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Vi människor har de senaste decennierna blivit allt mer stillasit tande, vilket innebär en ökad  risk för bland  annat hjärt- 

och kärlsjukdomar samt övervikt. Detta har också bidragit till att fysisk inaktivitet idag räknas som den fjärde ledande 
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ett fortsatt fysiskt aktivt liv. Vi kommer även att belysa om en rad  övriga faktorer  påverkar om ind ividen blir fortsatt 

fysiskt aktiv. Stud ien bygger på elva stycken vetenskapliga artiklar. 

  

Litteraturstud ien är indelad  i två delar, första delen handlar om samband  mellan fysisk aktivitet som ung och som 

äldre. Det visar sig att oenigheten är stor angående om fysisk aktivitet som ung påverkar om man blir fysiskt aktiv 
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ind ividen förblir fysiskt aktiv som äldre. Resultatet visar att BMI och övervikt, id rottsundervisningen och mottaget 

betyg i id rott och hälsa, könstillhörighet, samt socioekonomiska och demografiska faktorer i unga år  bidrar till om 

man blir fysiskt aktiv som äldre eller ej.  

 

Uppsatsens främsta slutsats är att det råder delade meningar om i vilken gr ad  fysisk aktivitet under 
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faktiskt existerar och därmed kan konstateras att id rottsundervisningen spelar en viktig roll för ind ividens fortsatta 

fysiskt aktiva liv.   

 
 
 

 

Nyckelord  

Fysisk aktivitet, hälsa, id rott & hälsa, id rottsundervisning    

 



 
 

Sammanfattning 

Vi människor har de senaste decennierna blivit allt mer stillasittande, vilket innebär en ökad 

risk för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar samt övervikt. Detta har också bidragit till att 

fysisk inaktivitet idag räknas som den fjärde ledande riskfaktorn för global dödlighet. 

Eftersom alla barn i Sverige idag tillbringar mycket tid i skolan så är skolan och 

idrottsundervisningen en viktig plattform för att förmedla vikten av fysisk aktivitet för att 

hälsan inte ska försämras. Syftet med denna konsumtionsuppsats är att undersöka eventuella 

samband mellan fysisk aktivitet i skolåldern och ett fortsatt fysiskt aktivt liv. Vi kommer även 

att belysa om en rad övriga faktorer påverkar om individen blir fortsatt fysiskt aktiv. Studien 

bygger på elva stycken vetenskapliga artiklar. 

  

Litteraturstudien är indelad i två delar, första delen handlar om samband mellan fysisk 

aktivitet som ung och som äldre. Det visar sig att oenigheten är stor angående om fysisk 

aktivitet som ung påverkar om man blir fysiskt aktiv som äldre. Faktorer som påverkar 

resultatet kan vara hur studien definierar fysisk aktivitet, vilken idrott individen utövar, hur 

långa undersökningsperioder studien innefattar, studiens geografiska plats samt vilka 

mätinstrument som används i studien. Den andra delen av analysen utgår från andra faktorer, 

som utöver fysisk aktivitet kan påverka om individen förblir fysiskt aktiv som äldre. 

Resultatet visar att BMI och övervikt, idrottsundervisningen och mottaget betyg i idrott och 

hälsa, könstillhörighet, samt socioekonomiska och demografiska faktorer i unga år bidrar till 

om man blir fysiskt aktiv som äldre eller ej.  

 

Uppsatsens främsta slutsats är att det råder delade meningar om i vilken grad fysisk aktivitet 

under barndomen/ungdomen är relaterad till fysisk aktivitet som vuxen. Det går dock inte att 

motsäga att sambandet faktiskt existerar och därmed kan konstateras att idrottsundervisningen 

spelar en viktig roll för individens fortsatta fysiskt aktiva liv.   



 
 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ............................................................................................................................... 7 

1.1 Bakgrund.......................................................................................................................... 8 

1.1.1 Definition av begreppet hälsa .................................................................................... 8 

1.1.2 WHO:s definition av Hälsa ....................................................................................... 9 

1.1.3 Patogent respektive salutogent perspektiv på hälsa................................................... 9 

1.1.4 Definition av hälsa i LGR11 ................................................................................... 10 

1.1.5 Definition av hälsa i kursplanen för idrott och hälsa ............................................... 10 

1.1.6 Definition av fysisk aktivitet ................................................................................... 11 

1.2 Avgränsningar ................................................................................................................ 12 

1.3 Syfte och frågeställningar .............................................................................................. 12 

2. Tillvägagångssätt och textbearbetning ............................................................................. 13 

2.1 Val av litteratur .............................................................................................................. 13 

2.1.1 Urval ........................................................................................................................ 14 

2.2 Analysförfarande ........................................................................................................... 15 

2.3 Arbetsfördelning ............................................................................................................ 15 

3. Samband mellan fysisk aktivitet som ung och som äldre ............................................... 16 

3.1 Presentation av vetenskapliga artiklar ........................................................................... 16 

3.2 Att vara fysiskt aktiv som ung bidrar till fysisk aktivitet som äldre .............................. 19 

3.3 Specifika aktiviteters betydelse för ett fortsatt fysiskt aktivt liv.................................... 21 

3.4 Att vara fysiskt aktiv som ung bidrar marginellt till fysisk aktivitet som äldre ............ 23 

3.5 Kort och längre undersökningsperiod ............................................................................ 24 

3.6 Innebörden av fysisk aktivitet ........................................................................................ 24 

3.7 Geografisk plats ............................................................................................................. 25 

3.8 Mätinstrument ................................................................................................................ 25 

3.9 Sammanfattning av sambandet mellan fysisk aktivitet som ung och som äldre ........... 26 

4. Övriga faktorers inverkan på fysisk aktivitet i vuxen ålder .......................................... 27 

4.1 Fysisk aktivitet, BMI och övervikt som förutspående faktorer ..................................... 27 

4.2 Idrottsundervisningens och idrottsbetygets betydelse för fortsatt fysisk aktivitet ......... 28 

4.3 Kön som förutspående faktor......................................................................................... 29 

4.4 Socioekonomiska och demografiska faktorer som förutspående faktorer ..................... 30 

4.5 Sammanfattning av övriga faktorers inverkan på fysisk aktivitet i vuxen ålder ............ 30 

5. Avslutande diskussion ........................................................................................................ 31 



 
 

5.1 Samband mellan fysisk aktivitet som ung och som äldre .............................................. 31 

5.2 Övriga faktorers inverkan på fysisk aktivitet i vuxen ålder ........................................... 32 

5.3 Idrottsundervisningens påverkan på fysisk aktivitet i vuxen ålder ................................ 32 

5.4 Tankar kring vidare fördjupning .................................................................................... 34 

Referensförteckning ............................................................................................................... 35 

 

 



 

7 
 

1. Inledning 

Ämnet hälsa är ett aktuellt ämne, som dagligen berör de allra flesta av oss på ett eller annat 

sätt. För att uppnå god hälsa är det många olika faktorer som ska stämma in, vilket gör 

begreppet mycket svårdefinierat och komplext. Vi som skriver den här uppsatsen är 

intresserade av hälsa och hur vi som framtida idrottslärare kan arbeta för att uppmuntra våra 

elever till en hälsosam livsstil vilket i sin tur leder till god hälsa både direkt men också i ett 

längre tidsperspektiv. 

 

God hälsa är inte bara något som ska eftersträvas i skolan för att det står i läroplanen 

(Skolverket 2011a), det ska även eftersträvas i skolan och i samhället i stort i enlighet med 

barnkonventionen. Sverige är ett av de många länder som har ratificerat barnkonventionen 

och är därmed skyldiga att se till att den följs, i artikel 24 nämns barnets rätt till att åtnjuta 

bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård och rehabilitering (UNICEF 2009, 5, 25). 

 

En av de många faktorer som påverkar hälsan är fysisk aktivitet. I kursplanen för idrott och 

hälsa står det att ”fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors 

välbefinnande” (Skolverket 2011a, 51). Flera konsensusrapporter har genom en lång 

tidsperiod visat att fysisk aktivitet är en viktig faktor för att uppnå och bibehålla god hälsa (se 

t.ex. U.S. Department of Health and Human Services 1996). Fysisk aktivitet är också mycket 

vanligt förekommande i ämnet idrott och hälsa. Skolinspektionen (2012, 11) framhåller att 

under en genomsnittlig idrottslektion ägnas så mycket som 94 procent av tiden till fysisk 

aktivitet och rörelse. Eftersom så mycket tid ägnas åt just rörelse och fysisk aktivitet inom 

ämnet så anser vi att det är av stort intresse att studera de samband och korrelationer som 

finns mellan fysisk aktivitet och hälsa. 

 

I kursplanen för ämnet idrott och hälsa står det även att ”positiva upplevelser av rörelse […] 

under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet” (Skolverket 

2011a, 51). Genom att studera vilka samband fysisk aktivitet i grundskoleåren har med fysisk 

aktivitet i ett längre perspektiv så tror och hoppas vi att i framtiden kunna inspirera elever, 

barn och ungdomar till ett fysiskt aktivt och hälsosamt liv. 

 

Detta ämnesval blir än mer intressant i dessa dagar då mycket forskning ger anvisning om att 

den moderna livsstil vi lever, ofta med allt för lite fysisk aktivitet, kan leda till oönskade 
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konsekvenser såsom hjärt- och kärlsjukdomar samt fetma (se t.ex. Mikaelsson 2012, 7). 

Problemet slutar dock inte där eftersom världshälsoorganisationen (2010, 7) idag räknar 

fysisk inaktivitet som den fjärde ledande riskfaktorn för global dödlighet. 

  

Enligt egna erfarenheter vet vi att problemet och orosmolnet kring fysisk aktivitet berör i stort 

sett alla människor, då många anser att personer i deras närhet rör allt för lite på sig. 

Idrottsundervisningen lägger många gånger grunden för människors fysiskt aktiva liv, genom 

att skriva denna uppsats önskar vi belysa hur fysisk aktivitet som ung påverkar fysisk aktivitet 

som äldre. Vi vill fördjupa våra kunskaper så att vi i våra framtida roller som 

yrkesverksamma lärare på ett tydligt sätt ska kunna visa att ”fysiska aktiviteter och en 

hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande” (Skolverket 2011a, 51). 

1.1 Bakgrund  

För att på ett bra sätt kunna ta del av denna uppsats så ges här förkunskap relevant för 

området hälsa och fysisk aktivitet samt hur läroplanen och kursplanen i idrott och hälsa 

belyser detta.  

