk litteraturstudie gjordes för insamling av aktuell forskning inom 

området för fysisk aktivitets inverkan på skolprestationer. Litteratursökningen utfördes i 

databasen PubMed. Till studien valdes 18 artiklar med fokus på elever i åldrarna 13-18 år. 

Artiklarna granskades och bedömdes i vetenskaplig kvalitet och relevans för arbetet. För att få 

fram resultat kategoriserades artiklarna var för sig och bearbetades systematiskt för att skapa 

besvarande temaområden.  

Resultat: Av de funna resultaten kunde tre temaområden skapas för att besvara fysisk 

aktivitets inverkan på elevers skolprestation. Mer fysisk aktivitet visade sig medföra minskad 

stress (1) och bättre kognitiv förmåga (2) vilket kan förbättra skolbetyg (3). Fysisk aktivitet 

inverkar på individers förmåga att hantera stress vilket kan bidra till bättre kognitiv förmåga, 

som på sikt kan öka skolbetygen. 

Implikation: Eleverna rekommenderas utföra medel till högintensivt pulsökande aktiviteter 

60 minuter per dag. Skolan och föräldrar har en avgörande roll i att öka graden av fysisk 

aktivitet inom dessa rekommendationer. Den här studien kan vara användbar för skolor och 

föräldrar i arbetet mot att implementera mer fysisk aktivitet i skolan men även på fritiden.  
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Abstract  

 

Background: Increased stress among children and adolescents by higher performance 

requirements from school and environment leads to increased unhealth. At the same time 

physical activity is drastically decreasing among this population in lower ages. Physical 

inactivity can lead to many negative effects on health. 

Objective: The aim of this study was to describe how physical activity affects students' 

academic achievement. 

Method: A systematic literature study was made for the collection of current research in the 

area of physical activities impact on school performance. The literature search was performed 

in PubMed. For the study 18 articles were selected, focusing on students aged 13-18 years. 

Articles were reviewed and assessed in scientific quality and relevance to the work. In order 

to obtain results articles were categorized and processed systematically to create answer 

themes. 

Results: Three thematic areas were created of the results to answer the question how physical 

activity impact on students' school performance. More physical activity resulted in reduced 

stress (1) and improved cognitive ability (2) which can improve school grades (3). Physical 

activity affects an individual's ability to handle stress as well as improve cognitive skills 

which can improve school grades. 

Implication: Students are advised to perform medium to high intensity pulse increasing 

activity 60 minutes a day. School and parents have a vital role in increasing the level of 

physical activity in these testimonials. This study can be useful for schools and parents in the 

work towards implementing more physical activity in school, but also at leisure time. 
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Introduktion 

I dagens samhälle är skolelever i åldrarna 13-18 år mer fysisk inaktiva än förr i tiden (World 

Health Organization, 2011). WHO (2011) rekommenderar att ungdomar idag bör vara aktiva 

minst 60 minuter om dagen med både varierande medel och högintensivt pulsökande 

aktiviteter, något som har visat sig sjunka med åldern (Nader, Bradley, Houts, Mc Ritchie & 

O’Brien, 2008). Fakta visar att endast en av fyra tonåringar idag håller sig inom 

rekommendationerna för fysisk aktivitet (WHO, 2014). Att vara fysiskt inaktiv kan på sikt 

leda till mental ohälsa med stress, ångest och depression men även fysiska hinder såsom 

övervikt, fetma och hjärt- och kärlsjukdomar (WHO, 2014). 

En individ som i takt med minskad fysisk inaktivitet bemöts av allt fler krav från skola och 

föräldrar att prestera i allt lägre åldrar (Persike & Seiffge-Krenke, 2012). Skolprestation är allt 

mer centralt och medför att elever i många fall utvecklar stressymptom redan innan 14-års 

ålder, vilket skapar mentala hälsoproblem i allt tidigare skeden (WHO, 2014). Enligt WHO 

(2014) innebär inte mental hälsa endast att vara sjuk eller fri från sjukdom, utan att en 

människa kan leva ut sin fulla potential genom förmågan att hantera stress och samtidigt leva 

ett produktivt och fysisk aktivt liv. Samhället bör agera genom att försöka implementera mer 

fysisk aktivitet i skolan eftersom det anses vara den viktigaste miljön för att motverka fysisk 

inaktivitet och mentala ohälsoproblem till följd av höjda skolkrav (Engström, 2004). 
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Bakgrund 

 

Folkhälsa 

Folkhälsoinstitutet (2014) har klargjort att ett grundläggande nationellt mål i Sverige är att 

hela befolkningen skall ingå i skapandet av förutsättningar för alla i samhället att inneha en 

god hälsa. Att precisera vad hälsa är kan anses som tvetydigt och svårbegripligt men kan 

definieras på flera olika sätt utifrån folkhälsoperspektivet (Van Herten & Gunning-Schepers, 

2000). Andersson, Johrén och Malmgren (2004) förklarade hur hälsa genom tiderna har 

definierats som ett kroppsligt attribut. Att inneha hälsa inkluderade inte mentala eller sociala 

faktorer och saknade ett holistiskt synsätt (Andersson, Johren & Malmgren 2004). Det 

handlade om att inneha en kropp som var fysiskt frisk (Andersson et al., 2004). Enligt 

Braveman och Gruskin (2003) handlade hälsa om en mänsklig rättighet, en etisk rätt som alla 

oavsett ursprung och socioekonomisk bakgrund var berättigad till. De beskrev hälsa som 

något som människor i västvärlden ofta varit bortskämda med, då andelen människor med god 

hälsa alltid varit högre i industriella länder (Braveman & Gruskin, 2003). Enligt Braveman 

och Gruskin (2003) har hälsa alltid varit ojämnt fördelat över världsbefolkningen, de sociala 

ojämlikheter som existerar i dessa områden måste förbättras för en bättre chans till en god 

hälsa. Det här stärks av Förenta Nationerna som förklarar hälsa som en mänsklig rättighet 

(Förenta nationerna, 2014) Alla människor har rätt till en hög mental och fysisk hälsa (FN, 

2014). Världshälsoorganisationen definierar hälsa som:  

 

”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej endast 

frånvaro av sjukdom och handikapp” (WHO, 2014). 

 

Hälsofrämjande arbete 

FHI (2014) har tagit fram elva folkhälsomål som politiken ska utgå ifrån vid hälsofrämjande 

arbete. Det långsiktiga hälsofrämjande arbetet är viktigt för att alla ska ha möjligheten till en 

god hälsa (FHI, 2014). Arbetet med utgångspunkt från dessa elva folkhälsomålen har 

möjliggjort tydligare vägledning, ledarskap och en för hälsosektorn strategisk plan till hur 

hälsoarbetet bör bedrivas (Van Herten & Gunning-Schepers, 2000). Hälsofrämjande arbete 

beskrivs som en process där fokus ligger på att göra människor medvetna om vilka livsstilsval 

de bör göra för att själva förbättra hälsan (WHO, 2014). Syftet enligt Faresjö och Åkerlind 

(2005) med hälsofrämjande arbete var att förbättra hälsan hos alla. För att effektivt kunna 



3 
 

förbättra hälsa för alla i samhället krävs kunskap om orsakssamband till ohälsa (Andersson, 

2006). Det behövs kunskap om både hälsa och ohälsa för att arbetet ska kunna bedrivas så 

effektivt som möjligt (Andersson, 2006). Faresjö och Åkerlind (2005) betonade att 

hälsofrämjande arbete medförde fokusbyte från en individs direkta hälsa/ohälsa till personens 

miljö, kultur och bakgrund. Arbetet ligger då snarare på att arbeta med preventiva lösningar 

istället för att arbeta med direkta hälsoproblem (Faresjö & Åkerlind, 2005). Arbetet borde 

alltså bedrivas mot goda beteendeförändringar, så kallade friskfaktorer (Faresjö & Åkerlind, 

2005). Att försöka göra inflytande på den egna livssituationen genom beteendeförändringar 

kallas empowerment (Crawford-Shearer, 2009). Empowerment beskrevs som att ta ansvar och 

kontroll över den egna situationen och göra positiva förändringar som gynnar den egna hälsan 

och välmåendet (Crawford-Shearer, 2009). 

 

Det hälsofrämjande arbetet utgår från ett salutogent perspektiv, det vill säga hur ohälsa 

uppkommer och hur arbetet mot en fullständig hälsa ser ut (Lindström & Eriksson, 2005). 

Salutogenes beskrevs som arbetet mellan olika hälsotillstånd som individer befinner sig i och 

är ett ständigt arbete mellan olika grader av hälsa/ohälsa och fullständig hälsa (Lindström & 

Eriksson, 2005). Ett salutogent perspektiv strävar mot att inkorporera delaktighet och 

empowerment hos människor för att skapa en bättre hälsomedvetenhet som kan utmynna i en 

bättre samhällshälsa (Lindström & Eriksson, 2005). 

