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Arezo Mikaeili, Stina Andersson 
 
SAMMANFATTNING 
Barn och ungdomar är mindre fysiskt aktiva vilket kan ge påverkan på den mentala 
hälsan, med minskat välbefinnande som följd. 
Syfte: Att belysa vilka effekter fysisk aktivitet har på barn och ungdomars mentala 
hälsa. 
Metod: En litteraturstudie där artikelsökning utförts i Pubmed, PsycINFO, Cinahl och 
ELIN@Kalmar. Sammanlagt inkluderades 8 artiklar i arbetet. Dessa kvalitetsbedömdes 
med stöd av bedömnings- och analysmallar för kvalitativa respektive kvantitativa 
artiklar. Artiklarnas resultat kodades, kategoriserades och sammanställdes utifrån 
huvudkategorierna mental hälsa och fysisk aktivitet. 
Resultat: Det övervägande resultatet är att fysiskt aktiva barn och ungdomar har en 
bättre mental hälsa.  
Slutsats: Den övervägande slutsatsen är att fysisk aktivitet påverkar den mentala hälsan 
och att intensitet, duration och typ av aktivitet inverkar på resultatet. Dessutom betonas 
aktiviteten som viktig i sig för den mentala hälsan. 
 
Nyckelord: Fysisk aktivitet, mental hälsa, välbefinnande, självbild, nedstämdhet, barn, 
ungdom. 
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THE INFLUENCE OF PHYSICAL ACTIVITY ON CHILDREN´S AND 
ADOLESCENT´S MENTAL HEALTH  
Arezo Mikaeili, Stina Andersson 
 
ABSTRACT 
Children and adolescents are nowadays less physically active. This may affect the 
mental aspects of health among young people.  
Aim: Enhance how physical activity affects the mental health among children and 
adolescent. 
Method: A systematic literature review where searches for articles were done in the 
following electronic databases; Pubmed, PsycINFO, Cinahl and ELIN@Kalmar. Totally 
8 articles were included in the review. These were assessed by quality-checklists for 
qualitative- and quantitative studies. The results of the studies were coded, categorized 
and analyzed together under the major categories Physical activity and Mental health. 
Result: The predominantly results are that physically active children and adolescents 
have better physical and mental health then the less active. 
Conclusions: The conclusions that most of researchers find and witch we agree with is 
that physical activity do affect the mental health and intensity, duration and types of 
activities is important for the affection. On the other hand some researchers enhance the 
positive effects of the activity by itself. 
 
Keywords: Physical activity, mental health, wellbeing, self-concept, depression, child, 
adolescent 
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1 INTRODUKTION 

I världen mår fler och fler barn och ungdomar dåligt på grund av att utvecklingen av 

samhället medför en minskad fysisk aktivitet (Berg, 2006). Detta leder till att ett 

ohälsotillstånd med bland annat nedstämdhet, låg självkänsla och lågt välbefinnande bland 

dessa barn och ungdomar ökar i samma takt (Nyberg, 2005). Människors fysiska och psykiska 

hälsa grundläggs i barndomen (Tamm, 2002) och den psykiska ohälsan är ett av de största 

folkhälsoproblemen i Europa (EU, 2006). Vårdens uppgift är att utveckla det hälsofrämjande 

och sjukdomsförebyggande arbetet (Ewles & Simnet, 2005) och arbeta för att förebygga 

ohälsa hos befolkningen (SFS 1982:763). Vi ser därför ett behov av kunskap inom området 

för att arbeta med tidiga insatser för en positiv utveckling av folkhälsan, på både kort och lång 

sikt. 

 

1.1 Ett grundläggande behov 

Maslow beskriver i sin behovshierarki individens behov av rörelse. Han menar att den både är 

global och känd sedan länge (Maslow, 1954). Kroppen är konstruerad så att den genom 

rörelse minskar risken för att drabbas av smärtor, sjukdomar och funktionsnedsättningar. 