1.1.1 Definition av begreppet hälsa   

Hälsa är ett mångfacetterat begrepp som kan definieras på flertalet olika sätt beroende på 

vilken utgångspunkt som tas. Ända sedan antiken har teoretiker och forskare försökt att hitta 

en given innebörd för begreppet (Medin & Alexandersson 2000, 37) men fortfarande är det 

inte helt självklart vad begreppet hälsa innebär eller ger uttryck för (Quennerstedt 2006, 41). 

Eriksson (1991, 23) framhåller i enighet med vad historien visat att det aldrig kommer att gå 

att formulera en definition kring vad hälsa är. Svårigheten ligger i att begreppet är så 

mångskiftande och innebär olika saker beroende av vilken kontext som råder och vilken 

utgångspunkt som tas. Begreppet blir inte heller tydligare av att Nationalencyklopedin (2014) 

preciserar hälsa som ett begrepp som är svårtdefinierat, utan någon som helst avgränsning. 

Istället vidgas begreppet och de skriver att hälsa innebär mer än enbart frihet från sjukdom. 

Begreppet hälsa och vad som menas med hälsa handlar alltså i stort om värderingar som i sin 

tur är beroende av vilken kontext som råder. Variationen kan ha att göra med kultur, 

socioekonomisk status, välfärd samt uppfattningar om både sig själv och om andra 

människor. 
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1.1.2 WHO:s definition av Hälsa 

Även om begreppet är svårdefinierat så har flertalet filosofer, forskare och organisationer 

försökt definiera vad hälsa innebär. Ett exempel är Världshälsoorganisationen (WHO) som 

redan 1948 gjorde ett försök att definiera begreppet med dessa ord; "Health is a state of 

complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or 

infirmity" (Världshälsoorganisationen 1948). WHO:s definition av hälsa var mycket innovativ 

för sin tid, eftersom den fokuserade på det friska och på människans sociala liv och inte på det 

sjuka samt onormala (Quennerstedt 2006, 44). Medin och Alexandersson (2000, 66) 

framhåller likaså att WHO:s definition av hälsa var ett stort steg i en ny riktning, då hälsa 

kom att gå från att enbart handla om biologiska aspekter till att även inkludera människans 

mentala och sociala perspektiv.          

 

WHO:s förklaring av vad hälsa är anses alltså vara en av de kanske mest betydelsefulla 

definitionerna, men den har ändå fått hård kritik för att hälsa kan anses ouppnåeligt eftersom 

den kräver fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande (Medin & Alexandersson 

2000, 66, Quennerstedt 2006, 45). Men om vi istället, som Quennerstedt (Ibid), använder 

definitionen som ett mål för fortsatt hälsofrämjande arbete och inte som en fast definition så 

har WHO:s tolkning stor betydelse. 

1.1.3 Patogent respektive salutogent perspektiv på hälsa 

I debatten och forskningen kring vad hälsa är finns det två huvudinriktningar, inriktningarna 

handlar om ifall man ser på begreppet hälsa utifrån ett helhetsperspektiv, eller enbart kring ett 

objektivt perspektiv där man istället lägger vikten vid normaliteter, om vad som anses friskt 

och sjukt (Medin & Alexandersson 2000, 40-68). Dessa två perspektiv har olika namn inom 

litteraturen, Quennerstedt (2006, 47) kallar dem patogen respektive salutogen inriktning 

medan Medin & Alexandersson (2000, 40) kallar dem biomedicinsk och humanistisk 

inriktning. Quennerstedt (2006, 50) menar i enighet med Medin och Alexandersson (2000, 

46) att det salutogena perspektivet/humanistiska inriktningen fokuserar på och handlar om 

teorier som främjar hälsa, medan det patogena perspektivet/biomedicinska inriktningen lyfter 

fram aspekter och teorier som koncentrerar sig på det sjuka eller det som inte ses som 

normalt. 

 

Inom den salutogena ansatsen är ”individens generella motståndsresurser” en mycket viktig 

del. Dessa motståndsresurser är till stor hjälp för att den enskilda individen ska kunna förstå, 
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hantera och strukturera omvärlden. En av de individuella generella motståndsresurserna som 

gör detta möjligt är just fysiska faktorer (Medin och Alexandersson 2000, 64-65). 

Quennerstedt (2006, 50-51) följer samma resonemang och framhåller att konsekvenserna av 

den salutogena ansatsen blir att ett stort antal faktorer, däribland fysisk aktivitet, kan ses som 

hälsoresurser och i ett större perspektiv även som hälsoutvecklande. 

1.1.4 Definition av hälsa i LGR11  

I det inledande kapitlet i läroplanen som handlar om skolans värdegrund och uppdrag nämns 

det att hälso- och livsstilsfrågor ska ges uppmärksamhet (Skolverket 2011a, 10), vilket 

innebär att skolan har ett gemensamt ansvar för dessa frågor (Skolverket 2011b, 6). I 

kommentarmaterialet till kursplanen i idrott och hälsa (Ibid) nämns ett helhetsperspektiv på 

hälsa så som att det innehar tre aspekter; den fysiska, den psykiska och den sociala aspekten. 

Detta kan man likna vid den definition som Världshälsoorganisationen (1948) har fastställt. 

1.1.5 Definition av hälsa i kursplanen för idrott och hälsa 

I kommentarmaterialet till kursplanen i idrott och hälsa (Skolverket 2011b, 6) nämns det att 

ämnet idrott och hälsas bidrag till skolans hälsouppdrag lägger fokus vid det som WHO 

(Världshälsoorganisationen 1948) kallar den fysiska aspekten av hälsa. Det nämns dock också 

att de psykiska och sociala aspekterna finns kvar som delar i det helhetsperspektiv på hälsa 

som skolan ska förmedla (Skolverket 2011b, 6). 

 

I kursplanen för ämnet i idrott och hälsa (Skolverket 2011a, 51) framförs det att 

undervisningen i ämnet ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och med 

dessa menas förmågan att utveckla rörelseglädje, koordination, kondition, styrka, rörlighet, 

mental förmåga och motivation (Skolverket 2011b, 7). Rörelseförmåga kan alltså uppfattas 

utifrån ett fysiskt såväl som ett psykiskt och socialt synsätt (Skolverket 2011b, 7). Här 

snuddar ämnet idrott och hälsa alltså på alla de tre aspekter som Världshälsoorganisationen 

(1948) har med i sin definition av hälsa och som man även kan likna vid läroplanens 

definition. 

 

I syftet står det vidare att eleverna ska få kunskap om hur man kan påverka sin hälsa genom 

hela livet (Skolverket 2011a, 51) samt att eleverna ska ges kunskaper om hur fysisk aktivitet 

förhåller sig till fysiskt och psykiskt välbefinnande (Ibid). Med det sistnämnda innebär det att 
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ämnet idrott och hälsa blir bredare och omfattar mer än bara fysisk förmåga såsom även den 

psykiska förmågan och välbefinnandet (Skolverket 2011b, 7). 

 

I det centrala innehållet nämns hälsa och livsstil som ett av tre kunskapsområden (Skolverket 

2011a, 52). Enligt kommentarmaterialet (Skolverket 2011b, 10) handlar hälsa och livsstil om 

följder av fysisk aktivitet, hälsoförutsättningar samt att eleverna ska få möjlighet att kritiskt 

granska olika syn på hälsa. Inom kunskapsområdet ”hälsa och livsstil” utgår undervisningen i 

de yngre åldrarna från det konkreta och elevnära medan de äldre eleverna får ett mer 

samhällsorienterat och brett perspektiv (Skolverket 2011b, 11). I årskurs 7-9 står det bland 

annat att undervisningen ska innehålla definitioner på hälsa (Skolverket 2011a, 53) vilket 

leder till att eleverna kan förstå att hälsa kan betyda olika saker för olika människor 

(Skolverket 2011b, 15). Det nämns även att ämnet idrott och hälsas huvudinriktning är att 

framhäva det positiva sambandet mellan rörelse och hälsa (Ibid). 

 

Begreppet hälsa nämns även i kunskapskraven. I slutet av årskurs 6 bör eleven kunna 

”samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del/ 

utvecklade och relativt väl/ välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur 

aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan” (Skolverket 2011a, 54). I slutet av 

årskurs 9 bör eleven kunna ”utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser 

och föra enkla och till viss del/ utvecklade och relativt väl/ välutvecklade och väl 

underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan 

påverka hälsan och den fysiska förmågan” (Ibid, 55). 

1.1.6 Definition av fysisk aktivitet 

Det finns flera definitioner av vad fysisk aktivitet är. En av de vanligaste definitionerna är att 

“fysisk aktivitet innefattar all kroppsrörelse som är ett resultat av skelettmuskulaturens 

kontraktion och som resulterar i en ökad energiförbrukning” (U.S. Department of Health and 

Human Services 1996, 20). Statens folkhälsoinstitut definierar fysisk aktivitet som ”all typ av 

rörelse som ger ökad energiförbrukning” (Schäfer Elinder & Faskunger 2006, 12). Det 

framhålls vidare att effekterna av den fysiska träningen är bundna till både intensitet och 

frekvens, men också till typ av träning, varaktighet, individens ålder samt genetiska faktorer 

(Schäfer Elinder & Faskunger 2006, 12). 
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1.2 Avgränsningar 

I uppsatsen har vi medvetet valt att göra avgränsningar. Vi har valt att enbart fokusera på det 

som WHO (Världshälsoorganisationen 1948) kallar fysisk hälsa och inte psykisk eller social. 

Detta för att det i kommentarmaterialet till kursplanen i ämnet idrott och hälsa tydligt 

framkommer att ämnet fokuserar på de fysiska aspekterna av hälsa mer än de psykiska och 

sociala aspekterna (Skolverket 2011b, 6). 

 

När vi skriver om skola och idrottsundervisning avgränsar vi oss till grundskolan, det vill säga 

årskurs 1-9, men med extra fokus på årskurs 4-6 då det är inriktningen på vår utbildning. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att genom litteraturstudier undersöka eventuella samband mellan 

fysisk aktivitet i skolåldern och ett fortsatt fysiskt aktivt liv. Vi kommer även att belysa om en 

rad övriga faktorer, utöver fysisk aktivitet, påverkar huruvida en individ blir fortsatt fysiskt 

aktiv. Våra frågeställningar är: 

 

  

- Är fysisk aktivitet under ungdomen/barndomen relaterad till fysisk aktivitet som 

vuxen? 