 

Fysisk aktivitet som intervention 

Widerström (2005) beskrev rörelse som all form av kroppslig rörelse i livet. Enligt Caspersen, 

Powell och Christenson (1985) innebär fysisk aktivitet all form av kroppsrörelse som sker 

genom muskelarbete som därigenom ökar energiförbrukningen. På grund av för lite fysisk 

aktivitet hos unga har FHI (2011) stiftat riktlinjer för folkhälsoarbete utefter WHO:s 

arbetsmål. I WHO:s (2011) dokument “Global recommendations on Physical activity for 

health” rekommenderas att barn i fem till 17- års ålder bör vara fysiskt aktiva minst 60 

minuter dagligen. Detta anses vara viktigt för att framförallt stärka muskler och skelett 

(WHO, 2011). 60 minuters daglig fysisk aktivitet bör bestå av medel till högt pulsökande 

fysiska aktiviteter (WHO, 2011). Medelintensiv pulsökande träning krävde en puls på 50-70% 

av en individs maxpuls (Norton, Norton & Sadgrove, 2010). Detta kunde involvera aktiviteter 

som tennis, pingis, badminton eller simning i lugnt tempo (Norton et al., 2010). Andra 

exempel kunde vara att dansa eller gå i rask takt eller cykla i vanligt tempo (Norton et al., 
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2010). Med högintensiv pulsökande träning syftades det till all träning som kräver en puls 

mellan 70-93% av maxpuls (Norton et al., 2010). Att simma snabbt, cykla snabbt eller springa 

snabbt (Norton et al., 2010). Lågintensiv pulsökande träning kräver en puls på under 50 % av 

maxpuls (Norton et al., 2010). 

Om en aktivitet enligt Caspersen et al., (1985) är planerad, metodisk och med tydliga mål kan 

det klassas som träning. WHO (2011) skrev att träning och fysisk aktivitet ofta blandas ihop 

och förklarar att träning är planerad, men fysisk aktivitet däremot behöver inte vara planerad 

eftersom det involverar all rörelse. Träning ska inte heller förväxlas med fysisk fitness 

(Caspersen et al., 1985). Fysisk fitness innebär att en person innehar både hälsa och atletisk 

förmåga (Caspersen et al., 1985). Den atletiska förmågan inkluderar både 

kroppssammansättning, uthållighet, flexibilitet och styrka (Caspersen et al., 1985). Det var 

inte den planerade träningen utan fysisk inaktivitet genom för mycket stillasittande som 

genererade de största samhälleliga problemen (WHO, 2011). 

Rapporter från WHO (2011) visade att fysisk inaktivitet idag är ett växande problem hos 

ungdomar. Nader et al., (2008) visade i sin studie att aktivitetsnivån hos ungdomar sänks med 

åldern. Ungdomar i 15- års ålder hade i studien drastiskt sänkt sin aktivitetsnivå från nio- års 

ålder till under det rekommenderade, en timme per dag (Nader et al., 2008). Övervikt visades 

kunna vara en enkel fysisk indikator på om individer håller sig fysiskt aktiva eller inte 

(Charlton et al., 2014). Charlton et al., (2014) hittade tendenser som visade att vissa 

normalviktiga ungdomar som inte tränade ändå hade försämrade kolesterolvärden och 

försämrad insulinkänslighet. Det kunde i sin tur öka risken för diabetes och hjärt- och 

kärlsjukdomar (Charlton et al., 2014). Charlton et al., (2014) kom fram till att normalviktiga 

ungdomar som inte rörde på sig tillräckligt behövde ett aktivt stöd för att öka fysisk aktivitet. 

Arbetet bör inte endast prioritera överviktiga ungdomar, enligt Charlton et al., (2014) bör 

istället arbetet främja alla ungdomar till att bli mer fysisk aktiva. Visscher och Seidell (2001) 

menade att det inte hjälper att endast hjälpa de som lider av övervikt och fetma, det gäller att 

implementera preventioner tidigare för att motverka att övervikt och fetma uppstår. 

Bantningsprogram är inte svaret, det är mer effektivt att använda implementeringar på 

nationell nivå för att istället öka den fysiska aktiviteten i till exempel skolan (Visscher & 

Seidell, 2001). Enligt svenska skolverkets (2010) nationella riktlinjer skall svenska skolor 

sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet, det här skall ske varje dag och vara 

integrerat i skolmiljön. Det är i skolor som det viktiga arbetet bör göras för att motverka 

framtida fysisk inaktivet (Engström, 2004). 
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Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar 

En av sex personer i världen idag är mellan 10 och 19 år gamla (WHO, 2014). Psykisk hälsa 

enligt WHO:s  (2014) riktlinjer handlade inte om att vara fri från sjukdom utan betydde också 

att individen innehar en god hälsa och kan leva utefter sin fulla potential. Hälften av alla 

psykiska problem har visats starta innan 14 års ålder och resultat visade att 20 % av alla barn 

och ungdomar i världen lider av psykisk ohälsa (WHO, 2014). Försämrade levnadsvanor och 

allt mindre fysisk aktivitet var faktorer som riskerade att påverka ungas hälsa negativt, samt 

hindra deras utvecklingsförmåga och potential (WHO, 2014). Den höga graden av psykisk 

ohälsa påverkas enligt O´Neil et al., (2014) av individers livsstilsvanor. Studien visade att 

barn och ungdomar som åt hälsosamt med fokus på kvalitetsmat uppvisade bättre psykisk 

hälsa och psykisk förmåga än de barnen som hade sämre matvanor och gjorde sämre allmänna 

matval (O’Neil et al., 2014). Det var svårt att säga exakt hur utvecklingen av arbete med 

psykisk ohälsa såg ut då information på många plan var bristfällig (Petersen et al., 2010). 

Detta påpekades i en stor studie av Petersen et al., (2010) där det konstaterades att bristfällig 

kunskap och avsaknad av forskning gjorde det omöjligt att dra slutsatser om att allmän 

psykisk ohälsa var försämrad eller förbättrad sedan 1945 (Petersen et al., 2010). Det 

konstaterades även att forskning och ekonomiskt stöd borde prioriteras inom området för ökad 

kunskap om barn och ungdomars ohälsa då underlagen för att dra direkta slutsatser om 

utvecklingen var alltför dåliga (Petersen et al., 2010).  

 

Adelman och Taylor (2006) visade att 12-22% av alla ungdomar som undersöktes i studien 

var i behov av hjälp med problem som relaterade till mentala och beteendemässiga problem. 

Till stor del ansågs det bero på psykosociala problem, där uppväxtmiljön inte var tillräckligt 

stimulerande (Adelman & Taylor, 2006). Alla dessa mentala problem kunde i längden 

påverka inlärningen (De Socio & Hootman, 2004). Över 50 % av alla ungdomar hade 

inlärningssvårigheter och andra problem som var relaterade till mentala och beteendemässiga 

svårigheter (Adelman & Taylor, 2006). Enligt Adelman och Taylor (2006) existerade redan 

avancerade metoder för att upptäcka och aktivt arbeta med dessa mentala problem. Adelman 

och Taylor (2006) menade att det måste arbetas mer aktivt med att bekämpa både 

psykosociala och mentala problem.  
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Stress i skolan 

Psykisk ohälsa kunde relateras till ökad stressnivå där stress enligt Faresjö och Åkerlind 

(2005) definierades som individens fysiska och psykiska respons av externa utmaningar. 

Koolhaas et al., (2011) beskrev stress som allt som involverade ansträngning på kroppen som 

översteg den normala belastning kroppen var van att hantera. Stress visades påverka 

cirkulation, muskler och psyke i olika grad beroende på den nivå av stress en individ 

exponeras för (Faresjö & Åkerlind, 2005).Ranabir och Reetu (2011) förklarade att människan 

dagligen och ständigt utsätts för stress av varierad grad och kroppen reglerar påfrestningarna 

med hjälp av ökad kortisolutsöndring. Ranabir och Reetu (2011) förklarade att det främst är 

utsöndring av hormonet kortisol som reglerar upp kroppens homeostas (stressbalans). Detta 

för att sänka stressen till en normal nivå (Ranabir & Reetu, 2011). Stress visades påverka 

kroppens biologiska funktioner som hjärnkapacitet och fysisk kapacitet (Faresjö & Åkerlind, 

2005).  

Barn och ungdomar har visats hantera daglig stress, såsom uppkommande stress i skolan, på 

ett sämre sätt än vad vuxna gör eftersom vuxna ansågs ha förmågan att använda olika coping-

strategier till högre grad (Folkman, Lazarus, Pimley & Novacek, 1987). Coping-strategier 

definierades av Faresjö och Åkerlind (2005) som de sätt en individ använder och går tillväga 

för att reglera en stressupplevelse under påfrestande delar av livet. Stresstålig har visat sig 

vara en viktig beståndsdel för att kunna hantera stress i skolan där en studie kom fram till att 

mängden timmar som elever lade ner på läxor korrelerade starkt med mängden stress 

(Kouzma & Kennedy, 2002). Ungdomar som lade ner mer tid på läxor visades inneha högre 

stressnivåer. Skolan hade en viktig roll i att balansera stress och förebygga förhöjd stress 

(Kouzma & Kennedy, 2002).  

En stor undersökning på unga över hela världen utfördes där ungas strategier för 

stresshantering studerades (Persike & Seiffge-Krenke, 2012). Studien visade att förväntningar 

på unga har höjts och att allt mer prestationskrav läggs på ungdomar (Persike & Seiffge-

Krenke, 2012). I takt med att pressen ökade så anpassade sig ungdomarna, endast en femtedel 

av ungdomarna klarade inte av den förhöjda stressen (Persike & Seiffge-Krenke, 2012). 

Skolan tillsammans med höga prestationskrav från föräldrar och familj var största orsaken till 

stressen (Persike & Seiffge-Krenke, 2012). Det var krav från föräldrarna på att uppvisa bra 

resultat som var främsta anledningen till stress, här uppvisade unga en god förmåga till att 

hantera kraven. Persike och Seiffge-Krenke (2012) visade också att stressen var lika hög i 

Asien som i Europa och att geografiska skillnader inte förelåg. Dessa förväntningar visade sig 
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inte alltid bero på direkta krav från föräldrar utan även ungdomars egna förväntningar på sig 

själva (Neblett & Cortina, 2006). Förväntningar berodde till stor del på föräldrarnas bakgrund 

eftersom att ungdomarna ville leva upp till sina föräldrars akademiska bakgrund (Neblett & 

Cortina, 2006). Unga som hade föräldrar med högre utbildning tenderade till att sträva efter 

framgång och lade därmed större förväntningar på sig själva (Neblett & Cortina, 2006). 