Under tidigare epoker kunde individen tillfredsställa sina rörelsebehov i sitt dagliga arbete, 

men dagens arbetssituation har ändrats från rörligt till mer stillasittande. Rörligheten i hemmet 

och vardagen har också blivit mindre på grund av alla hjälpmedel som finns. Den motion som 

individen får idag är oftast artificiell genom t.ex. jogging på maskin eller ute, på gym eller vid 

gymnastik. Att fysisk inaktivitet är negativt för kroppen är som sagt känt. Längre inaktivitet 

leder till skador på sikt och kan bland annat ge negativ påverkan på hjärta och kärlsystem, och 

sängliggande även under en kort period kan försämra organfunktioner radikalt. Fysisk 

aktivitet påverkar dessutom det mentala välbefinnandet lika mycket som det fysiska (Tamm, 

2002). Den fysiska aktiviteten hos befolkningen har minskat kraftigt de senaste åren och då 

även hos barn och ungdomar. Aktiviteten minskar med åldern, mellan åldern 11 och 15 år 

halveras den bland annat på grund av ökat stillasittande. Aktiviteten har också förskjutits från 

vardagen till fritiden.  
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1.2 Vinster 

Regelbunden fysisk aktivitet hjälper barn att förebygga och kontrollera känslor av oro och 

nedstämdhet (World Health Organization, WHO, 2007a). Självkänsla och självuppfattning 

förbättras och ångest och stress minskar (Berg, 2006). Fysisk aktivitet gör också att 

inlärningsförmågan hos skolbarn ökar, det stimulerar deras sociala och mentala utveckling, 

ger bättre koncentrationsförmåga och en bättre livskvalitet. Fysisk aktivitet ger en ökad känsla 

av vitalitet och välbefinnande och leder till att individen får en ökad mängd psykisk energi, 

kan tänka klarare, koncentrera sig bättre, uppleva mindre spänning vid psykisk stress och få 

en minskad benägenhet för nedstämdhet (Faskunger, 2001). 

1.3 Ansvar och målsättningar 

Antalet timmar för ämnet idrott i skolan har minskat dramatiskt under de senaste decennierna 

(Riksidrottsförbundet, RF, 2000). Som det är idag har Sverige tillsammans med Irland lägst 

avsatt tid för skolidrott i Europa (Berg, 2006). Enligt skolverkets författningssamling skall 

skolan ha som mål att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela 

skoldagen (SKOLFS 1994:1). 

 

Sedan år 2003 har Sverige en ny folkhälsopolitik för då antog Riksdagen propositionen ”Mål 

för folkhälsa”. I det tredje av de elva målområdena står det bland annat att trygga och goda 

uppväxtvillkor är väsentligt för barns och ungdomars hälsa och även för folkhälsan på lång 

sikt. Den växande psykiska ohälsan och levnadsvanorna hos barn och ungdomar ska 

uppmärksammas särskilt. Trots att barn i Sverige i allmänhet har goda uppväxtvillkor och god 

hälsa, finns det barn som behöver särskild uppmärksamhet. I målområde sex står att hälso- 

och sjukvården har väsentlig betydelse för den långsiktiga hälsoutvecklingen. Detta genom 

den specifika kompetens, breda kunskap, auktoritet och stora kontaktyta ut mot befolkningen. 

I målområde nio står att fysisk aktivitet är en förutsättning för en god hälsoutveckling. 

Samhället skall utformas så att det ger förutsättningar för en ökad fysisk aktivitet hos hela 

befolkningen. Detta skall främst ske genom insatser som stimulerar till mer fysisk aktivitet i 

förskola, skola och fritid. Vårdens uppgift är att utveckla det hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande arbetet för en effektiv hälso- och sjukvård vilket även inkluderar barn 

och ungdomars mentala hälsa (Ewles & Simnett, 2005).  
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En nationell målsättning är att förbättra psykiskt och socialt välbefinnande, behandla ångest 

och depression, öka möjligheter till avkoppling och främja socialt samspel. För att uppnå 

fastslagna målsättningar är både nationella och lokala strategier betydelsefulla. Varje 

verksamhet måste fundera över hur det egna arbetet bidrar till att nå de övergripande målen. 