- Finns det andra faktorer i ungdomen/barndomen som påverkar huruvida en individ blir 

fysiskt aktiv som vuxen? 
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2. Tillvägagångssätt och textbearbetning  

Detta arbete är en konsumtionsuppsats vilket innebär att frågeställningarna besvaras med 

utgångspunkt i nationell och internationell litteratur baserad på forskning (Eriksson Barajas 

2013, 40). En klar majoritiet av de källor som använts är primärkällor, de är alltså samma 

person eller personer som skrev källan som också utförde forskningen (Stukat 2011, 25). Vi 

har valt att systematiskt läsa och granska de utvalda nationella och internationella 

vetenskapliga artiklarna för att sedan jämföra dem med varandra och på så sätt se likheter och 

skillnader. Därefter sker en analys och slutsatser dras för att komma fram till svar på våra 

frågeställningar. 

 

Ett problem som stötts på, vilket är ett vanligt misstag, är att vi från början valde att angripa 

ett alldeles för brett problemområde (Stukat 2011, 21). Förutom de frågeställningar som 

används, som utgår från fysisk aktivitet, var tanken också att utgå från de sociala och psykiska 

aspekterna på hälsa. Under arbetets gång insåg vi att en sådan frågeformulering var allt för 

omfattande och vi valde istället att enbart fokusera på frågeställningar som inkluderar de 

fysiska aspekterna av hälsa.           

2.1 Val av litteratur 

Ett fördelaktigt sätt att hitta litteratur är enligt Eriksson Barajas m.fl. (2013, 75) att söka via 

olika databaser. Under sökningarna utgick vi, som rekommenderat, utifrån ord i 

frågeställningen och sökte med hjälp av dessa (Ibid). Nedan finns förklarat vika databaser vi 

använt oss av och hur vi gick tillväga. 

 

Majoriteten av de internationella longitudinella studierna kring sambandet mellan fysisk 

aktivitet vid ung och äldre ålder söktes i MEDLINE/PubMed databasen via Linköpings 

universitetsbibliotek. Anledningen till att vi valde just denna databas är det är den i särklass 

största databasen inom ämnet biomedicin vilket innefattar ämnet hälsa. Olika kombinationer 

av följande sökord användes: “physical activity”, “exercise”, “sports”, “teenagers”, “child”, 

“children”, “childhood”, “adulthood”, adults” “maintenance”, “longitudinal” samt “tracking”. 

Studierna kommer från Europa, Nordamerika samt Australien och är publicerade mellan 2002 

och 2013. Artiklarna begränsades till att vara “peer rewieved”, alltså refereegranskade av 

sakkunniga (Eriksson Barajas 2013, 61), skrivna på svenska eller engelska och endast de 

artiklar som på ett konkret sätt bidrog till att svara på våra frågeställningar användes. 
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Avgränsningar gjordes också till de artiklar där ett eller oftast flera av valda sökord fanns med 

i antingen rubrik eller i den korta sammanfattningen. 

 

Utöver MEDLINE/PubMed databasen gjordes sökningar efter nationella vetenskapliga studier 

via Linköpings universitetsbibliotekstjänst unisearch. Begränsingar gjordes till att artiklarna 

skulle vara “Available in Library Collection” samt “Scholarly (peer reviewed) Journals”. 

Sökord som användes var “Sweden, physical activity, physical education, tracking, adult, 

adulthood, adolecense, child, childhood”. Vi granskade urvalet och tog endast med de artiklar 

som på ett konkret sätt bidrog till att svara på våra frågeställningar. Avgränsningar gjordes 

också till de artiklar där ett eller oftast flera valda sökord fanns med i antingen rubrik eller i 

den korta sammanfattningen. De nationella studierna som använts är publicerade i samma 

tidsspann som de internationella studierna.                     

 

Vi har även hittat litteratur via snöbollseffekten (Eriksson Barajas m.fl. 2013, 138), som är en 

urvalsmetod där man via annan litteratur hittar betydelsefull och användbar forskning för sin 

frågeställning. Vi har sökt efter det som folkhälsoinstitutet (1999, 28) kallar 

konsensusrapporter, som visar att fysisk aktivitet påverkar hälsa, exempel på dessa är 

”Physical Activity and Health, A Report of the Surgeon General.” (U.S. Department of Health 

and Human Services 1996). Sökningar har även gjorts via statens folkhälsoinstitut, 

världshälsoorganisationen (WHO) samt Skolverket. Sökord: “fysisk aktivitet”, “hälsa”, 

“physical activity”, “health”. Flertalet av dessa publikationer som sökts via snöbollseffekten 

används inte i litteraturstudien utan fungerar som stöd och inspiration under inledning, 

bakgrund och diskussion.   

2.1.1 Urval 

I litteraturstudien använder vi oss av elva vetenskapliga studier från stora delar av världen. De 

vetenskapliga studierna har relevans för ämnesområdet eftersom de är longitudinella, det vill 

säga jämförande över tid, ett krav för att på ett konkret sätt kunna svara på frågeställningarna. 

Vidare nämner Eriksson Barajas (2013, 28) att systematiska litteraturstudier ska täcka in all 

tillgänglig forskning kring just ett ämnesområde, något som är svårt att bedöma om det har 

gjorts i denna studie då det ej går att garantera att alla relevanta studier hittats. Då detta 

underlag av vetenskapliga artiklar geografiskt täcker stora delar av världen samt använder 

olika undersökningsgrupper och tidsintervaller finner vi det ändå tillräckligt för att vår studie 

ska vara relevant utifrån både frågeställningarna och ämnesområdet (Eriksson Barajas 2013, 
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100). En klar majoritet av de använda vetenskapliga artiklarna använde sig dock av liknande 

mätinstrument, enkätundersökningar, något som kan ha påverkat resultatet. Resultatet kanske 

skulle ha blivit annorlunda ifall studien inkluderat flera vetenskapliga artiklar där andra 

mätinstrument använts. 

2.2 Analysförfarande 

De vetenskapliga artiklarna som använts lästes först igenom och ett excelldokument skapades 

där vi skrev ner studiens namn, författare, vilket syfte studien hade, studiens 

undersökningsgrupp, vilken definition av fysisk aktivitet studien hade vid unga åldrar, vilken 

definition av fysisk aktivitet studien hade vid äldre åldrar samt studiens huvudresultat. 

Därefter strukturerades studierna efter hur stort samband de visade i fråga om huruvida fysisk 

aktivitet i unga år påverkar fysisk aktivitet i äldre år eller inte. Denna kategorisering användes 

sedan genomgående under hela uppsatsen, till exempel för att strukturera innehållet på ett 

passande sätt. Efter att studierna kategoriserats belystes likheter och skillnader mellan de 

studier som kommit fram till att det finns ett samband mellan fysisk aktivitet som ung och 

äldre, därefter gjordes samma sak med de studierna som inte visat på något tydligt samband.        

 

När artiklarna lästes igenom söktes även efter övriga faktorer som, förutom fysisk aktivitet, i 

ungdomsåldern har betydelse för fortsatt fysisk aktivitet som äldre. Om två eller flera av de 

vetenskapliga artiklarna nämnt en specifik faktor valde vi att ta upp denna. Faktorer som 

valdes var BMI och övervikt, idrottsundervisningen och betyg i idrott och hälsa, 

könstillhörighet samt socioekonomiska och demografiska faktorer. Därefter belystes även här 

likheter och skillnader mellan de vetenskapliga studierna. 

2.3 Arbetsfördelning 

Vi har valt att i största möjliga mån arbeta tillsammans genom hela uppsatsen. 

Arbetsfördelningen har varit helt lika i arbetets alla delar, därmed känner vi oss båda säkra 

med det som står i uppsatsen och står båda till svars för innehållet. Arbetet började med att vi 

tillsammans resonerade oss fram till ett ämnesområde och frågeställningar. Därefter söktes 

litteratur, både på egen hand och med hjälp av en bibliotekarie vid Humanistisk-

samhällsvetenskapliga biblioteket vid Linköpings universitet, även detta gjordes gemensamt. 

Under skrivandet valde vi att hela tiden arbeta tillsammans, på så sätt kunde vi diskutera och 

resonera kring både realia och formalia. Under slutskedet av uppsatsskrivandet arbetade vi 

även tillsammans med att finjustera och läsa igenom för att förbättra arbetet ytterligare.                



 

16 
 

3. Samband mellan fysisk aktivitet som ung och som äldre 

Det råder en stor oenighet i frågan om fysisk aktivitet som ung påverkar att man blir fysiskt 

aktiv som äldre. Denna oenighet har sin grund i hur fysisk aktivitet definieras, vilka fysiska 

aktiviteter som utförs samt hur långa undersökningsperioder som används i studierna. Dock är 

undersökningens geografiska plats samt dess mätinstrument av mindre betydelse för 

sambandet mellan fysisk aktivitet som ung och som äldre. Nedan följer en presentation av de 

studier som granskar ovan nämnda samband och som ingår i litteraturstudien, artiklarna 

presenteras i bokstavsordning. 

3.1 Presentation av vetenskapliga artiklar 

Catherine M Alfano, filosofie doktor (PhD) i Klinisk psykologi vid universitetet i Memphis 

USA, skriver tillsammans med medförfattare (se referensförteckning) i den vetenskapliga 

artikeln History of Sport Participation in Relation to Obesity and Related Health Behaviours 

in Women (2002) att resultaten av deras studie tyder på att deltagande i idrott vid unga år kan 

lägga grunden för hälsan i vuxen ålder. Hon definierar fysisk aktivitet vid unga år som att 

delta i idrottsaktiviteter, vid äldre år definieras fysisk aktivitet beroende av hur fysiskt aktiva 

individerna är på jobbet, fritiden samt om de utövar någon idrott. Deltagarna var 18-39 år och 

studien gjordes via en enkätundersökning samt laboratoriska mätningar vid endast ett tillfälle. 

  

 

Gaston P Beunen, tidigare professor vid Institutionen för Idrott och Idrottskunskap, Belgien, 

skriver tillsammans med medförfattare (se referensförteckning) i den vetenskapliga artikeln 

Adolescent Correlates of Adult Physical Activity: A 26-year Follow-up (2004) att det finns ett 

måttligt men litet samband mellan fysisk aktivitet som ung och som äldre. Han definierar 

fysisk aktivtet vid ungdomsåren som tid spenderad på både organiserade och icke 

organiserade sportaktiviteter. Vid vuxen ålder definierar han fysisk aktivitet beroende av hur 

fysiskt aktiv individerna är på jobbet, fritiden samt om de deltar i någon idrott, han inkluderar 

även mätning med accelerometer. Individerna i studien fick svara på enkätundersökning vid 

14 års ålder med uppföljning genom ytterligare enkätundersökning samt användande av 

accelerometer när de var 40 år gamla.         