Elever som fick socialt stöd hemifrån sänkte sin stressnivå drastiskt där studien visade hur 

viktigt det var att tala med andra om hur skolan gick, vilket ansågs kunna sänka stressnivåerna 

markant (Baqutayan, 2011).  

Skillnaden mellan positiv och negativ stress kunde vara betydande för att förstå hur stress 

påverkade hälsan (Delongis & Holtzman, 2005). Delongis & Holtzman (2005) beskrev tre 

påverkande faktorer som omgivningen, individen och reaktionen. Delongis och Holtzman 

(2005) visade att det bästa individen kan göra är att hantera omgivningen genom att radera 

stressorer som genererar negativ stress. I skolan var stress ofta negativ då kraven och pressen 

var så pass hög att stressorer påverkade individen negativt (Delongis & Holtzman, 2005). Det 

var förmågan att hantera dessa stressorer som avgjorde hur stresspåverkad en individ blev, det 

vill säga med hjälp av strategier för stresshantering (Delongis & Holtzman, 2005). Om 

individen kunde hantera stressiga situationer och leva mer effektivt så var stress istället en 

viktig variabel för att hinna med livets krav och kunna leva mer effektivt (Delongis & 

Holtzman, 2005). Effektiviteten styrdes av balansen som ofta försämrades då negativ stress 

tog över (Delongis & Holtzman, 2005). Om negativ stress tog över visade det sig ofta bero på 

psykosociala faktorer som gav förhöjd stress som medförde uttryck i ångest, depression och 

försämrad koncentration (Shapiro & Nguyen, 2010). Shapiro och Nguyen (2010) menade att 

det idag finns dåliga metoder för att hitta symptom på för hög stress, ofta har barnen själva 

pekat ut fysiska besvär som till exempel magont eller huvudvärk. Stressymptom som 

egentligen visade sig vara psykosocial stress gav uttryck rent fysiskt istället för psykiskt vilket 

gjorde besvären svåra att relatera till stress (Shapiro & Nguyen, 2010).  

 

Teoretisk referensram 

Transtheoretical model, även kallad ”femstegsmodellen” är en modell som mäter i vilken fas 

en individ befinner sig i att göra en hälsomässig beteendeförändring som t.ex. att bli fysiskt 

aktiv. Den mäter i fem steg:  

Steg 1: Individen är inaktiv och har bara negativa tankar till att bli fysiskt aktiv (Marcus & 

Forsyth, 2003). Steg 2: Individen tycker nackdelarna med fysisk aktivitet fortfarande är höga 
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och är inaktiv men tänker ändå på att bli aktiv i sinom tid (Marcus & Forsyth, 2003). 

Steg 3: Nackdelarna väger fortfarande mer än fördelarna, men individen har börjat göra små 

vardagliga förändringar som t.ex. att promenera oftare samt börjat tänka mer på sin kost 

(Marcus & Forsyth, 2003). Steg 4: Individen följer folkhälsoinstitutets rekommendationer för 

fysisk aktivitet och fortsatt med det i mindre än sex månader, tagit tag i sin träning och gjort 

en beteendeförändring. Steg 5: Är det steg som eftersträvas där individen varit fysiskt aktiv 

längre än sex månader och gjort det aktiva livet till en vana (Marcus & Forsyth, 2003). 

 

Problemformulering 

Elever i åldrarna 13-18 år befinner sig i en viktig utvecklingsfas mentalt. Tidigare forskning 

visar att fysisk aktivitet kan vara en viktig faktor för mental utveckling. Forskningen visar 

även att fysisk inaktivitet kan vara ett tecken på psykisk ohälsa. Ungdomar behöver röra sig 

mer då dagens ungdomar är allt mer fysiskt inaktiva. Det tyder också på att unga inte bara rör 

sig mindre utan även lever mer stillasittande. Samtidigt befinner sig ungdomar i en kravfylld 

skolvärd vilket kan göra att tiden till fysisk aktivitet minskar.  Den här studien vill belysa hur 

fysisk aktivitet inverkar på skolprestation samt undersöker om den allt högre skolstressen kan 

regleras med fysisk aktivitet. Hur påverkar fysisk aktivitet ungas förmåga att hantera de höjda 

skolkraven genom att reglera stress? För att ungdomar ska må bra och utvecklas till fullo 

krävs träning och rörelse, men hur mycket är egentligen bra nog för att sänka stress och öka 

skolprestationen?  

 

Syfte  

Syftet med studien var att beskriva hur fysisk aktivitet inverkar på elevers (13-18 år) 

skolprestation. 

 

Metod 

Valet av litteraturstudie grundade sig i läsningen, tolkningen och analyseringen av 

vetenskapliga artiklar inom områdena fysisk aktivitet, stress och skolprestation hos 

högstadieelever. Litteraturstudien var en sammanställning av befintlig forskning inom ämnet 

och det var den forskning som efterfrågades för att kunna besvara syftet och komma fram till 

resultat (Nilsson, 2004). Artiklarna lästes, tolkades och analyserades. Därefter placerades 

artiklarna in i passande kategorier för att underlätta framtagande av temaområden till resultat. 
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Urval 

Valda inklusionskriterier var att de vetenskapliga artiklarna skulle vara max 10 år gamla. 

Sökprocessen gjordes i databasen PubMed. PubMed valdes även för att den består av flera 

deldatabaser som gjorde det möjligt att söka i varje individuellt (GIH, 2013). PubMed ansågs 

också vara den främsta databasen inom hälsovetenskap och biomedicin (GIH, 2013). 

Passande artiklar skulle vara publicerade på engelska samt vetenskapligt och etiskt granskade. 

Sökningen fokuserade på flickor och pojkar i åldrarna 13-18. Kriterier för exkludering i 

sökningen var att inga review-artiklar fick hämtas i den systematiska sökningen, det vill säga 

redan gjorda litteraturundersökningar där flera författare ger sin syn på ett fenomen. 

Sökningen tog inte med artiklar som innehöll sökkriterierna ”adults”, “patients” och “older”. 

Det här gjordes för att exkludera irrelevant litteratur som inte skulle hjälpa till att hitta 

relevanta artiklar till resultatet. 

 

Datainsamling 

Data samlades in genom fritextsökning i samband med så kallade “boolesk operators” som 

var “AND” och betyder att all data om sökordet A och sökordet B inhämtades (Forsberg & 

Wengström, 2003) Sökorden var logiska samt relevanta och låg så nära till hand med syftet 

som möjligt. Sökningen sammanställdes i en tabell (Tabell 1.) och innehöll sökorden; “School 

stress AND physical activity”, “Academic results AND Stress AND coping”, “Physical 

activity AND Academic performance”, “Lifestyle habits AND Adolescents AND Academic 

achievement”, “Cognition AND Exercise AND Humans” och “Exercise AND Concentration 

AND stress”. Under sökningsprocessen sorterades lämpliga artiklar ut efter att först läst 

titlarna. De titlar som inte verkade relevanta till ämnet valdes bort och de abstrakts som inte 

ansågs kunna besvara syftet togs bort men markerades som lästa (Forsberg & Wengström, 

2003). De abstrakt som lästes analyserades och tolkades utifrån syftet. De som ansågs vara 

relevanta hamnade i andra urvalet i tabellen.  

Artiklar till dataanalys och resultat valdes sedan ut efter en skala på hur nära de besvarade 

denna studies syfte. Under sökningsprocessen valdes 18 artiklar ut som stod till grund för 

dataanalys och resultat. Resultatartiklarna skrevs ut som enskilda nummer i söktabellen för att 

visa från vilken specifik sökning artiklarna hämtades. Dessa artiklar visades under samma 

nummer i resultattabellen (Tabell 2. Bilaga 1). 
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Tabell 1. Systematisk sökning. 

 

Databearbetning och analys 

Till dataanalysen fanns det 18 artiklar att bearbeta. Dessa artiklar granskades utifrån 

vetenskaplig kvalité ur en granskningsmall från Olsson och Sörensens (2011) 

Forskningsprocessen. Den vetenskapliga kvalitén på en artikel värderades ur en tregradig 

skala där; låg (*), medel (**) och hög (***) innefattades. Efter att artiklarna lästes igenom och 

värderades efter vetenskaplig kvalité påbörjades databearbetningen. De artiklar som handlade 

om fysisk aktivitet i relation till skolprestation, stress och kognitiv förmåga kategoriserades 

och bearbetades för sig. Resultaten i artiklarna analyserades då de stycken som var av hög 

betydelse lästes flera gånger för att få en så klar bild av resultatet som möjligt. För att få en 

god grund och bra överblick till temaområden för besvarande av syftet sammanställdes 

artiklarna i en resultattabell (Tabell 2. Bilaga 1). I resultattabellen redovisades artiklarnas 

syfte, metod, resultat och vetenskapliga kvalité. Efter att ha analyserat och diskuterat 

resultaten skapades tre temaområdena som rubricerades i resultatdelen för att spegla områdets 

innehåll och för att besvara studiens syfte med funnet resultat. 