Många personer inom en rad olika organisationer är inblandade och kan genom att 

komplettera varandras insatser bidra till målsättningen att öka hälsan hos befolkningen. Redan 

i skola och förskolan är det viktigt att skapa mönster för positiv fysisk aktivitet. Hälso- och 

sjukvården har som uppgift att stimulera till fysisk aktivitet i det dagliga livet, och att 

samarbeta med lokala idrotts- och fritidsanläggningar. Även forskningsinstitut, universitet och 

högskolor har en viktig uppgift genom att genomföra studier och utvärderingar i syfte att 

identifiera effektiva metoder för främjande av fysisk aktivitet. Universitetens roll är även att 

höja befolkningens utbildningsnivå vilket är avgörande för folkhälsan, då kunskap lägger 

grunden för handling (Ewles & Simnet, 2005). 

 

 I det folkhälsofrämjande arbetet har målgruppsperspektivet varit en vanlig strategi. Detta 

innebär att hälsoarbetet är riktat mot en speciell riskgrupp i befolkningen. Utifrån detta har 

arenaperspektivet utvecklats. Arenor är naturliga mötesplatser där människor kan samlas och 

kunskap kan nå ut och ge goda möjligheter till en bred förankring och en helhetssyn på 

människors vardag och verklighet. Skolan har sedan länge betraktats som en viktig arena för 

hälsofrämjande arbete. Under 1993 gick Sverige med i The European Network of Health 

Promotion in Schools (ENHPS) som betonar att skolor är kraftfulla i förändringsarbete och i 

Sverige finns sedan 1997 ett nationellt nätverk för Hälsofrämjande skolor. Från början låg 

ansvaret hos Folkhälsoinstitutet (FHI) men sedan 1997 ligger ansvaret på myndigheten för 

skolutveckling inom Skolverket (Ewles & Simnet, 2005).  

 

1.4 Definitioner 

I en bedömning av hälsa och sjukdom är det tre punkter som hänsyn tas till. Dessa är kroppen 

med alla samverkande organ och funktioner, sinnet med det kognitiva och känslomässiga 

beteendet och det sociala livet och nätverken som finns runt omkring (Kristoffersen, 1998). 

1.4.1 Mental Hälsa  

Hälsa kan definieras olika eftersom det betyder olika för olika människor. Det har forskats en 

hel del och skrivits en del om variationerna (Ewles & Simnett, 2005). Omvårdnadsteoretikern 
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Eriksson definierar hälsa som ett tillstånd av sundhet, friskhet och välbefinnande, som 

nödvändigtvis inte behöver vara i frånvaro av sjukdom (Eriksson, 1997). En individ som gått 

igenom mycket svårigheter psykiskt och fysiskt kan trots svårigheterna känna hälsa, medan en 

annan individ som är fullt frisk fysiskt och psykiskt och som inte går igenom några 

svårigheter kan känna ohälsa. Alltså kan en individ vara frisk och känna ohälsa eller vara sjuk 

men trots allt känna hälsa (Antonovsky, 2005). Individens syn på hälsa präglas av hennes 

kultur, värdesystem och livsåskådning (Hanssen, 1998). Alla aspekter så som den fysiska och 

psykiska hälsan samt livssituation hänger samman och är ömsesidigt beroende av varandra 

(Ewles & Simnett, 2005). I Antonovskys (2005) hälsobegrepp ingår även begreppet Känsla 

Av SAMmanhang, KASAM. Det omfattar tre delkomponenter, begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Ju högre KASAM individen har innebär det att hon har en stark förmåga att 

hantera utmaningar. 

 

Den mentala hälsan definieras enligt WHO (2007b) inte enbart utifrån närvaro eller frånvaro 

av psykiska störningar eller problem utan innefattar alla psykologiska och sociala aspekter 

som bidrar till individens välbefinnande.  