 

Colin Boreham, professor vid School of Applied Medical Sciences and Sports Studies, 

Nordirland, Storbritannien skriver tillsammans med medförfattare (se referensförteckning) i 
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den vetenskapliga artikeln Tracking of physical activity, fitness, body composition and diet 

from adolescence to young adulthood: The Young Hearts Project, Northern Ireland (2004) att 

fysisk aktivitet vid ungdomåren inte förutspår fysisk aktivitet som vuxen, framförallt inte hos 

flickor. Vid unga år definieras fysisk aktivitet som deltagande i fysiska aktiviter kopplade till 

den vanliga skoldagen. Vid äldre år definieras fysiskt aktivitet beroende av hur fysiskt aktiva 

individerna är på jobbet, fritiden samt om de deltar i någon idrott. Individerna i studien fick 

svara på enkätundersökningar vid 14 respektive 22 års ålder.     

 

Verity Cleland, PhD, Menzies Research Institute Tasmania, University of Tasmania, 

Australien skriver tillsammans med medförfattare (se referensförteckning) i den vetenskapliga 

artikeln Which domains of childhood physical activity predict physical activity in adulthood? 

A 20-year prospective tracking study (2011) att fysisk aktivitet som barn har svag korrelans 

med fysisk aktivitet som vuxen. Fysisk aktivitet vid unga år mäts beroende av frekvens och 

tid i utövandet av fysiskt aktivitet i skolan, vid transporter och på fritiden. Vid vuxen ålder 

definieras fysisk aktivitet med samma utgångspunkt som vid unga år. Individerna svarade på 

en enkätundersökning när de var 7-15 år med uppföljning genom ytterligare en 

enkätundersökning samt mätning med stegräknare när de var 26-36 år.     

 

Lars-Magnus Engström, tidigare professor i idrottspedagogik, Stockholms Universitet, 

Sverige skriver i den vetenskapliga artikeln Who Is Physically Active? Cultural capital and 

sports participation from adolesence to middle age - a 38-year follow-up study (2008) att 

fysisk aktivitet i medelåldern kan förutsägas med hjälp av träningserfarenhet och sportbredd, 

men också av kulturella och socioekonomiska faktorer. Han mäter fysisk aktivitet vid unga år 

med hjälp av den totala tiden spenderad med fysisk aktivitet en vanlig vecka, betyg i idrott 

och hälsa, inställning till fysisk aktivitet, medlemskap vid sportklubb samt erfarenheter av 

sporter av olika slag. Vid äldre år mäts fysisk aktivitet med hjälp av den totala träningsnivån. 

Individerna svarade på en enkätundersökning när de var 15 år och uppföljning gjordes när 

individerna var 53 år.   

 

Penny Gordon-Larsen, PhD vid University of North Carolina at Chapel Hill, USA skriver 

tillsammans med medförfattare (se referensförteckning) i den vetenskapliga artikeln 

Longitudinal Physical Activity and Sedentary Behavior Trends (2004) att det finns en mycket 

liten sannolikhet att man kan förutspå fysisk aktivitet som äldre genom att se hur fysiskt aktiv 

man är som yngre. Hon definierar fysisk aktivitet både vid unga och äldre år som minst 5 
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tillfällen av måttlig till kraftig fysisk aktvitet i veckan. Individerna svarade på en 

enkätundersökning när de gick i “grade 7 through 12” (Gordon-Larsen, 2004, 278) och 

uppföljning gjordes 8 år senare, då samma enkätundersökning användes, dock med tillägg av 

frågor som var anpassade till unga vuxna.   

 

Katya M Herman, doktor vid School of Kinesiology and Health Studies, Queens University, 

Kanada skriver med medförfattare (se referensförteckning) i sin vetenskapliga artikel 

Tracking of obesity and physical activity from childhood to adulthood: The Physical Activity 

Longitudinell Study (2008) att spårning av fysisk aktivitet över 22 år var låg och icke-

signifikant, men måttlig under de sista 15 åren. Forskaren definierar fysisk aktivitet, både när 

individerna var unga och gamla, som fysisk aktivitet under fritiden över de senaste 12 

månaderna. Deltagarna var 7-69 år då de svarade på en enkätundersökning första gången, 

samtidigt som vikt och längd mättes vid ett hembesök. 22 år senare gjordes en uppföljning på 

vissa deltagare med en ny enkätundersökning baserat på samma premisser, dock uppskattade 

deltagarna nu längd och vikt själva. 

    

Pertti Huotari, verksam vid Department of Sport Sciences, University of Jyväskylä, Finland 

skriver tillsammans med medförfattare (se referensförteckning) i den vetenskapliga artikeln 

Adolescent physical fitness and activity as predictors of adulthood activity (2011) att fysisk 

aktivitet i tonåren har ett klart samband med högre fysisk aktivitet i vuxen ålder hos både män 

och kvinnor. Fysisk aktivitet mäts vid unga år med hjälp av ett konditionstest samt hur 

frekvent och intensivt individerna deltar i fysisk aktivitet på fritiden samt i 

idrottssammanhang. Vid äldre år studerades fysisk aktivitet med samma premisser, dock lite 

modifierade. Deltagarna var 12-18 år då de deltog i konditionstest samt enkätundersökning 

samt 37-43 år då de deltog i en uppföljande enkätundersökning.  

 

Allen Kraut, professor vid Departments of Internal Medicine and Community Health 

Sciences, University of Manitoba, Winnipeg, Kanada skriver tillsammans med medförfattare 

(se referensförteckning) i den vetenskapliga artikeln Effect of School Age Sports on Leisure 

Time Physical Activity in Adults: The CORDIS Study (2003) att det finns ett samband mellan 

idrottsutövande i skolåldern och fysisk aktivitet som vuxen. Fysisk aktivitet vid ungdomsåren 

definierades som att ha deltagit i en idrott och ha varit aktiv inom den i minst ett år. Vid 

vuxen ålder ansågs man fysiskt aktiv om man var aktiv minst 30 minuter minst en gång i 
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veckan. Endast en enkätundersökning gjordes, med frågor angående fysisk aktivitet både vid 

ung och vid vuxen ålder.    

 

Tuija Tammelin, som innehar masterexamen och är verksam vid Oulu Regional Institute of 

Occupational Health, Finland, skriver med medförfattare (se referensförteckning) i den 

vetenskapliga artikeln Adolescent Participation in Sports and Adult Physical Activity (2003) 

att deltagande i idrott minst en gång i veckan bland flickor och två gånger i veckan bland 

pojkar var förknippad med högre fysisk aktivitet senare i livet. Fysisk aktivitet vid unga år 

definieras som frekvent deltagande i idrottsaktiviteter. Vid äldre år klassas individerna baserat 

på frekvens, intensitet och varaktighet av deras fysiska aktivitet. Deltagarna i studien svarade 

på enkätundersökningar när de var 14 respektive 31 år gamla.    

 

Risto Telama, PhD i sports science och verksam vid LIKES Research Center Finland, skriver 

tillsammans med medförfattare (se referensförteckning) i den vetenskapliga artikeln Physical 

Activity from Childhood to Adulthood (2005) att en hög nivå av fysisk aktivitet i tidig ålder, 

speciellt kontinuerlig, förutspår en hög nivå av vuxen fysisk aktivitet. Vid unga åldrar mäts 

fysisk aktivitet genom frekvens och intensitet av fysisk aktivitet på fritiden, deltagande i 

idrottssammanhang, betyg i idrott och hälsa samt vid transport. Vid äldre år mäts fysisk 

aktivitet genom att studera samma premisser, dock exkluderas betyg i idrott och hälsa, då 

detta ej är relevant för åldern. Deltagarna i studien var vid första tillfället 3-18 år gamla och 

vid uppföljningen 24-39 år gamla. Vid båda undersökningarna deltog de i en medicinsk 

undersökning och fick i samband med det svara på en enkätundersökning. 

3.2 Att vara fysiskt aktiv som ung bidrar till fysisk aktivitet som 

äldre 

Barn och ungdomsåren är av stor vikt vad gäller framtida hälsa, det är där grunden läggs för 

fortsatta levnadsvanor. Ett av de områden där denna grund kan läggas är inom fysisk aktivitet, 

vilket i sig är en viktig faktor för människors välbefinnande. Att utöva fysisk aktivitet i barn- 

och ungdomsåren bidrar till att man blir fysiskt aktiv som vuxen och därmed i förlängningen 

även till god hälsa. Tammelin (2003) behandlar sambandet mellan fysisk aktivitet som ung 

och som vuxen. Hon menar att deltagande i idrott som 14-åring har ett samband med 

deltagande i fysisk aktivitet som vuxen, om man är fysiskt aktiv som ung är man även det som 

äldre. En av anledningarna till detta samband är att om barnen har fått förutsättningarna att 

lära sig idrottsspecifika motoriska och koordinativa färdigheter i yngre åldrar så ökar 
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sannolikheten att de deltar i olika idrottsliga sammanhang som kräver dessa färdigheter även 

som äldre (Tammelin 2003, 27). Sannolikheten är alltså större att man utövar en specifik 

idrott som vuxen om man som ung har byggt upp de färdigheter som krävs. Har man inte 

dessa färdigheter med sig in i vuxenlivet så blir utövandet av den specifika idrotten mer 

komplicerad.  

 

Telama (2005) presenterar även han ett samband mellan fysisk aktivitet i unga och äldre år. 

En hög nivå av fysisk aktivitet vid 9 till 18 års ålder är en gedigen faktor till att kunna 

förutsäga hög nivå av fysisk aktivitet som vuxen. Telama (2005, 271) pekar framför allt på 

vikten av kontinuitet i idrottsutövandet som en starkt bidragande orsak till fortsatt deltagande 

i fysisk aktivitet. Att barn och ungdomar utövar samma idrott under en längre tidsperiod gör 

alltså att sannolikheten ökar att de kommer utöva fysiska aktiviteter även i framtiden. Detta 

kan jämföras med det som Tammelin (2003, 27) påstår, att motoriska färdigheter inom en 

idrott i unga åldrar bidrar till fortsatt utövande av denna idrott som äldre. Kontinuerligt 

utövande av en specifik idrott gör alltså att utövaren lär sig de motoriska och koordinativa 

färdigheter som är en starkt bidragande faktor till utövande av den idrotten även i äldre åldrar.  