 

Databas Datum Sökord Antal träffar Lästa 

Abstrakt 

Urval 1 

Valda Abstrakt 

Urval 2 

Artiklar till 

dataanalys och 

resultat 

Pubmed 2014/11/14 School stress AND 

physical activity 

293 51 24 3 totalt: 

Nr: 1,2,3 

 

Pubmed 2014/11/14 Academic Results 

AND Stress AND 

coping 

77 10 3 1 totalt: 

Nr: 4 

Pubmed 2014/11/14 Physical activity 

AND Academic 

performance 

67 35 17 9 totalt: 

Nr: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13 

Pubmed 2014/11/26 Lifestyle habits AND 

Adolescents AND 

Academic 

achievement 

122 20 3 1 totalt: 

Nr: 14 

PubMed 2014/11/26 Cognition AND 

Exercise AND 

Humans 

393 42 10 3 totalt: 

Nr: 15, 16, 17 

PubMed 2014/11/26 Exercise AND 

Concentration AND 

stress 

82 20 4 1 totalt: 

Nr: 18 
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Forskningsetiska principer 

Det är inte etiskt försvarsbart att samla in material som inte fått tillstånd av en etisk kommitté 

(Forsberg & Wengström, 2003). Den information och resultat från artiklar som hämtades 

redovisades. De analyser och reflektioner som ansågs vara en bidragande faktor till att täppa 

igen luckor i kunskapsfältet presenterades i studien, annars var det ingen fördel med en 

litteraturstudie. Etisk granskning av artiklar ansågs vara viktigt. Om det hittades något som 

ansågs oetiskt exkluderades detta ur studien. God forskningsed innebär att etiska aspekter bör 

övervägas (Forsberg & Wengström, 2003).  Detta har forskarna i studien tagit hänsyn till och 

noga exkluderat material som ansågs stötande, icke sanningsenligt och plagierat. De etiska 

aspekterna utgick från Vetenskapsrådets riktlinjer där fusk som plagiat av material, stöld och 

ohederlighet inte får ske inom forskning (Forsberg & Wengström, 2003). De vetenskapliga 

artiklarna i studien var av god kvalité. 

 

Resultat 

Efter att ha diskuterat och tolkat den text som passade varje temaområde bäst resulterade det i 

tre funna infallsvinklar som användes till redovisning i resultatet. De tre temaområdena 

besvarade syftet och beskrev hur fysisk aktivitet reglerar stress samt hur fysisk aktivitet kan 

påverka kognitivt tänkande och förbättra skolprestation. 

 

Reglerar stress till förmån för skolprestation 

Fysisk aktivitet var en viktig parameter till hur väl ungdomar reglerade stress samt att det 

visades att fysisk inaktivitet ökade stressnivåerna hos ungdomar (Delisle, Werch, Wong, Bian 

& Weiler, 2010; Sundblad, Jansson, Saartok, Renström & Engström, 2008). Ökad fysisk 

aktivitet relaterades till minskad stress hos skolever där stress gav upphov till smärta och 

hälsoåkommor (Sundblad et al., 2008). Skolelever som var fysiskt aktiva till en högre grad 

klarade av att hantera stress bättre (Delisle et al., 2010; Silva et al., 2010; Sundblad et al., 

2008). Studier visade att ökad fysisk aktivitet tillsammans med hälsosamma levnadsvanor var 

avgörande för stressreducering och ökad kognitiv kapacitet (Delisle et al., 2010; Stea & 

Torstveit, 2014). För att reducera stress genom förbättrad total hälsa så inkluderades diet, 

fysisk aktivitet och sömn (Delisle et al., 2010). Ökad fysisk aktivitet hade positivt samband 

med en förbättrad hälsa då både medel och högt pulsökande aktiviteter var positiv för 

stresshantering (Delisle et al., 2010). Koncentration och inlärning kunde förbättra skolresultat 

genom att ungdomar förbättrade sin totala hälsa, detta involverar rent fysisk men även mental 
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hälsa med sänkt stress som följd (Van Dusen et al., 2011). Mental hälsa förbättrades med 

hjälp av ökad fysisk aktivitet vilket visades förbättra skolmotivation och inställning till skolan 

(Kantomaa et al., 2010). 

 

Bättre kognitiv förmåga 

Fysisk aktivitet påverkade hur väl skolelever klarade av sina studier genom ökad kognitiv 

förmåga (Ardoy et al., 2014; Budde, Voelcher-Rehage, Pietrabyk-Kendziorra, Ribeiro & 

Tidow, 2008; Chen, Fox, Ku & Tau, 2013; Kantomaa, Tammelin, Demakakos, Ebeling & 

Taanila, 2010; Rauner, Walters, Avery & Wanser, 2013; So, 2012; Stea & Torstveit, 2014; 

Van Dusen, Kelder, Kohl, Ranjit & Perry; Wittberg, Northrup & Cottrell, 2012).  

Regelbunden fysisk aktivitet ökade kognitiv förmåga (Lieberman et al., 2014). Fysisk 

aktivitet var inte lika viktigt för kognitivt tänkande som kroppssammansättning med BMI som 

mått (Sigfúsdóttir et al., 2007).  

Ungdomar som utförde fysisk aktivitet som krävde koordination hade bättre resultat på 

uppmärksamhet och koncentration än de som endast utförde aktiviteter som höjde 

hjärtfrekvensen (Budde et al., 2008). Studier kopplade mer fysisk aktivitet till förbättrad 

uppmärksamhet (Ardoy et al., 2014; Kantomaa et al., 2010). Mer fysisk aktivitet är relaterat 

till färre beteendemässiga problem såsom hyperaktivitet och koncentrationssvårigheter 

(Kantomaa et al., 2010). Fysisk inaktivitet påverkade skolelevernas skolprestationer negativt 

genom försämrat kognitivt tänkande (Li, Dai, Jackson & Zhang, 2008; Van Dusen et al., 

2011). En hög fysisk aktivitet visade sig vara positivt gällande förhöjd sömnkvalitet, vilket i 

sin tur ökade koncentrationen (Brand et al., 2010; Delisle et al., 2010; Park et al., 2012). 

Psykologiska beteendefunktioner fungerade bättre vid förbättrad sömn, även ångest och 

depressionssymptom sänktes (Brand et al., 2010; Park et al., 2012).  

Frontalloben (främre delen av storhjärnan) som styr mycket av kognitiva funktioner i hjärnan 

påverkades positivt genom ökad aktivering av fysisk aktivitet (Lee et al., 2014). Ökad 

aktivering av medelintensiv pulsökande träning visades öka skolprestationer genom förbättrat 

kognitivt tänkande (Chen et al., 2013; Lee et al., 2014; Rauner et al., 2013; Van Dusen et al., 

2011; Wittberg et al., 2012). Medelintensivt pulsökande träning förbättrade inte kognition lika 

mycket som högintensivt pulsökande träning gjorde (Delisle et al., 2010). Högintensiv 

pulsökande träning hade fler hälsostärkande faktorer än medelintensiv pulsökande träning 

(Delisle et al., 2010). En högre träningsmängd tillsammans med en god hälsa var avgörande 

för förbättrad koncentration och inlärning relaterat till skolprestationer (Van Dusen et al., 
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2011). En fysiskt aktiv livsstil tillsammans med en god hälsa var avgörande för att bibehålla 

en god kognitiv förmåga och kunna prestera bättre i skolan (Van Dusen et al., 2011). 

 

Förbättrar skolbetyg 

Fler idrottspass i veckan var positivare för inlärning och höjde skolbetyg (Ardoy et al., 2014; 

Stea & Torstveit, 2014). Med två pass i veckan presterade eleverna sämre i skolan än med 

fyra pass i veckan (Ardoy et al., 2014) medan So, (2012) kom fram till att mindre än fyra pass 

i veckan var optimalt. Både flickor och pojkar fick sämre studieresultat efter fem eller fler 

pass i veckan (Ardoy et al, 2014; So, 2012). För mycket träning definierades som fem eller 

fler träningspass i veckan (So, 2012). För mycket träning ledde till överträning och mental 

utmattning vilket påverkade skolresultat negativt (So, 2012). Förhöjd träningsfrekvens till 

dagligt tränande under en två års period gav förhöjda skolresultat och ökade koncentrationen 

(Ardoy et al., 2014). Ökad ambition att prestera bra i skolan påverkades positivt av ökad 

fysisk aktivitet (Kantomaa et al., 2010).  

 

Förbättrad total fysisk träning med varierade träningsintensiteter och aktiviteter var viktigt för 

att prestera bättre i skolan (Chen et al., 2013; Park et al., 2012; Stea & Torstveit, 2014). 

Daglig aktiv pendling till skolan gav förbättrade betyg (Stea & Torstveit, 2014). Styrketräning 

och flexibilitetsträning gav inte några förbättrade studieresultat när dessa aktiviteter tränades 

individuellt (Chen et al., 2013; So, 2012). Kortsiktigt ökad träning gav inte några förbättrade 

studieresultat (Wittberg et al., 2012). Långsiktig regelbunden träning på minst tre års tid var 

det som genererade förbättrad koncentration och inlärning, vilket speglade av sig på 

skolresultaten (Wittberg et al., 2012). Fler högintensiva pass i veckan förbättrade skolresultat 

mer än medel och lågintensiv pulsökande träning (Ardoy et al., 2014; So, 2012; Van Dusen et 

al., 2011). En studie visade att det förelåg skillnad mellan pojkar och flickor gällande vilken 

träningsintensitet som var den främsta för ökade skolresultat (So, 2012). 

 

Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva hur fysisk aktivitet inverkar på elevers skolprestation. 