 

Välbefinnande knyts oftast till det objektiva, fysiologiska och de psykologiska delarna av 

individen. Omvårdnadsteoretikerna Benner och Wrublers definition av välbefinnande är att 

den överensstämmer med personens möjligheter, det personen gör och upplever och som 

bygger på givande och mottagande av omsorg (Kristoffersen, 1998).  

 

Den mentala hälsan påverkas också av nedstämdhet och kan visa sig som oro, ångest, 

sömnstörningar, illamående, aptitlöshet, huvudvärk och trötthet. Det kan ses som en naturlig 

del av livet, en normal reaktion vid påfrestningar, misslyckanden och förluster. Barn och 

ungdomar är speciellt känsliga under vissa perioder i sin utveckling som t.ex. puberteten 

(McGrath, 2007).  

 

Självbilden omfattar enligt Kristoffersen (1998) individens egna tankar, känslor och 

förväntningar om sig själv. Självbilden innefattar även hur personen är och vilket värde hon 

har, vilket till stor grad har sitt ursprung i det sociala samspelet med andra. Självvärdering kan 

också påverka självbilden, den beskrivs som ett sätt att värdera sig själv och sitt liv, antingen 

som en positiv eller negativ självuppskattning. Självuppskattningen kan också påverka den 
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mentala hälsan (Karlsson, 2004) och barn och ungdomars förväntningar inför en utmaning 

antingen positivt eller negativt (Bunkholdt, 2004).  

 

 

1.4.2 Fysisk aktivitet 

WHO definierar fysisk aktivitet som skelett och muskelrörelser som gör att 

energiomsättningen ökar (WHO, 2006). Måttlig intensitet definieras av folkhälsoinstitutet 

som rask promenad. Hög intensitet definieras som 6-10 Metabolic Energi Turnover (MET, 1 

MET= energiförbränning i vila). Den nordiska rekommendationen för barn och unga är idag 

minst 60 minuters fysisk aktivitet varje dag som bör inkludera både måttlig och hög aktivitet. 

Aktiviteten kan delas upp under dagen och bör vara så allsidiga som möjligt för att ge 

kondition, muskelstyrka, rörlighet, snabbhet och koordination, enligt rapport av nordiska rådet 

(Schäfer & Faskunger, 2006). Enligt den nordiska rekommendationens riktlinjer är endast en 

av fem 11 åringar tillräckligt fysiskt aktiva (Danielson, 2006).  

1.5 Problematisering    

Människor är skapade för ett liv i rörelse (Raustorp, 2004) men när barn börjar skolan 

halveras deras aktivitetsnivå och en minskning av denna nivå fortsätter genom hela 

skolperioden (Salmon et al., 2004). Denna minskning ses i hela västvärlden och påverkar både 

den fysiska, mentala och sociala hälsan (Tamm, 1998).  

 

De trender som kan ses då det gäller barns rörelsemönster är att fler får skjuts till och från 

skolan, de vistas allt mindre utomhus vilket leder till mindre spontanidrott (Berg, 2006) och 

de tillbringar mer tid framför dator och TV (Danielson, 2006). En stor del av barnens 

minskade rörelsefrihet är orsakad av samhället, vilket gör att problemet i hög grad angår 

vuxna och samhällsplanerare (Folkhälsoinstitutet, FHI, 2007). 

 

Det är viktigt både ur ett individ- och ett samhällsekonomiskt perspektiv att insatser för att 

förebygga psykisk ohälsa ges tidigt. Den psykiska ohälsan och den fysiska aktiviteten bland 

barn och ungdomar måste uppmärksammas för att uppnå Sveriges hälsopolitiska mål (Schäfer 

& Faskunger, 2006). Eftersom inaktivitet kan leda till att oro, aggressivitet och rastlöshet bör 

ökad fysisk aktivitet på skolan uppmuntras. Det ger även barn och ungdomar möjlighet att 

använda sina kroppar och styrkor vilket kan bidra till en fin laganda i klassen och en vi-känsla 
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på skolan. Detta kan i sin tur leda till ett lugnare skolområde (Raustorp, 2004). Barn- och 

ungdomsåren präglas starkt av omgivningen och det finns en stor möjlighet att påverka vad 

barn och ungdomar tar med sig vidare ut i livet i form av erfarenheter, vanor och värderingar. 