 

Engström (2008) har ett liknande men bredare perspektiv än Tammelin (2003) och Telama 

(2005). Han menar att deltagande i en specifik idrott och tiden kopplad till fysisk aktivitet 

under ungdomsåren är av mindre betydelse för om man blir fysiskt aktiv som vuxen. En starkt 

bidragande faktor till om man blir fortsatt fysisk aktiv är istället det som Engström kallar 

“Sportbredd” vilket betyder erfarenhet av flera olika sorters idrotter. Av de individer som 

hade erfarenhet av tre olika och från varandra skilda idrottsaktiviteter under fritiden var 

chansen dubbelt så stor att man 38 år senare motionerade regelbundet jämfört med dem som 

inte idrottade alls (Engström 2008, 326). Engström (2008) utvecklar i mångt och mycket det 

resonemang som både Tammelin (2003) och Telama (2005) för om att motoriska och 

koorinativa färdigheter inom en idrott gynnar fortsatt utövande av denna idrott, men han 

väljer ett bredare perspektiv. Utövar man flera idrotter så får man flera motoriska och 

koordinativa färdigheter vilket gör sannolikheten större att man utövar fysisk aktivitet som 

vuxen, än om man endast utövar en idrott som ung. Engström (2008, 324) anser vidare att det 

med dessa två faktorer ganska tydligt går att förutsäga hur fysiskt aktiv man kommer vara när 

man blir äldre, dels med hjälp av “idrottsvanor” som innebär bland annat “sportbredd” och 

vilka vanor man har gällande idrottsutövande. Men även med hjälp av “kulturellt kapital”, 

vilket är ett stort och komplext område som handlar om det sociala sammanhanget man lever 
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i, men också om egna värderingar och förmågor kopplat till fysisk aktivitet. Indikatorer på 

“kulturellt kapital” är bland annat utbildningsnivå och eventuellt yrkesutövande men också 

mer personliga tankar och åsikter om sig själv och sin fysiska förmåga, det handlar även om 

att förstå värdet av fysisk aktivitet (Engström 2008, 324). 

 

Idrottsdeltagande som ung kan lägga grunden för hälsa och goda levnadsvanor som vuxen 

(Alfano 2002). I sin studie kring fysisk aktivitet studerar Alfano (2002, 85-86) olika variabler, 

bland annat om fysisk aktivitet vid unga år påverkar fysisk aktivitet som vuxen i stort, fysisk 

aktivitet på arbetsplatsen samt deltagande i idrottsaktiviteter. Hon menar i enighet med 

Tammelin (2003), Telama (2005) och Engström (2008) att det finns ett signifikant samband 

mellan deltagande i idrott som ung och en hög nivå av fysisk aktivitet och deltagande i idrott 

som äldre (Alfano 2002, 85). Unikt för Alfanos studie, jämfört med ovan nämnda studier, är 

att hon även undersöker huruvida fysisk aktivitet vid unga år påverkar fysisk aktivitet under 

arbetsrelaterade förhållanden senare i livet. Hon konstaterar i sin studie att det finns en viss 

korrelans även här, fysisk aktivitet som ung förutspår att individer väljer att röra på sig mer på 

arbetet än de individer som inte var fysisk aktiva i lika hög grad som unga (Alfano 2002, 85). 

 

Ytterligare en forskare som belyser vikten av fysisk aktivitet för ett fortsatt fysiskt aktivt liv är 

Houtari (2011). Han har, till skillnad från Tammelin (2003), Telama (2005), Engström (2008) 

samt Alfano (2002), även studerat följderna av fysisk inaktivitet som ung. Han kom fram till 

att sannolikheten att man är fysiskt inaktiv som vuxen ökar markant om man är fysiskt inaktiv 

som ung, jämfört med om man i yngre åldrar är fysiskt aktiv (Houtari 2011, 1140). Även 

Kraut (2003) skriver att en bakgrund med deltagande i fysiska aktiviteter är en betydelsefull 

förutsägande faktor för ett fortsatt fysiskt aktivt liv som vuxen. Det finns alltså ett samband 

mellan fysisk aktivitet som yngre och fysisk aktivitet som äldre. Mycket tyder på att det är de 

motoriska och koordinativa färdigheterna som övas in i yngre åldrar som ligger till grund för 

detta. Även det, enligt Engström (2008), nämnda begreppet “kulturellt kapital” är en 

bidragande faktor. Oenigheten om ifall det går att urskilja specifika aktiviteters betydelse för 

fortsatt idrottsutövande är dock stor.  

3.3 Specifika aktiviteters betydelse för ett fortsatt fysiskt aktivt liv 

Misshällighet finns i frågan om huruvida specifika aktiviteter har stor eller liten betydelse för 

om individen blir fortsatt fysisk aktiv efter barn- och ungdomsåren. Kan alltså deltagande i en 

specifik idrott, beroende på vilken idrott, som ung förutspå vilken nivå av fysisk aktivitet som 
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individen kommer utöva som vuxen? Tammelin (2003, 23-25) har jämfört en mängd idrotter 

och kommit fram till att utövande av olika idrotter under ungdomsåren har olika stor 

betydelse för i vilken grad individen kommer att vara fysiskt aktiv som vuxen. Idrotter som i 

högre grad bidrar till att man blir fysiskt aktiv senare i livet är ishockey, fotboll, volleyboll 

och andra bollsporter, uthållighetssporter så som längdskidåkning, löpning, cykling och 

orientering samt de övriga idrotterna friidrott, gymnastik, ridning och olika kampsporter. Att 

delta i en idrott som ung behöver dock inte betyda att man utövar just den specifika idrotten 

som äldre. Deltagande i fotboll som ung bidrar till att man sannolikt också deltar i bollsporter 

som äldre och deltagande i orientering som ung ökar sannolikheten för deltagande i löpning 

som äldre. Idrotter så som simning, skridskoåkning, alpinskidåkning, styrketräning och andra 

inte så vanligt förekommande sporter var mycket svagt relaterade till fysisk aktivitet som 

vuxen (Tammelin 2003, 24-25). Telamas (2005, 270-271) studie visar till skillnad från 

Tammelins (2003) på att nivån av fysisk aktivitet vid vuxen ålder inte beror på vilken specifik 

idrott man utövar som ung. Istället så är det intensitet och kontinuitet, oberoende av vilken 

idrott som utövas, som är de största bidragande faktorerna för ett fortsatt fysiskt aktivt liv. Det 

handlar alltså om hur intensivt och hur ofta den fysiska aktiviteten utövas i barn och 

ungdomsåren och inte vilken specifik idrott som utövas (Telama 2005, 270-271). Engström 

(2008, 325-334) uttrycker, som tidigare diskuterats, vikten av att utöva ett flertal idrotter 

snarare än en specifik. Vid unga år är det av yttersta vikt att bygga upp “sportbredd”, vilket 

betyder erfarenhet av en mängd olika sorters idrotter. Genom deltagande i flera idrotter som 

kräver olika rörelsemönster och färdigheter bygger individen upp ett brett register av både 

fysisk och psykisk kunskap och därmed är förutsättningarna goda för idrottsutövande senare i 

livet (Engström 2008, 325-334).  

 

De aktuella studierna inom området, huruvida specifika aktiviteter har betydelse för fortsatt 

idrottsutövande i vuxen ålder, visar en stor oenighet. Vissa forskare har lyckats med att visa 

på sambandet mellan specifika idrotter och deras betydelse för fortsatt fysisk aktivitet, medan 

andra forskare inte har hittat någon sådan korrelans. Dessa forskare lägger istället vikt vid 

andra faktorer, så som intensitet, kontinuitet och “sportbredd”. Det finns även studier som 

visar på att sambandet mellan fysisk aktivitet som ung och som äldre är mycket svagt.  
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3.4 Att vara fysiskt aktiv som ung bidrar marginellt till fysisk 

aktivitet som äldre 

Att vara fysiskt aktiv som ung är en dålig indikator på om man blir fysiskt aktiv som äldre. 

Herman (2008) skriver om det nästintill obefintliga sambandet mellan fysisk aktivitet som 

barn och som vuxen. Om man ser till hennes longitudinella studier, som varar över 22 år kan 

inget märkbart samband ses, att vara fysiskt aktiv som ung relateras alltså inte till att vara 

fysiskt aktiv som äldre (Herman 2008, 284). Dock fanns det viss korrelation över ett kortare 

tidsspann, det är viktigt att ta i beaktning att beroende på när mätningarna görs så kan det bli 

olika resultat (Herman 2008, 286). Betydelse av tidsspannets längd kommer att diskuteras 

senare i uppsatsen. 

    

Gordon-Larsen, (2004) anser, i enighet med Herman (2008) att korrelation mellan att vara 

fysiskt aktiv som ung och som äldre är i stort sett obefintlig. Gordon-Larsen (2004, 279) har, 

till skillnad från de artiklar som kommit fram till att det finns en stark relation mellan fysisk 

aktivitet som ung och som äldre, definierat fysisk aktivitet så som minst 30 minuters 

pulshöjande aktivitet minst fem dagar i veckan. Detta gjorde att resultatet av studien visade att 

många, varken vid ung eller vuxen ålder, definierades som fysiskt aktiva. Då endast ett fåtal 

av de som ansågs vara fysiskt aktiva vid ung ålder fortsatte att vara det även vid vuxen ålder 

blev resultatet av studien, i enighet med Herman (2008), att sambandet mellan fysisk aktivitet 

som ung och äldre anses mycket litet. Beunen (2004) skriver, likt Herman (2008) samt 

Gordon-Larsen (2004) att det inte finns några signifikanta korrelationer mellan fysisk aktivitet 

vid unga år och fysisk aktivitet vid äldre år. Övergångsperioden från ungdom till vuxen är 

mycket komplex i sin natur, och därför går det inte att använda enbart fysisk aktivitet som en 

utgångspunkt för att kunna förutsäga fortsatt fysisk aktivitet senare i livet. Hänsyn måste även 

tas till bland annat personlig mognad och kondition, som har visat sig vara, i alla fall i viss 

mån förutsägande för fysisk aktivitet i vuxen ålder (Beunen 2004, 1935).  