Resultatet visade att fysisk aktivitet var ett viktigt verktyg för hur väl ungdomar presterade i 

skolan. Förhöjd fysisk aktivitet visade på förbättrad kognitiv förmåga och stresshantering. Det 
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indikerar på att skolelever som hanterade stress bra och hade en god fysiskt aktivitetsnivå 

vilket resulterade till bättre skolresultat. Resultatdiskussionen förklarar mer ingående utifrån 

de huvudfynd som redovisades i de tre temaområdena; “reglerar stress till förmån för 

skolprestation”, “bättre kognitiv förmåga” och “förbättrar skolbetyg”. 

 

Reglerar stress till förmån för skolprestation 

Resultatet säger att fysisk aktivitet har en inverkan på funktioner i hjärnan som påverkar både 

kognition och stress (Delisle et al., 2010; Stea & Torstveit, 2014). Vid för hög stress tycks 

kognitiva funktioner i hjärnan påverkas negativt (Erickson, Hillman & Kramer, 2008). Det här 

stöds av Yuen et al., (2012) som vid forskning i labbmiljö kommit fram till att kognitiva 

förmågor påverkas negativt av förhöjd långvarig stress. Långvarig stress beror på för höga 

nivåer av stress under en alldeles för lång tid, vilket leder till psykisk och fysisk utmattning 

och kan till sist leda till utbrändhet (Faresjö & Åkerlind, 2005; Ranabir & Reetu, 2011). 

Resultat från tre olika studier visar att ökad fysisk aktivitet kan hjälpa till att sänka stress hos 

ungdomar i skolan (Delisle et al., 2010; Silva et al., 2010; Sundblad et al., 2008). Det är den 

långvariga stressen som visar sig kunna leda till depression och ökad ångest (Liu & Lu, 

2012). Park et al., (2012) säger samtidigt att depression och ångest kan uppstå lättare vid för 

lite regelbunden sömn. För lite sömn och långvarig förhöjd stress tycks alltså vara faktorer 

som påverkas av för lite fysisk aktivitet (Park et al., 2012).  

Goda levnadsvanor med god sömn, en god diet och mycket fysisk aktivitet kan tillsammans 

medföra god kognitiv förmåga och därmed reglera stress lättare (Delisle et al., 2010; Stea & 

Torstveit, 2014). Det är alltså helhetshälsan som är avgörande för stresshantering (Delisle et 

al., 2010; Sigfúsdóttir et al., 2007; Stea & Torstveit, 2014; Van Dusen et al., 2011) 

Saknas en god helhetshälsa med tillräcklig fysisk aktivitetsnivå finns det risk för att 

depression och ångest utvecklas (Ortega, Ruiz, Castillo & Sjöström, 2008; Park et al., 2012). 

Det här leder till för hög stress vilket kan leda till psykisk ohälsa (Kantomaa et al., 2010).  

För att stress ska regleras effektivt tycks alltså fysisk aktivitet tillsammans med goda hälsoval 

bidra till sänkt stress (Delisle et al., 2010; Stea & Torstveit, 2014). Det behövs ett aktivt 

arbete från skolor för att upptäcka stress, annars kan det utvecklas till allvarligare symptom 

som ångest och depression (Ortega et al., 2008; Shapiro & Nguyen, 2010). I bakgrunden 

beskrivs hur stress i skolan påverkar många elever negativt genom för höga prestationskrav 

från föräldrar (Persike & Seiffge-Krenke, 2012). Shapiro och Nguyen (2010) förklarar att det 

finns för dåliga metoder för att upptäcka stress, ångest och depression. Ofta upptäcks inte 



15 
 

symptomen så till vidare att inte eleverna själva poängterar sina psykiska besvär (Shapiro & 

Nguyen, 2010). Skolor har också ett viktigt ansvar då skolprestation kan påverkas negativt av 

psykisk ohälsa och stress (Socialstyrelsen, 2012). Det finns ett kausalt samband mellan 

skolprestation och psykisk ohälsa, därför har skolan ett stort ansvar i att arbeta med psykisk 

ohälsa (Socialstyrelsen, 2012). 

 

Bättre kognitiv förmåga 

Kognitiv förmåga kan tydligt kopplas ihop med graden av fysisk aktivitet där mer fysisk 

aktivitet tydligt ökar kognitiv förmåga (Ardoy et al., 2014; Budde et al., 2008; Chen et al., 

2013; Kantomaa et al., 2010; Rauner et al., 2013; So, 2012; Stea & Torstveit, 2014; Van 

Dusen et al., 2011; Wittberg et al., 2012). Kognitiv förmåga handlar om hur väl människor 

kan koncentrera sig och förmågan att minnas och fokusera under press (Attree et al., 2014). 

De här kognitiva förmågorna är beroende av hur väl funktioner i hjärnan fungerar (Molteni, 

Zheng, Ying, Gómez-Pinilla & Twiss, 2004). Fysisk aktivitet ökar blodflödet, blodvolymen 

och hjärnaktiviteten vilket hjälper till att förbättra kognitiv förmåga. Ratey och Loehr (2011) 

och Molteni et al., (2004) visar att fysisk träning också stimulerar hjärnan genom ökad 

nervutveckling. Den ökade hjärnkapaciteten förstorades av träning och möjlighet till mer 

komplext, utvecklande och djupare tänkande (Molteni et al., 2004). Det här går i hand med 

vad flera studier ifrån resultatet säger, att ökad fysisk aktivitet påverkar kognitiv förmåga och 

tänkande positivt (Chen et al., 2013; Li et al., 2008; Rauner et al., 2013; Van Dusen et al., 

2011; Wittberg et al., 2012).  

Flera studier visar att medelintensivt pulsökande träning var mest optimalt för utvecklad 

kognitiv förmåga (Chen et al., 2013; Lee et al., 2014; Rauner et al., 2013; Van Dusen et al., 

2011; Wittberg et al., 2012). Samtliga studier förutom Ardoy et al., (2014) säger att 

medelintensiv pulsökande träning ger bäst resultat för tjejer (Chen et al., 2013; Rauner et al., 

2013; So, 2012; Wittberg et al., 2012). En studie av Tamporowski (2003) visar att 

träningsintensitet är beroende av en individs tillfälliga fysiska status. Tamporowski (2003) 

hävdar att högintensiv pulsökande träning lämpar sig bäst för vältränade individer medan 

medelintensiv pulsökande träning lämpar sig bäst för normalviktiga och mindre tränade 

individer. Det finns endast små belägg för att högintensiv pulsökande träning skulle vara 

bättre för pojkar än för flickor (Ardoy et al., 2014). Utifrån dessa resultat tycks regelbunden 

medelintensiv pulsökande träning vara den mest lämpliga träningsformen till en bättre 

kognitiv förmåga för ungdomar, oberoende av kön. Resultatet av att medelintensivt 
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pulsökande träning är mest fördelaktigt för förbättrad skolprestation och stämmer överens 

med WHO:s (2011) rekommendationer att 60 minuters träning bestående av både medel och 

högintensivt pulsökande aktiviteter. 

 

Förbättrar skolbetyg 

Resultat visar att skolelever som är fysisk aktiva också presterar bättre i skolan.  

(Ardoy et al., 2014; Chen et al., 2013; Kantomaa et al., 2010; Rauner et al., 2013; So, 2012; 

Stea & Torstveit, 2014; Van Dusen et al., 2011; Wittberg et al., 2012). Alla studierna visar på 

hur implementering av mer fysisk aktivitet i skolan hjälpte till att förbättra skolresultat. Det 

här kan betyda att mer träning i skolan eller mer tid till fysisk aktivitet på fritiden bör 

implementeras för att skolelever ska få bättre kunskapsutveckling (Skolverket, 2010). Att 

träna under längre sammanhängande perioder tycks ge bäst resultat på skolprestation genom 

förbättrad kognitiv förmåga (Ardoy et al., 2014; Wittberg et al., 2012). Att träna endast under 

en kort period och sedan lägga ned träningen verkar inte påverka skolresultat (Wittberg et al., 

2012). Det här kan kopplas till den transteoretiska modellen som visar i fem steg vilket stadie 

en individ befinner sig i till att göra en beteendeförändring och börja träna regelbundet 

(Marcus & Forsyth, 2003). Femte steget i transteoretiska modellen är det stadie där en individ 

implementerat en regelbunden fysiskt aktiv livsstil efter sex månader och fortsätter med det 

beteendet (Marcus & Forsyth, 2003). Det gäller att fortsätta träna kontinuerligt över en längre 

period för att det skall ge resultat (Sundblad et al., 2008). Den mest positiva 

träningsfrekvensen tycks vara fyra pass i veckan (Ardoy et al., 2014; So, 2012). Över fem 

pass i veckan kan beroende på intensitet leda till mental utmattning vilket har negativ 

påverkan på kognitivt förmåga och påverkar därför skolresultat negativt (So, 2012). Mental 

utmattning kan också vara påverkat av hur mycket sömn en individ får kontinuerligt (Brand et 

al., 2010). Tre artiklar från resultatet visar att kvaliteten på sömn är beroende av hur fysiskt 

aktiv en individ är (Brand et al., 2010; Delisle et al., 2010; Park et al., 2012). Stea och 

Torstveit (2014) visar att aktiv pendling till skolan genom att cykla eller gå kan öka 

skolprestationen. Tidigare studier stärker det här där forskarna också finner samband mellan 

aktiv pendling och ökade skolresultat (Kristjánsson, Sigfusdottir, Allegrante & Helgason, 

2009; Stock et al., 2012). Skolprestationer förbättrades också vid förhöjd fysisk aktivitet i 

skolan (Chen et al., 2013; Park et al., 2012; Stea & Torstveit, 2014). En fysiskt aktiv 

skolmiljö är viktigt då förbättrade livsstilsvanor påverkar kognitivt tänkande och viktiga 
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förmågor som koncentration, minne och uppmärksamhet (Brand et al., 2010; Park et al., 

2012). 