Häribland inställningen till att vara aktiv och röra på sig (Tamm, 2002).  

 

För att hälso- och sjukvården skall uppfylla regeringens mål för folkhälsa och jobba för den 

långsiktiga hälsoutvecklingen krävs tillräckliga kunskaper i vad som påverkar hälsan. Då 

sjuksköterskor kommer i kontakt med många barn och ungdomar med psykisk ohälsa kan de 

med rätt kunskap och kompetens påverka utvecklingen åt rätt håll (Ewles & Simnett, 2005). 

För att ge en grund för praktiskt arbete och öka integrationen mellan skola och hälso- och 

sjukvård i preventivt och behandlande syfte är det viktigt att ta reda på vad det finns för 

forskning inom området. 

 

2  Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie är att belysa vilka effekter fysisk aktivitet har på den 

mentala hälsan hos barn och ungdomar i skolåldern. 

 
2.1 Frågeställningar 

- Hur påverkar fysisk aktivitet den mentala hälsan hos barn och ungdomar i skolåldern? 

- Är typ av aktivitet, intensitet, duration och frekvens viktigt för att påvisa effekt på den 

mentala hälsan? 
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3 Metod 

Syftet med en litteraturstudie är att åstadkomma en syntes av data från tidigare genomförda 

empiriska studier, bland annat för att finna beslutsunderlag för klinisk verksamhet. Analysen 

minskar informationsmängden och gör stora mängder data lättare att förstå och så att mönster 

kan hittas. Artiklarna kvalitetsgranskas, värderas och analyseras med stöd av 

granskningsmallar för kvantitativa respektive kvalitativa artiklar. I detta ingår en bedömning 

av varje studies kvalitet. Hur många artiklar som tas med beror på vilka inklusions- respektive 

exklusionskriterier som valts och kvalitetsgranskningens resultat (Forsberg & Wengström, 

2003). Polit och Beck (2004) beskriver metodens process enligt följande flödesschema  

(Figur 1).  

 
Förkasta 
olämpliga 
artiklar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identifiera  
sökord  
relaterade 
till syftet  

Genomföra 
databaserad  
och manuell- 
sökning 

Beställa 
lämpliga 
artiklar 

Urskilja 
relevanta 
artiklar 

Identifiera 
nya artiklar 
via 
referenslistor 

Läsa 
artiklarna  
och göra 
anteckningar 

 
Organisera 
artiklarna 

 
Analysera 
materialet 

 
Skriva 
rapporten 

Figur 1. Processen vid en litteraturstudie (Polit och Beck, 2004, s. 105, egen översättning) 
 

3.1 Urvalskriterier 

I studien ingick vetenskapliga kvalitativa och kvantitativa originalstudier, skrivna på engelska 

eller svenska och som var publicerade mellan år 2005 och år 2007. Studierna inkluderade 

friska barn/ungdomar och barn/ungdomar med påverkan på den mentala hälsan, men utan 

diagnostiserade somatiska eller psykiska sjukdomar. Barnen/ungdomarna var mellan sju och 

17 år, dvs. inkluderade skolåldern men inte myndiga ungdomar. I de artiklar som inkluderar 

både ungdomar och vuxna, har hänsyn endast tagits till de resultat som går att härleda till den, 

för litteraturstudien, aktuella åldersgruppen. 
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3.2 Litteratursökning 