 

I enighet med de tidigare nämnda studierna under denna rubrik, uttrycker Cleland (2011) att 

fysisk aktivitet under unga år är en dålig indikator på om individen blir fysiskt aktiv senare i 

livet. I sin studie undersöker hon huruvida ett antal domänspecifika fysiska aktiviteter så som 

exempelvis idrottsundervisning, fritidsaktiviteter och fysiska aktiviteter under transport 

(exempelvis gång och cykling) förutspår fysisk aktivitet senare i individens liv. Resultatet 

skiljer sig delvis mellan de olika domänerna men denna skillnad är endast obetydlig och 
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sammanfattningsvis så finns ingen eller en mycket liten relation mellan utövande av fysisk 

aktivitet av olika form som ung och som vuxen (Cleland 2011, 599-600). Boreham (2004) 

skriver i enighet med Herman (2008), Gordon-Larsen (2004), Beunen (2004) samt Cleland 

(2011) att fysisk aktivitet vid ungdomåren förmodligen inte förutspår fysisk aktivitet som 

vuxen. Till skillnad från de andra artiklarna undersöker Boreham även matvanor hos 

ungdomar, men inte heller det visar sig ha något signifikant samband med fysisk aktivitet som 

vuxen (Boreham 2004, 3-6).  Resultat av diskuterade studier visar att fysisk aktivitet vid unga 

åldrar även kan ha låg korrelans med fysisk aktivitet i ett längre perspektiv. Orsakerna till 

detta är många och komplexa. En av orsakerna är vilket tidsintervall som används, beroende 

på hur långt tidsintervallet är och vid vilka åldrar mätningarna utförs så kan stora skillnader 

framdagas.       

3.5 Kort och längre undersökningsperiod 

Olika resultat fås beroende på vilka åldersgrupper som studeras, att följa upp fysisk aktivitet 

från ungdom till vuxen visar ofta på ett större samband i resultatet än att följa upp fysisk 

aktivitet från barndom till vuxen ålder. Herman (2008, 283-284) finner i sin 22 år långa 

studie, som nämnts ovan, inget samband mellan fysisk aktivitet från åldrarna 7-18 år och 22 

år framåt. Dock visar samma studie men över ett kortare tidsspann, de sista 15 åren av 

studien, att det finns viss korrelans. Även Telema (2005, 270-271) visar på detta samband, 

men han har till skillnad från Herman (2008, 283-284) valt att inte ta upp aspekten angående 

vilka åldersperioder som sambandet är starkt respektive svagt. Han påstår istället allmänt att 

kortare tidsperioder ger större korrelation än längre tidsperioder (Telema 2005, 270-271). Det 

finns alltså ett större samband vid undersökningar som sker med kortare tidsintervaller än 

undersökningar som sker med längre tidsintervaller, störst korrelation finns mellan 

ungdomsåldern och vuxen ålder. Utöver denna skillnad kan även olikheter i studiernas 

resultat bero på att forskarna har använt olika definition av fysisk aktivitet.   

3.6 Innebörden av fysisk aktivitet 

Beroende av hur forskare definierar innebörden av fysisk aktivitet och vilka faktorer som är 

viktiga då detta mäts fås olika resultat på sambandet mellan fysisk aktivitet som ung och 

äldre. Två forskare som tydligt skiljer sig åt i definitionen av fysisk aktivitet, och också i 

resultatet, är Kraut (2003) och Gordon-Larsen (2004). Kraut (2003, 2040) definierar fysisk 

aktivtet vid vuxen ålder som att man rör på sig minst 30 minuter minst en gång i veckan och 

kommer fram till att det finns ett samband mellan fysisk aktivitet som ung och som äldre. 
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Gordon-Larsen (2004, 279-281), å andra sidan, definierar fysisk aktivitet som att uppnå minst 

5 tillfällen av måttlig till kraftig fysisk aktivitet i veckan och kommer fram till att det finns ett 

mycket litet samband mellan fysisk aktivitet som ung och som äldre. Att vid vuxen ålder 

definiera fysisk aktivitet så som att delta i fysiska aktiviteter minst 5 dagar i veckan bidrar 

alltså till att sambandet mellan att vara fysiskt aktiv som ung och som äldre blir litet, till 

skillnad från att definiera fysisk aktivitet vid vuxen ålder som deltagande i fysiska aktiviteter 

endast en gång i veckan i max 30 minuter där sambandet blir större. De övriga artiklarna är 

oprecisa i sin definition av vad fysisk aktivitet är, många nämner intensitet och frekvens som 

viktiga faktorer men det nämns aldrig hur frekvent och hur intensiv en aktivitet måste vara för 

att individen ska räknas som fysiskt aktiv. Genom de artiklar där det tydligt framgår vilken 

definition av fysisk aktivitet som finns blir alltså resultatet av sambandet mellan fysisk 

aktivitet som ung och som äldre olika vid olika definitioner. Resultatet om huruvida fysisk 

aktivitet i barn- och ungdomsåren påverkar att man är fysiskt aktiv som vuxen eller ej är dock 

inte beroende av vart i världen studien utförts.  

3.7 Geografisk plats 

Det finns inget samband mellan hur fysisk aktivitet i ung ålder påverkar fysisk aktivitet i 

vuxen ålder och på vilken geografisk plats de vetenskapliga studierna har utförts. I studier 

från USA, Kanada, Sverige och Finland kan man se ett märkbart samband mellan fysisk 

aktivitet som ung och som vuxen (Alfano 2002, Engström 2008, Huotari 2011, Kraut 2003, 

Tammelin 2003 & Telama 2005), medan man endast kan se ett marginellt samband i studier 

från Belgien, Storbritannien, Australien, USA samt Kanada (Beunen 2004, Boreham 2004, 

Cleland 2011, Gordon-Larsen 2004 & Herman 2008). Ett konstaterande kan göras att studier 

från Norden (Sverige och Finland) kommer fram till att det finns ett samband mellan att vara 

fysiskt aktiv som ung och som äldre, i övrigt kan inga paralleller dras mellan geografiska 

platser och resultatet av studierna. Det finns alltså inget konkret samband mellan vart i 

världen vetenskapliga studierna har utförts och resultatet av dessa. Det går heller inte att se 

något tydligt samband mellan de mätinstrument som används och resultatet av studierna.    

3.8 Mätinstrument 

Det finns ingen tydlig koppling mellan vilka olika mätinstrument och metoder som forskarna 

använder och resultatet av studierna. Genomgående har alla presenterade forskare, både de 

som kommit fram till att det finns ett stort samband och de som kommit fram till att det finns 

ett marginellt samband mellan fysisk aktivitet som ung och som äldre, använt sig av 
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enkätundersökningar som mätinstrument (se t.ex. Boreham 2004, 3 & Gordon-Larsen 2004, 

278). Dessa enkätundersökningar ser olika ut i de olika studierna samt vissa studier är även 

delvis baserade på andra mätinstrument så som accelerometer, konditionstest, stegräknare 

samt medicinska undersökningar. Det går dock inte att se något samband när de gäller dessa 

mätistrument och resultatet på studierna. Det går å andra sidan att se ett samband mellan de 

studier som baserades på undersökningar där enkäten endast fylldes i vid vuxen ålder. Både 

Kraut (2003, 2039) och Alfano (2002, 83-84) utförde endast en undersökning, där de lät 

deltagarna svara på frågor om både nuvarande och dåvarande fysisk aktivitet. Båda forskarna 

kommer fram till att det finns ett starkt samband mellan fysisk aktivitet vid unga och äldre år. 

Mätinstrumentets betydelse för huruvida fysisk aktivitet som ung påverkar fysisk aktivitet 

som äldre eller ej är alltså nästan obefintlig, det enda samband man kan se är att om 

undersökningen endast skedde vid ett tillfälle så visade det sig betyda att studien kom fram till 

att det finns ett samband mellan fysisk aktivitet som ung och äldre.  

 

Oenigheten är stor angående om fysisk aktivitet som ung påverkar att man blir fysiskt aktiv 

som äldre eller ej. Definitionen av fysisk aktivitet, olika aktiviteters betydelse, hur långa 

undersökningsperioder, geografisk plats samt mätinstrument är faktorer som bidrar till 

resultatet, dock inte i en enhällig mening.  

3.9 Sammanfattning av sambandet mellan fysisk aktivitet som ung 

och som äldre  

Sammanfattningsvis råder det inom studierna delade meningar om huruvida fysisk aktivitet 

under barndomen/ungdomen på något sätt är relaterad till fysisk aktivitet som äldre. Det finns 

olika studier som tyder på att fysisk aktivitet i unga åldrar både påverkar och knappt påverkar 

fysisk aktivitet senare i livet. Det går dock inte att helt motsäga att detta samband faktiskt 

existerar, då ingen av studierna visade att sambandet mellan att vara fysiskt aktiv som ung och 

som äldre var helt obefintligt. Studiernas olika resultat kan bero på omkringliggande faktorer, 

såsom att de har olika långa undersökningsperioder samt att de definierar fysisk aktivitet på 

olika sätt. Resultatet av studierna skiljde sig dock inte beroende av vilken geografisk plats den 

utfördes på och vilket mätinstrument som användes. 
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4. Övriga faktorers inverkan på fysisk aktivitet i vuxen ålder 

Förutom fysisk aktivitet finns det ytterligare ett antal faktorer som i unga år påverkar om man 

blir fysiskt aktiv som äldre. Dessa faktorer är BMI och övervikt, idrottsundervisning och 

betyg i idrott och hälsa, könstillhörighet samt socioekonomiska och demografiska faktorer.  

4.1 Fysisk aktivitet, BMI och övervikt som förutspående faktorer 

Fysisk aktivitet, BMI och övervikt vid unga åldrar bidrar starkt till att förutspå en individs 

BMI och risker för övervikt senare i livet. Med BMI menas Body Mass Index, ett index som 

fås genom den matematiska uträkningen Vikt(Kg)/ Längd(m)2, vilket ofta används som ett 

mått för att mäta övervikt. Alfano (2002, 86) konstaterar att tidigare deltagande i idrott 

påverkar en individs BMI senare i livet, en person som är aktiv i unga åldrar har generellt 

lägre BMI än en person som tidigare varit fysiskt inaktiv. Detta tillsammans med Alfanos 

(2002, 86) konstaterande om att deltagande i fysisk aktivitet som ung påverkar deltagande i 

fysisk aktivitet som vuxen på ett positivt sätt gör att hon även påstår att detta är en viktig 

vetskap i kampen mot övervikt. Man kan med fysisk aktivitet och deltagande i idrott i ung 

ålder lägga grunden för ett fortsatt hälsosamt leverne samt förebygga övervikt senare i livet 

(Alfano, 2002, 87). Även Herman (2008, 287) nämner att fokus på fysisk aktivitet och 

övervikt i ung ålder är viktiga faktorer som förebygger övervikt senare i livet. Det 

förebyggande arbetet mot övervikt är väldigt viktigt då behandling av redan etablerad övervikt 

är betydligt svårare (Herman, 2008, 287). Till skillnad från Alfano (2002) som enbart studerar 

sambandet mellan fysisk aktivitet som ung och fysisk aktivitet, BMI och övervikt som vuxen 

så studerar Herman (2008) även sambandet mellan BMI och övervikt som ung och BMI och 

övervikt som äldre. Även om det inte finns någon signifikant koppling mellan att vara fysiskt 

aktiv som ung och som äldre så finns det koppling mellan BMI och övervikt som yngre och 

som äldre. En stor del av de som hade lägst respektive högst BMI vid första tillfället hade det 

även vid uppföljningen och över 80% av de som var överviktiga i ung ålder var det även 

senare i livet (Herman, 2008, 283). Dock är inte en hälsosam vikt i ungdomen någon garanti 

för att man ska bibehålla denna även som vuxen, övervikt och fetma i vuxen ålder är dubbelt 

så vanligt som i ung ålder (Herman, 2008, 287). Fysisk aktivitet, BMI och övervikt i unga 

åldrar är alltså faktorer som starkt påverkar BMI och övervikt i äldre åldrar, det är dock även 

många som är överviktiga i vuxen ålder som inte haft problem med övervikt tidigare. 