 

Metoddiskussion 

 

Metodval 

En litteraturstudie genomfördes för att få svar på syftet och för att kunna observera så mycket 

forskning om ämnet som möjligt. Det valdes att arbeta med en litteraturstudie som metod då 

en kvantitativ studie inte hade bidragit till lika djupgående information. Arbetet behandlade 

djupgående tidigare forskning vilket gjorde att en kvalitativ studie inte varit lika användbar 

för att komma fram till dessa resultat. Det var en fördel att välja en litteraturstudie eftersom 

det fanns möjlighet att observera hur mycket kunskap inom ämnesfältet som fanns sedan 

tidigare. Nackdelen kunde vara att ny forskning tillkom under arbetsprocessen som därför inte 

kunde inkluderas, eftersom relevant forskning ständigt kan tillkomma efter att 

artikelsökningen gjorts och materialet bearbetats. 

 

Urval 

Sökprocessen utfördes i PubMed där artiklarna tidigast fick vara publicerade år 2004 vilket 

var en fördel eftersom materialet blev så pass färskt. Detta gjorde att studiens trovärdighet 

ökar då den ligger till god grund för kommande forskning om ämnet. Både flickor och pojkar 

inkluderades i sökningarna med ålderskategorin 13-18 år vilket var positivt för studien då 

ämnets omfång smalnades av och gjorde det lättare att precisera sökningen mot syftet. Det 

som exkluderades i sökprocessen var review-artiklar, vuxna, äldre individer och patienter. 

Dessa exklusionskriterier var nödvändiga för att kunna sortera bort icke relevant forskning för 

studien. PubMed förblev den enda sökdatabasen i litteraturstudien då den ansågs innehålla 

tillräckligt god och relevant forskning inom kunskapsfältet för hälsoförankrad vetenskap. 

 

Datainsamling 

Syftet involverade ett väldigt brett område där mycket forskning i PubMed fanns att tillgå.  

Därför valdes att precisera studierna mot fysisk aktivitet relaterat till skolprestation vilket 

resulterade i många funna relevanta studier som behandlade stress och kognition. Efter att ha 

filtrerat ned sökningen till det som skulle studeras gavs det färre träffar i sökningen vilket 

gjorde att utfallet blev mer detaljerat och fokuserat kring den studerade målgruppen 13-18 år. 
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Den sökstrategi som valdes innefattade noga utvalda söktermer som kunde leda till bra och 

relevanta artiklar. En fördel med att använda färre söktermer var att det blev fler träffar vilket 

inte exkluderade relevant forskning. En nackdel med för specifika sökningar kunde resultera i 

att relevant forskning gick bort. En styrka i datainsamlingen var att sökningarna till en början 

var väldigt breda för att därefter smalnas ner och kombineras med varandra. Den systematiska 

sökningen resulterade i 18 valda artiklar. Det är möjligt att fler artiklar hade kunnat tillkomma 

med andra sökkombinationer och söktermer, men vid den systematiska sökningen ansågs det 

dock vara tillräckligt då fler än 18 artiklar hade varit för mycket att bearbeta, det hade blivit 

för många artiklar att ta hänsyn till.  

 

Databearbetning och analys 

När sökprocessen var avslutad började databearbetningen av artiklarna som lästes igenom och 

bedömdes efter vetenskaplig kvalité ur Olsson och Sörensen (2011):s granskningsmall för 

kvantitativa studier. Artiklarna bedömdes utifrån resultatet och värderades ur en tregradig 

skala med lågt (*), medel (**) eller högt betyg (***). Kvalitetsgranskningen var väldigt viktig 

att göra eftersom det stärkte materialets trovärdighet och hur pass relevant till syftet det var. 

Litteraturstudien baserades på 18 stycken vetenskapliga kvantitativa studier då det fanns 

svårighet i att finna kvalitativa studier. Resultaten ur de kvantitativt funna artiklarna visade 

sig vara svårare att analysera än kvalitativa då mycket vetenskapliga statistikmetoder ingick i 

resultaten. Artiklarnas resultat kategoriserades sedan efter vad de övergripande handlade om 

för att lättare kunna skilja dem åt. Efter kategoriseringen lästes resultaten i artiklarna igenom 

och kodades där fokus låg på delar som besvarade syftet bäst. De resultat som framkom ur 

artiklarna sammanställdes i en tabell tillsammans med syfte, metod och vetenskaplig kvalité 

vilket underlättade analysarbetet eftersom det gav en enkel och överskådlig bild av artiklarna. 

En svaghet med materialet var att många av artiklarna som användes till dataanalys inte hade 

tillräckligt mycket information att tillgå. Många av dessa artiklar var ändå relevanta då det 

hittades små relevanta delar som kunde väljas ut till resultat. 

Elevernas åldrar i artiklarna varierade i stort mellan 13 till 18- års ålder. Många studier 

använde ibland ett större åldersspann, det var viktigt att medelåldern låg inom det valda 

åldersområdet för att det skulle vara användbart. Artiklarnas resultat lästes var för sig flera 

gånger och den text som besvarade studiens syfte sammanställdes och placerades in i tre olika 

funna temaområden. Dessa temaområden hade som syfte att förklara ett funnet resultat samt 

innehålla korta och koncisa resultat. De tre temaområdena var väldigt olika varandra och 

behandlade olika aspekter av fysisk aktivitets inverkan på skolprestation.  
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Forskningsetiska principer 

Resultatmaterialet i denna litteraturstudie inhämtades från en seriös databas med 

vetenskapliga artiklar där alla utvalda artiklar granskades utifrån vetenskaplig kvalitet samt ur 

etiska ansvarstaganden. Det hittades inget oetiskt under studiens gång och för att hålla studien 

unik har det varit av största försiktighet att inte kopiera eller plagiera något material. 

Insamlingen av materialet sammanställdes och utgick från en redovisad systematisk sökning 

som alla i framtida studier kan tillgå. Forskningen har noga utgått från studiens syfte och tagit 

med material som varit relevant för forskningsprocessen, vilket ökar trovärdigheten och ger 

ett sant värde. Studien anses vara av hög överförbarhet och därmed vara applicerbar till 

framtida studier efter att varje steg i forskningsprocessen efterföljts och dokumenterats.   

 

Konklusion  

Slutsatsen från temaområdet ”reglerar stress till förmån för skolprestation” visar att mer fysisk 

aktivitet tillsammans med bättre livsstilsvanor kan förbättra ungas mentala hälsa. Framförallt 

medelintensivt pulsökande aktiviteter gynnar god kognitiv förmåga. Temaområdet ”förbättrar 

kognitiv förmåga” visar att en god kognitiv förmåga är beroende av sänkt stress då kognitiva 

funktioner i hjärnan påverkas negativt av förhöjd långvarig stress. Under temat ”förbättrar 

skolbetyg” visas att försämrat kognitivt tänkande kan påverka ungdomars skolprestation 

negativt genom försämrade skolbetyg. Mängden fysisk aktivitet är alltså starkt kopplat till att 

agera som en stärkande faktor till förbättrad skolprestation genom att framför allt sänka stress. 

Fyra idrottspass i veckan rekommenderas, bestående av medelintensiv pulsökande träning. En 

åtgärd kan vara att öka dagens idrottspass till fyra pass i veckan för att främja positiva effekter 

på förbättrad skolprestation genom förbättrad mental hälsa.  

 

Implikation 

Som det i resultatet nämns rekommenderas 60 minuters medel till högintensiva pulsökande 

aktiviteter per dag. Föräldrar och skola har en viktig roll i att jobba med att öka denna fysiska 

aktivitet. Resultatet från denna studie tror vi kan vara betydelsefullt för framtiden då den 

upplyser föräldrar och skola till att ta större ansvar. Arbetet kan ge en tydligare bild över hur 

viktigt det är med fysisk aktivitet och positiva effekter på skolprestation. Föräldrar kan 

därmed förstå hur viktigt deras arbete är genom att påverka sina barn ytterligare till att röra 

sig mer. För att skola ska kunna ta större ansvar krävs hjälp från kommuner och landsting. Det 

krävs också en bättre översikt över ungas psykiska välmående. Resultaten visar att det idag 
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finns för dåliga metoder i skolor för att upptäcka tidiga symptom som kan leda till psykisk 

ohälsa. Skolor behöver införa metoder för att stärka ungas inre och yttre motivation till att 

involvera sig i mer fysiska aktiviteter. Det kan behövas mer forskning på hur skolor och 

föräldrar kan gå till väga för att motivera barn och unga till att röra sig mer då fysisk aktivitet 

tycks sänkas med åldern. Det hade också varit intressant med fler kvalitativa studier som visar 

på hur skolor arbetar för att implementera mer fysisk aktivitet.
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Tabell 2. Resultatartiklar.    Bilaga 1 

 

 Författare Titel Syfte Metod / Urval Slutsats Vetenskaplig 
Kvalitet 

 

1 Silva, D.A., Smith-
Menezes, 

A., Almeida-Gomes, 

M., de Sousa, T.F. 
(2010). 

Stages of behavioral 
change regarding physical 

activity in students from a 

Brazilian town 

 

Förklara Sambandet 
mellan nivå av 

beteendeförändringar 

för fysisk aktivitet och 
sociodemografiska 

faktorer. 