Ytterligare faktorer som kan påverka fysisk aktivitet i äldre åldrar är idrottsundervisningen 

och betyg i idrott och hälsa.  
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4.2 Idrottsundervisningens och idrottsbetygets betydelse för 

fortsatt fysisk aktivitet 

Kontinuerlig medverkan i idrottsundervisningen samt individens uppnådda betyg inom idrott 

och hälsa har betydelse för i vilken grad personen blir fysisk aktiv senare i livet. Engström 

(2008, 328) har visat på att uppnått betyg i idrott och hälsa har betydelse för ett fortsatt fysisk 

aktivt liv. Han ansåg att betyget som åstadkoms under idrotten i skolan i relativt stor 

utsträckning förutsäger vilka träningsvanor individen kommer att ha och vidmakthålla i 

framtiden. Engström (2008, 328) lyfter även resonemanget ett steg längre, och visar på, med 

hjälp av aktuell forskning, att betyget i idrott och hälsa är en av de två variabler som absolut 

bäst förutsäger denna korrelation. Den andra variabeln är ”sportbredd”, som redan diskuterats 

kring i ett tidigare avsnitt. I sin studie lägger Engström ihop dessa variabler, och visar i och 

med det att en individ som har stor sportbredd, men även bra betyg inom idrott och hälsa, 

löper hela 3 gånger större chans att vara fysiskt aktiv i medelåldern (vid 53 år) än en person 

med lågt betyg inom idrott och hälsa samt låg ”sportbredd” (Engström 2008, 328-329). 

Mottaget betyg i idrott och hälsa visar sig dock inte enbart ha ett bärkraftigt samband med 

fysisk aktivitet vid vuxen ålder, det är även en mycket pålitlig variabel som understödjer till 

att öka reliabiliteten vid forskningsstudier (Telama 2005, 271). Telama (Ibid) understryker 

inte enbart betyget i idrott och hälsa och dess betydelse för framtida fysisk aktivitet, utan 

framhäver även idrottsundervisningens betydelse i den bemärkelsen att denna har ett viktigt 

uppdrag i att fostra och uppmuntra eleverna till regelbunden fysisk aktivitet, till rörelseglädje, 

och till att guida in elever så att de hittar idrotter de kan tänka sig fortsätta med även på 

fritiden. Om idrottsundervisningen klarar av det uppdraget så kan det i förlängningen leda till 

att eleven får en högre inre motivation och bättre motoriska färdigheter, som i sin tur är goda 

förutsättningar för ett fortsatt fysiskt aktivt liv (Telama 2005, 271). Om fokus enbart läggs på 

vilken betydelse idrottsundervisningen har så visar det sig att aktiv medverkan under 

idrottsundervisningen har betydelse för och är korrelerad med total fysisk aktivitet som vuxen 

(Cleland 2011, 598). Engström skriver, i enighet med Telama (2005) att individernas 

idrottsvanor formas och ges näring under både fysiska aktiviteter på fritiden men framför allt 

under skoltiden och idrottsundervisningen (Engström 2008, 337). En sammanställning av 

studierna visar att det finns ett svagt samband mellan aktivt kontinuerligt deltagande under 

idrottslektioner och fysisk aktivitet som äldre. Desto starkare samband är det mellan betyg 

inom idrottsämnet, vilket är en mycket ansenlig faktor för att kunna förutsäga fysisk aktivitet 
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som äldre. Ytterligare en faktor som kan ha inverkan på fysisk aktivitet senare i livet är 

könstillhörighet.      

4.3 Kön som förutspående faktor 

Det råder delade meningar kring genusperspektivets relevans i sambandet med huruvida 

fysisk aktivitet går att spåra från ung till äldre. Boreham (2004), som i sin studie visat på att 

det inte går att spåra fysisk aktivitet mellan ung och äldre, påvisar dock marginella skillnader 

mellan könen, och kommer fram till att sambandet är större hos män än hos kvinnor. Trots att 

man generellt inte kan säga att det finns något samband mellan fysisk aktivitet som ung och 

som äldre så kan man ändå se skillnader mellan könen då sambandet mellan fysisk aktivitet 

som ung och som äldre hos kvinnor är obefintligt och hos män litet till måttligt (Boreham 

2004, 3-6). Även Gordon-Larsen (2004, 279-281) har kommit fram till ett liknande resultat. 

Telama (2005) som visar att det generellt går att spåra fysisk aktivitet mellan ung och vuxen, 

har även han kommit fram till att det skiljer i resultat mellan könen. I samstämmighet med 

Boreham (2004) och Gordon-Larsen (2004) kommer han fram till att sambandet mellan fysisk 

aktivitet som ung och som äldre är starkare hos män än hos kvinnor (Telama 2005, 270-271). 

Oavsett resultat på frågan om fysisk aktivitet i ung ålder påverkar fysisk aktivitet i äldre ålder 

eller ej så kan man konstatera att det finns en skillnad mellan män och kvinnor. Dock finns 

det delade meningar kring detta konstaterande.  

 

En forskare, som går mot strömmen, mot tidigare studier (bl.a. Boreham 2004, Gordon-

Larsen 2004 & Telama 2005), är Houtari (2011, 1138), som anser att det inte finns någon 

skillnad mellan könen. Han har kommit fram till att det går att spåra fysisk aktivitet från ung 

till äldre, och att sambandet för män och kvinnor är likvärdigt. Att det går att spåra fysisk 

aktivitet från ung till äldre likvärdigt hos båda könen behöver dock inte betyda att sambanden 

för män och kvinnor måste vara helt lika. Tammelin (2003, 24) visar på att det går att se 

likvärdigheten, men att det då krävs att männen är fysiskt aktiva minst 2 gånger i veckan och 

kvinnorna minst 1 gång i veckan. Premisserna för hur mycket fysisk aktivitet som krävs som 

ung för att man ska bli fysiskt aktiv som äldre för män och kvinnor är alltså olika. Tammelin 

(2003, 24) kommer i övrigt i stort sett fram till samma resultat som Houtari (2011, 1138). 

Oenigheten inom genusfrågan när det handlar om spårningen av fysisk aktivitet från ung till 

äldre är alltså stor. Något entydigt svar är svårt att komma fram till, både att sambanden 

mellan män och kvinnor är lika och olika finns och är väl grundad i flera forskningsprojekt. 
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Eniga är dock studierna angående i vilken grad socioekonomiska och demografiska faktorer i 

barn- och ungdomsåren påverkar en individs fysiska aktivitet som äldre.  

4.4 Socioekonomiska och demografiska faktorer som förutspående 

faktorer  

Fysisk aktivitet vid vuxen ålder beror av socioekonomiska och demografiska faktorer i unga 

år. Boende i urbaniserade områden, hög socioekonomisk klass hos fadern samt att föräldrarna 

har en hög fysisk aktivitetsnivå bidrar i hög grad till att barnet blir fysisk aktivt som vuxen 

(Beunen 2004, 1933-1934). Likt Beunen (2004) påstår även Engström (2008) att det finns ett 

samband mellan socioekonomiska och demografiska faktorer och fortsatt fysisk aktivitet som 

vuxen, han nämner dock inte samma explicita påståenden som Beunen, utan enbart att dessa 

faktorer påverkar. När Engström (2008, 324) talar om socioekonomiska och demografiska 

faktorer nämner han begreppet “kulturellt kapital” som nämnts ovan och är ett stort och 

komplext begrepp som förutom att det handlar om det sociala sammanhanget man lever i 

också berör egna värderingar och förmågor kopplat till fysisk aktivitet. Socioekonomisk 

situation och vart man demografiskt är bosatt har alltså betydelse för huruvida man blir fysiskt 

aktiv som äldre.      

4.5 Sammanfattning av övriga faktorers inverkan på fysisk aktivitet 

i vuxen ålder 

Det är inte enbart fysisk aktivitet vid unga år som påverkar huruvida om en individ blir fysiskt 

aktiv som äldre eller inte. Det finns även ett antal övriga faktorer, som i barndomen och 

ungdomen också kan påverka om individen blir fysiskt aktiv eller inte senare i livet. En av 

faktorerna är BMI och övervikt, som är en förutspående faktor för ett vidare hälsosamt liv. 

Även idrottsundervisningen och framförallt mottaget betyg i idrott och hälsa är förutspående 

faktorer för fortsatt fysisk aktivitet i vuxenlivet. Oenigheten är dock stor i frågan om 

könstillhörighet är en förutspående faktor för fortsatt fysisk aktivitet. Vissa av de lästa 

studierna visar på att sambandet är starkare hos män än hos kvinnor, medan andra studier inte 

ser någon skillnad mellan könen. Socioekonomiska och demografiska faktorer förutsäger i 

hög grad om individen kommer bli fysiskt aktiv senare i livet.   
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5. Avslutande diskussion 

Hälsa är ett komplext och mångfasetterat begrepp som enligt Världshälsoorganisationen 

(1948) definieras som fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande. Fysiskt 

välbefinnande är alltså en viktig faktor för att uppnå god hälsa och för att nå fysiskt 

välbefinnande är fysisk aktivitet en bidragande faktor. Läroplanen (Skolverket 2011a) betonar 

likt Världshälsoorganisationen (1948) att hälsa innehar tre aspekter, fysisk, psykisk och 

social. Ämnet Idrott och hälsa har ett särskilt ansvar att främst lägga fokus vid den fysiska 

aspekten (Skolverket 2011b, 6), även om de andra två aspekterna absolut inte anses oviktiga.  