Beteendemässiga 
faktorer och barriärer 

för fysisk aktivitet hos 

studenter från en liten 
stad i Brasilien. 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie på 

281 högstadieelever 

från Simao Dias i 
Brasilen. 

Medelåldern var 

17.4. 
Sociodemografisk 

information 

hämtades via 
självutförda enkäter 

(kön, ålder, skola, 
betyg, ekonomisk 

nivå och 

familjeekonomisk 
nivå).  

Beteendeförändringa

rna med fysisk 
aktivitet och 

levnadsvanor som 

rökning, alkohol och 
stress och barriärer 

för fysisk aktivitet 

undersöktes. 

Över hälften av 
(65,8%) av de 281 

studenterna 

klassificerades som att 
vara fysiskt inaktiva.   

Att komma från ett 

hem med 
låginkomsttagare 

bidrog till mindre 

fysisk aktivitet. 
Kvinnor och de med 

lägre socioekonomisk 
tillhörighet var mindre 

fysiskt aktiva. 

**  

2 Delisle, T.T., Werch, 

C.E., Wong, 
A.H., Bian, 

H., Weiler, R. 

(2010). 

Relationship between 

frequency and intensity of 
physical activity and health 

behaviors of adolescents 

 

Förklara sambandet 

mellan frekvens och 
intensitet av fysisk 

aktivitet och både 

hälsorisker och 
hälsofrämjande 

beteenden hos 

ungdomar. 

Kvantitativ studie. 

Data hämtades från 
822 studenter från 

en stor, 

mångkulturell 
förorts-grundskola i 

nordöstra Florida 

med hjälp av själv 
ifyllda enkäter.  

Resultat visade att 

tonåringar som har en 
hög nivå av fysisk 

hade bättre 

levnadsvanor. Klarade 
av stressen bättre och 

visade sig ha en bättre 

sömn än de som hade 
en låg nivå av fysisk 

aktivitet. 

***  

3 Sundblad 

,G.B., Jansson, 
A., Saartok, 

T., Renström, 

P., Engström, L.M. 

(2008). 

Self-rated pain and 

perceived health in relation 
to stress and physical 

activity among school-

students: a 3-year follow-
up 

 

Syftet med studien var 

att mäta som ålder, 
stress och nivån av 

fysisk aktivitet 

påverkade 
hälsobekymmer och 

fysiska åkommor.    

 

 

 

Longitudinell 

kohortstudie från 
Sverige. 

Studenterna kommer 

från slumpmässigt 

utvalda skolor och 

innefattade årskurs 

3, 6 och 9, d.v.s. 

åldrarna 9, 12 och 
15. Studien 

påbörjades 2001. 

Tre år senare fick 
samma studenter 

svara på en enkät 

om det studerade 
ämnet. 

Stress var signifikant 

relaterat till smärta och 
hälsoåkommor. Risken 

var mer påtaglig för 

besvär hos flickor. För 
pojkar minskade det 

under en inaktiv 

period på tre år.   20 % 

av åkommorna visade 

sig bero på stress, 

fysisk inaktivitet, kön 
och årskurs. 

***  

4 Sigfúsdóttir , 

I.D.,  Kristjánsson, 

A.L., Allegrante, J.P. 
(2007). 

 

Health behaviour and 

academic achievement in 

Icelandic school children 
 

Syftet var att 

undersöka sambandet 

mellan hälsobeteenden 
och skolprestation hos 

isländska skolbarn. 

Tvärsnittsstudie: 

Data hämtades från 

studien ”2000 
Icelandic study” på 

5810 ungdomar på 

Island till denna 
analys. Urvalet 

bestod av 14-15 

åriga elever i årskurs 
9-10 från samtliga 

isländska 

gymnasium. 

Skolprestation hade 

starkt samband med 

BMI, diet och fysisk 
aktivitet Starkast 

samband med BMI. 

Dessa variabler 
förklarar 24 % av 

skillnaderna i betygen.  

Hälsa och akademisk 
prestation har starkt 

samband.  

***  



 
 

Detta utgjorde 78 % 

av befolkningen på 

Island inom denna 

åldersgrupp. 
De som vägde mer 

än 145kg och 

mindre än 30kg 
valdes bort från 

studien samt de som 

var under 130cm 
och över 230cm.  

5 Ardoy, D.N., 

Fernández-
Rodríguez, J.M., 

Jiménez-Pavón, D., 

Castillo, R., Ruiz, 
J.R., Ortega, F.B. 

(2014). 

A physical education trail 

improves adolescents 
cognitive performance and 

academic achivement: the 

EDUFIT study 

Undersöka hur fysisk 

aktivitet påverkar 
kognitivt tänkande och 

akademisk förmåga 

hos ungdomar I 
skolmiljö. Man vill ta 

reda på vilken 

intensitet som har 
störst påverkan. 

Slumpmässig fall-

kontroll studie.  
En fyra månaders 

grupp-kontrollerad 

studie på 67 
ungdomar från 

Spanien. 

Ungdomarna 
delades in i tre 

grupper med olika 

intensitet och 
träningsfrekvens.  

Grupp två utförde fyra 

pass med 
höginstensiva 

pulsökande aktiviteter 

i veckan som visade på 
bäst förbättrad 

kognitiv förmåga och 

akademiska resultat. 
Klart bättre än 

gruppen med fyra 

medelintensivt 
pulsökande pass i 

veckan. Fler 

högintensiva pass i 
veckan gav högre 

betyg. 

***  

6 Chen, L.J., Fox, 
K.R., Ku, P.W., 

Taun, C.Y. (2013). 

 

Fitness change and 
subsequent academic 

performance in adolescents 

 

 

Undersöker samband 
mellan olika fitness-

nivåer och akademiska 

resultat hos 
Taiwanesiska 

skolungdomar (klass 

7-9) 

669 ungdomar från 
ett skoldistrikt med 

sjundeklassare 

användes som 
testpersoner. 

Skolresultat 

plockades ut under 
en två års period. 

Resultaten 

jämfördes med 
kardiovaskulär 

fitness, flexibilitet 

och BMI. 

Medelintensiv fysisk 
aktivitet hade högst 

samverkan med 

skolresultat. Varken 
BMI eller flexibilitet 

påverkade skolresultat. 

**  

7 So, W.Y. (2012). Association between 

physical activity and 

academic performance in 
Korean students 

Effekterna av olika 

typer av fysisk 

aktivitet och dess 
påverkan på 

skolresultat hos 

Koreanska ungdomar. 

Kvantitativ 

enkätstudie på 

75066 ungdomar 
(39,612 killar och 

35,454) 

Ungdomarna gick 
mellan 7e och 12e 

klass. Data kring 

fysisk aktivitet 
samlades in och 

jämfördes med 

parametrar som 
BMI, ålder, 

föräldrarnas 

akademiska nivå och 
inkomststatus. 

Både medel och 

högintensiv puls 

träning gav positiva 
skolresultat. 

Högintensiv träning 

var det som hade 
starkast korrelation 

med killars höga 

skolresultat. Tjejer 
visade högst 

akademisk nivå vid 

medelhög intensiv 
träning. Både killar 

och tjejer visade sämre 

resultat vid mer än 5 
träningspass i veckan. 

***  

8 Van Dusen, D.P., 

Kelder, S.H., Kohl, 

H.W., Ranjit, N., 
Perry, C.L. (2011). 

”Associations of physical 

fitness and academic 

performance among 
schoolchildren” 

 

Undersöker hur fysisk 

aktivitet bör vara 

utformad i skolor för 
att ge de mest 

effektiva akademiska 

resultaten.  

Kvantitativ 

enkätstudie. 254,743 

individer i klasserna 
3-11 i 13 olika 

skoldistrikt i Texas. 

Man separerar på 
ålder och kön och 

jämför akademisk 

prestation med olika 
nivåer av fysisk 

aktivitet hos 
deltagarna.  

Hög nivå av fysisk 

aktivitet gav generellt 

bättre akademiska 
resultat. Främst var det 

medelintensivt 

pulsökande fysisk 
aktivitet som 

förbättrade den 

kognitiva förmågan. 
Samband mellan ökad 

fysisk aktivitet och 
skolresultat visades. 

Vikt och BMI var inte 

signifikant för 
skolresultat. 

***  

9 Wittberg, RA., 

Northrup, K.L., 

Cottrell, L.A. 
(2012). 

Childrens aerobic fitness 

and academic achivement: 

a longitudinal examination 
of students during their 

Undersöker 

ungdomars 

akademiska 
prestationer relaterat 

Longitudinell studie 

där man inkluderar 

tre kohorter över 
1725 studenter. 

Den aerobiska 

kapaciteten var den 

viktigaste parametern 
för akademiska 

**  



 
 

 fifth and seventh grade 

years 

till fitness-nivå över en 

två års person. Vill ta 

reda på om fitness-
nivån på kort 

respektive lång sikt 

påverkar akademiska 
resultat.  

Skolorna det utgicks 

från ligger i West 

Virginia. Tester 
gjordes på 

akademiskt resultat 

och fitness-nivå (5e 
klass). Två år senare 

(7e klass) gjorde 

man uppföljningar. 
Man använde 

program som för att 

få fram mätningar 
för både akademiska 

resultat och fitness-

nivåer. 

resultat. Kortsiktig 

förbättrad fysisk 

aktivitetsnivå gav inte 
märkbart högre 

akademiska resultat. 

Det tydde på att 
långsiktig hög 

hälsonivå och allmänt 

hög aktivitetsnivå var 
mer gynnade till 

akademiska resultat. 

10 Rauner, R.R., 

Walters, R.W., 

Avery, M., Wanser, 

T.J. (2013). 

Evidence that aerobic 

fitness is more salient than 

weight status in predicting 

standardized math and 

reading” outcomes in 

fourth- through eighth-
grade students 

Undersöker om 

aerobisk fitness är en 

viktigare parameter än 

viktstatus för 

skolresultat. 

Tvärsnittsstudie 

över 11 743 

ungdomar på skolor 

i Nebraska. Det 

utfördes skrivtest för 

att mäta akademisk 
förmåga. och fysiska 

test med bland annat 

maximal 
syreupptagning och 

sprint-test. 

Dataprogram 
sammanställde det 

inhämtade 

materialet. 

Aerobisk träning är en 

stark bidragande orsak 

till förbättrade 

akademiska resultat. 

Viktstatus var inte en 

parameter som 
påverkade akademiska 

resultat. Sänkt BMI 

höjer dock generellt 
hälsa men höjer inte 

betygen.  

***  

11 Li, Y., Dai, Q., 
Jackson, J.C., 

Zhang, J. (2008). 

Overweight is associated 
with decreased cognitive 

functioning among school-

age children and 
adolescents 

Studerar samband 
mellan akademisk 

framgång, kognitiv 

förmåga och BMI hos 
barn i USA.  

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie där 

det deltog 2519 barn 

i åldrarna 8-16 år. 
Det gjordes 

neuropsykologiskt 

test på samtliga 
deltagarna.  

Ökad vikt gav sämre 
mental förmåga och 

abstrakt tänkande samt 

koncentration. 
Individerna som var 

överviktiga hade 

generellt en 
stillasittande livsstil 

med sämre diet och låg 
fysisk aktivitet. 

Bristande kognitiv 

förmåga relaterat till 
övervikt hade ett 

tydligt samband med 

hur länge man varit 
överviktig. Det 

bemärktes att det var 

viktigt att övervikt inte 
utvecklas i tidigare 

åldrar för att kognitiva 

funktioner inte ska ta 
skada.  

***  

12 Kantomaa, M.T., 

Tammelin, T.H., 

Demakakos, P., 
Ebeling, H.E., 

Taanila, A.M. 

(2010). 

Physical activity, 

emotional and behavioural 

problems, maternal 
education and self-reported 

educational performance of 

adolescents 

Undersöker om fysisk 

aktivitet, mental hälsa 

och socioekonomisk 
tillhörighet är 

associerat akademisk 

förmåga och 
motivation till 

framtida karriär.  

Finsk Kohort på 

7002 pojkar/flickor 

som valdes ut vid 
födseln för att 

matcha 

socioekonomisk 
tillhörighet. Vid 15-

16 års ålder återkom 

man med enkäter. 
Även föräldrarna 

fick fylla i enkäter.  

Högre fysisk aktivitet 

och färre beteende 

relaterade problem 
samt högre 

socioekonomisk 

tillhörighet var som 
enskilda parametrar. 

Resultaten från 

enkäterna visade att 
med högre fysisk 

aktivitet kom högre 

ambition i skolan och 
högre karriärs utsikter.  

***  

13 Park, H.Y., Heo, J., 

Subramanian, S.V., 
Kawachi, I., Oh, J. 

(2012). 

Socioeconomic inequalities 

in adolescent depression in 
South Korea: a multilevel 

analysis” 

Samband mellan 

familj och skola och 
hur de inverkar på 

depression hos 

ungdomar.  

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie. 
Mellan och 

högstadie- elever 

(totalt 75,066) 
valdes slumpmässigt 

ut från 800 skolor i 

Syd Korea. 
Besvarade web-

enkäter om 

Resultat visade på 

signifikanta samband 
mellan depression, 

sömnsvårigheter och 

graden av fysisk 
aktivitet. 

Depression var en 

avgörande faktor till 
sämre akademiska 

prestationer. 

***  



 
 

bakgrund, 

livsstilsvanor, 

föräldrarnas arbete, 
tidigare 

depressionssymptom 

osv. Enkäterna 
analyserades med 

hjälp av ett 

datorprogram. 

14 Stea, T.H., Torstveit, 
M.K. (2014). 

Association of lifestyle 
habits and academic 

achievement in Norwegian 

adolescents: a cross-
sectional study 

 

 
Studien undersöker om 

skillnader i 

livsstilsbeteende 
påverkar akademisk 

framgång hos 
ungdomar i åldrarna 

15-17 år.  

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie. 

2432 ungdomar i 

åldrarna 15-17 år. 
Samtliga ungdomar 

tilldelades enkäter 
som behandlade 

fysisk aktivitet, diet-

vanor samt 

alkohol/narkotika 

vanor.  

 
Goda levnadsvanor 

som att äta nyttigt och 

idrotta regelbundet var 
associerat med bättre 

akademisk framgång. 
Dåliga vanor som 

rökning och narkotia 

användning hade 

negativ påverkan på 

studie framgång.  

***  

15 Lieberman, 

H.R., Karl, 
J.P., Niro, 

P.J., Williams, 

K.W., Farina, 
E.K., Cable, 

S.J., McClung, J.P. 

(2014). 

 

Positive effects of basic 

training on cognitive 
performance and mood of 

adult females. 

 

Syftet var att 

undersöka en stressig 
militärutbildning och 

dess effekter i 9 -10 

veckor på flickor.  
Det som avsågs att 

studera var den 

kognitiva förmågan 
och humör hos flickor. 

 

Kvantitativ 

tvärsnittstudie där 
två olika test ur en 

klass med arme 

baserad 
träningskurser 

(BTC) studerades. 

Klasserna bestod av 
212 fickor som 

studerades innan och 

efter BTC. Fyrvals 
reaktionstid, 

memory-test och 

grammatiktest 
gjordes. Därefter i 

test två fick de 

genomgå ett 
psykomotoriskt och 

ett psykosocialt test. 

Efter första testet hade 

reaktionstid och 
korrekta svar på de 

kognitiva 

prestationstesterna 
förbättrats efter de 10 

veckorna. Efter andra 

testet hade den 
psykomotoriska 

vaksamheten 

förbättrats men ingen 
signifikant skillnad 

kunde påvisas gällande 

psykosocialt test före 
och efter BTC. 

 

***  

16 Budde H., Voelcker-

Rehage, 
C., Pietrabyk-

Kendziorra, 

S., Ribeiro 
P., Tidow, G. 

(2008). 

 

Acute coordinative 

exercise improves 
attentional performance in 

adolescents. 

 

Syftet var att studera 

fysisk aktivitets effekt 
på kognitiv förmåga 

hos ungdomar. 

 

Kvantitativ 

fall/kontroll studie 
där 115 friska 

ungdomar i åldrarna 

13-16 år från en 
elitpresterande skola 

blev slumpmässigt 

testade i två olika 
grupper. Testerna 

bestod av d2 test på 

koncentration och 
uppmärksamhet 

(kognitiv förmåga). 

Alla testerna gjorde 
10 minuter efter ett 

vanligt träningspass 

och en 10 minuter 
efter genomfört 

koordinationsbaserat 

träningspass. 
Testerna 

undersöktes efter 

hjärtfrekvenstest. 

Det visades på bättre 

resultat i d2 testet efter 
att ha fått göra 

koordinationsbaserad 

träning jämfört med ett 
normalt träningspass. 

***  

17 Lee, T.M., Wong, 

M.L., Lau, 

B.W., Lee, 
J.C., Yau, S.Y., So, 

K.F. (2014). 

 

Aerobic exercise interacts 

with neurotrophic factors 

to predict cognitive 
functioning in adolescents. 

 

Syftet var att 

undersöka om aerob 

träning har en effekt 
på kognitiv förmåga. 

Totalt 91 friska 

ungdomar som 

regelbundet tränar 
ingick i en fall-

kontrollstudie för att 

jämföra kognitiv 
förmåga. 45 

regelbundet 

tränande ungdomar 
ställdes mot 46 som 

tränade mindre 

regelbundet. Det 

Resultatet visade att de 

som tränade 

regelbundet hade 
bättre kognitiva 

resultat på hjärn-testet. 

Hjärnans delar som 
mättes hade en stark 

koppling till 

regelbunden fysisk 
aktivitet. 

 

 

**  



 
 

som mättes var 

frontala och 

temporala hjärnan 

och serumnivåer. 

18 Brand, S., Gerber, 

M., Beck, 

J., Hatzinger, 
M., Pühse, 

U., Holsboer-

Trachsler,  E. 
(2010). 

 

High exercise levels are 

related to favorable sleep 

patterns and psychological 
functioning in adolescents: 

a comparison of athletes 

and controls. 

Syftet var att 

undersöka om 

regelbunden 
högintensivt utförd 

fysisk aktivitet är 

relaterat till bättre söm 
och psykologiska 

funktioner och om det 

fanns variation mellan 
kön. 

 

En fall/kontroll-

studie på totalt 434 

ungdomar med 
medelåldern 17,2 

där 258 var atleter 

och 176 kontroller. 
Atleterna tränade ca 

18 timmar i veckan 

medans kontrollerna 
spenderade fem. För 

att undersöka 

psykologiska 
faktorer och sömn 

fick de fylla i en 

sov-loggbok i sju 
dagar. De fick även 

fylla i självskattande 

enkäter. 

Resultat visade att 

atleterna rapporterade 

bättre sömnkvalité 
med bättre insomning 

och färre 

uppvaknanden under 
natten. Mindre trötthet 

och förbättrad 

koncentration under 
dagen.  

**  
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