5.1 Samband mellan fysisk aktivitet som ung och som äldre 

En knapp majoritet av den forskning vi studerat visar att det finns ett samband mellan fysisk 

aktivitet som ung och som äldre. Anledningen till att resultaten av studierna skiftar kan ha att 

göra med längden av undersökningsperiod samt i vilken ålder individerna var då 

undersökningen gjordes. Barndomen, ungdomsåren och vuxenåren skiljer sig åt, eftersom 

individen har olika förutsättningar att vara fysiskt aktiv. I barndomsåren är mycket fysisk 

aktivitet obligatorisk i skolan samt att det då inte är komplicerat att börja med 

fritidsaktiviteter eftersom alla är nybörjare och många befinner sig på samma fysiska, 

motoriska och mentala nivå. I ungdomsåren däremot slutar individen skolan och blir då själv i 

högre grad ansvarig för att utöva fysisk aktivitet. I denna ålder är det också vanligt att man 

flyttar hemifrån, med allt vad det innebär, vilket i vissa fall kan försvåra kontinuerligt 

utövande av fysisk aktivitet. I vuxenåldern är det mycket ovanligt att man utövar fysisk 

aktivitet som man inte utövat tidigare och inte har motoriska och koordinativa färdigheter för 

att klara av. Beroende av när i livet som undersökningar görs ses alltså mindre eller större 

samband mellan fysisk aktivitet som ung och som äldre.  

 

Ytterligare en anledning till att resultaten skiftar kan ha att göra med vilken definition 

forskarna har av fysisk aktivitet. Om fysisk aktivitet anses innebära fysisk aktivitet flertalet av 

veckans dagar vid vuxen ålder ser studierna generellt inget märkbart samband mellan fysisk 

aktivitet som ung och som äldre. Detta tror vi kan bero på att det över lag är väldigt få 

personer som kommer upp i denna mängd av fysisk aktivitet per vecka och därmed blir också 

sambandet mindre synligt. Om studierna definierar att vara fysiskt aktiv på ett sätt som väldigt 

få människor lever upp till är det inte konstigt att resultatet påverkades av detta. Om däremot 
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fysisk aktivitet beskrivs som att vara fysiskt aktiv endast en eller ett fåtal dagar i veckan som 

vuxen, är sambandet märkbart större.         

5.2 Övriga faktorers inverkan på fysisk aktivitet i vuxen ålder   

En aspekt som bidrar till att fysisk aktivitet är viktigt vid ung ålder är BMI, en person som är 

fysiskt aktiv som ung har generellt lägre BMI än en person som tidigare varit fysiskt inaktiv 

(Alfano 2002, 86-87). Högt BMI är idag ett problem för samhället, då det är kopplat till fetma 

och hjärt- och kärlsjukdomar, vilket är kostsamt för samhället samt i många fall leder till för 

tidig död. Vi anser att idrottsundervisningen här spelar en viktig roll, genom att 

undervisningen på ett konkret sätt bidrar till fysisk aktivitet, vilket i sin tur påverkar BMI i en 

positiv mening. Idrottsundervisningen kan alltså indirekt bidra till att spara pengar för 

samhället och i förlängningen till att motverka för tidig död. Även mottaget betyg i ämnet 

idrott och hälsa förutsäger vilka träningsvanor individen kommer att ha i framtiden (Engström 

2008, 328-329). En elev med goda kunskaper i alla delar av ämnet erhåller ett högt betyg och 

tenderar med sin kunskap att fortsätta vara fysiskt aktiv senare i livet. Eftersom eleverna får 

betyg i årskurs 6 är vi som framtida mellanstadielärare delaktiga i betygsprocessen, det är 

därför viktigt att vi ger eleverna bästa möjliga förutsättningar att utveckla kunskaper inom 

ämnets alla delar. Vi anser att ett högt betyg även kan leda till ett förbättrat självförtroende, 

vilket kan bidra till ökad motivation till fysisk aktivitet och därmed till att individen blir 

fortsatt fysiskt aktiv. Ytterligare omständigheter som påverkar huruvida man blir fysiskt aktiv 

som vuxen är socioekonomiska och demografiska faktorer, dock är studierna oeniga kring om 

könstillhörighet påverkar detta samband. Vi anser att de två sistnämnda omständigheterna är 

något som man som lärare inte kan påverka men det är ändå bra att känna till. Genom vetskap 

om förutsättningarna en elevgrupp har kan man som lärare strukturera och anpassa 

undervisningen på ett medvetet och fördelaktigt sätt.  

5.3 Idrottsundervisningens påverkan på fysisk aktivitet i vuxen 

ålder 

Idrottsundervisningen ger eleverna chans till fysisk aktivitet vid unga år, och i enighet med 

majoriteten av studierna därmed också förutsättningar för ett fortsatt fysiskt aktivt liv. Som vi 

nämnt ovan är fysisk aktivitet en viktig förutsättning för fysiskt välbefinnande och därmed 

också i förlängningen till en god hälsa, alltså fungerar idrottsundervisningen som en viktig 

start för att individer ska kunna upprättahålla god hälsa. Ett viktigt argument för att 

idrottsundervisningen bidrar till att individen faktiskt blir fysiskt aktiv senare i livet handlar 
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om det som Engström (2008, 325-334) kallar “sportbredd”. Han anser i enlighet med 

Tammelin (2003, 27) att det är viktigt att i unga år delta i många olika idrotter så att man 

bygger upp en bredd av motoriska och koordinativa färdigheter, om man innehar dessa 

färdigheter är sannolikheten större att man som vuxen kommer att utöva fysisk aktivitet i 

någon form. Att ha en bredd av motoriska och koordinativa färdigheter gör alltså att man 

känner sig mer bekväm med att utöva olika sorters fysisk aktivitet, både som ung och som 

vuxen, och därmed är sannolikheten att man gör det större än om de motoriska och 

koordinativa färdigheterna saknas. Detta kan kopplas till idrottsundervisningen där eleverna 

får möjlighet att utföra en stor mängd olika fysiska aktiviteter och därmed får en chans att 

bygga upp en varierad mängd motoriska och koordinativa färdigheter vilket lägger en grund 

för fortsatt utövande av fysisk aktivitet även som vuxen.    

 

Att eleverna får chans att prova olika idrotter bidrar också till det som Telama (2005, 271) 

uttrycker som idrottsundervisningens viktiga uppdrag. Detta uppdrag innebär att fostra och 

uppmuntra elever till regelbunden fysisk aktivitet, rörelseglädje och till att guida in elever så 

att de hittar idrotter de kan tänka sig fortsätta med även på fritiden. Enligt kursplanen i idrott 

och hälsa ska eleverna få chansen att utveckla kunskaper inom en mängd olika idrotter, både 

sommartid och vintertid (Skolverket 2011a, 51-53). Denna vidd av utövade aktiviteter ökar 

möjligheterna för vare enskild elev att finna rörelseglädje och att få chansen att hitta 

aktiviteter de kan tänka sig fortsätta med i framtiden. Alla människor är olika och tycker om 

olika saker, att idrottsundervisningen tar till vara på dessa olikheter och erbjuder olika slags 

aktiviteter ökar möjligheterna för alla att hitta sin form av träning. Att alla hittar ett sätt att 

utöva fysisk aktivitet som just de trivs med leder till att fler kan nå fysiskt välbefinnande och 

därmed också god hälsa.  

 

Fysisk inaktivitet är idag ett problem för samhället då det förutom till högt BMI även är 

kopplat till fetma och hjärt- och kärlsjukdomar vilket enligt världshälsoorganisationen idag 

räknas som den fjärde ledande riskfaktorn för global dödlighet. I och med att barn och 

ungdomar idag sitter allt mer stilla på fritiden får idrottsundervisningen en mer central och 

framträdande roll i att främja elevers hälsa. Idrottsundervisningen kan i vissa fall vara den 

enda fysiska aktiviteten många barn och ungdomar ägnar sig åt då många är helt fysiskt 

inaktiva på fritiden. Att som lärare, under de fåtal minuter som är tillägnat ämnet idrott och 

hälsa, ge alla elever de fysiska, motoriska och koordinativa färdigheterna som ligger till grund 

för ett fortsatt fysiskt aktivt liv är dock mycket svårt. För att detta över huvud taget ska bli 
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möjligt anser vi att man måste ha goda materiella resurser och personalresurser, samtidigt 

som motivationen hos både elever och lärare måste vara god.  

 

Det skulle dock vara fördelaktigt för samhället om man säkert kunde säga att fysisk aktivitet i 

unga år leder till fysisk aktivitet i äldre år och därmed också till en god hälsa genom hela 

livet. Då skulle omfattande insatser kunna göras i unga år, speciellt inom den svenska skolan 

då denna är ett obligatoriskt moment i varje individs liv. Det samband som vi i vår 

litteraturstudie kommit fram till, att majoriteten av studierna ser ett tydligt samband mellan 

fysisk aktivitet som ung och som äldre, anser vi dock är gott nog för att belysa att deltagande 

inom ämnet idrott och hälsa är, som kursplanen i idrott och hälsa uttrycker det, grundläggande 

för människors välbefinnande (Skolverket 2011a, 51).   

5.4 Tankar kring vidare fördjupning 

Skrivandet av denna uppsats har gett oss stor vetskap inom just detta område, samtidigt har 

ytterligare frågor och intressanta möjligheter till att utforska ytterligare områden dykt upp. 

Med utgångspunkt från det presenterade resultatet skulle det exempelvis vara mycket 

intressant att själva göra en longitudinell studie på sambandet mellan fysisk aktivitet som ung 

och som äldre och se vilket resultat just vi skulle få.  Det skulle även vara intressant att 

fördjupa sig ännu mer i och titta på skillnader och likheter mellan studier som omfattar olika 

långa undersökningsperioder samt olika ålder på deltagargrupperna. Som framtida lärare har 

vi stor nytta av att ha skrivit denna konsumtionsuppsats, eftersom den gett oss vetskap om att 

det inte går att bortse från sambandet mellan fysisk aktivitet vid unga och äldre år. Det 

motiverar det arbete vi kommer att lägga ner för att främja elevers hälsa, både direkt men 

också i ett längre perspektiv. Vi anser alltså att idrottslärare överlag spelar en viktig roll för 

individers hälsa och välbefinnande.     
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