Litteratursökningen inleddes med en icke systematisk pilotsökning för att få en överblick 

inom området och för att få en grund för det fortsatta sökandet (Friberg, 2006). Därefter 

genomsöktes databaserna Cinahl, PsycINFO, PubMed och ELIN@Kalmar med sökorden; 

Child, Adolescence, Exercise, Exercise Therapy, Physical Activity, Movement Therapy, 

Therapeutic Exercise, Exercise Movement Techniques, Mental Health, Well Being, 

Psychological Well Being och Personal Satisfaction. Dessa ord söktes som fritextsökning 

och/eller via databasernas tesaurus, enskilt och i kombination (Bilaga 1). När sökningarna gav 

färre än 150 träffar gjordes en första bedömning/sortering utifrån artiklarnas titlar. En andra 

bedömning gjordes genom att artiklarnas abstrakt genomlästes.  

 

Manuell sökning gjordes via de aktuella artiklarnas referenslistor och via personlig kontakt, 

A. Raustorp (personlig kommunikation, 18 oktober, 2007). Den databaserade sökningen 

resulterade i åtta artiklar. Två ytterligare artiklar hittades i referenslistorna och via den 

personliga kontakten. Så totalt ansågs tio artiklar vara relevanta utifrån studiens syfte och 

beställdes hem i fulltext. Två av artiklarna kom inte hem inom tidsramen för arbetet, så åtta 

artiklar återstod till kvalitetsgranskningen. 

 

3.3  Kvalitetsgranskning  
 
Artiklarna lästes av studiens författare var för sig och för var och en av artiklarna gjordes en 

kvalitetsbedömning utifrån hur många av granskningsmallarnas bedömningspunkter som 

uppfylldes. Hänsyn togs även till hur betydelsefulla punkterna var för studiernas trovärdighet, 

och det som kontrollerades var om syfte och metod var tydligt beskrivet, om 

undersökningsgrupp var relevant om det fanns en väl beskriven analysmetod och ett 

tillförlitligt resultat. I en gemensam diskussion gavs var och en av artiklarna sedan betyget 

hög, medel eller låg kvalitet. Detta gjordes genom en subjektiv bedömning med stöd i 

Willman & Stoltz (2002, s. 97) kriterier för kvalitet och Forsberg och Wengströms (2003) 

granskningsmallar för kvalitativa respektive kvantitativa artiklar. De artiklar där samtliga 

delar var tydligt beskrivna fick bedömningen hög, de artiklar där någon del var svagare fick 

bedömningen medel och de artiklar som helt saknade eller hade mycket svag beskrivning 

skulle ha fått bedömningen låg. Artiklar med betyget hög eller medel i bedömning 

inkluderades i studien (Bilaga 2). Studier med låg kvalitet skall inte inkluderas enligt Forsberg 
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och Wengström (2003). Fyra artiklar fick bedömningen hög och fyra fick bedömningen 

medel. Ingen studie fick bedömningen låg.  

 

3.3     Databearbetning och analys 

Författarna läste var för sig igenom valda studier flera gånger för att få en uppfattning om vad 

de handlade om. Litteraturstudiens frågeställningar användes sedan som analysfrågor då 

resultaten lästes. Data som var relevant för studiens syfte markerades. Markeringarna 

jämfördes mellan författarna och materialet sammanställdes och kategoriserades under olika 

teman. En gemensam analys gjordes sedan av de framkomna resultaten under varje tema 

genom att materialet lästes flera gånger av författarna enskilt och sedan tillsammans. Både de 

kvalitativa och de kvantitativa studierna analyserades på liknande sätt med avseende på de 

data som återkom i studiernas resultat. Enligt Forsberg och Wengström (2003) kan 

frågeställningarna göras om till rubriker i resultatredovisningen. Utifrån frågeställningarna 

och analysens resultat utformades rubriker och underrubriker under vilka resultaten sedan 

presenterades. Kategorierna blev påverkan på den mentala hälsan med underkategorierna 

nedstämdhet, självbild, välbefinnande och kategorin olika former av fysisk aktivitet, med 

underkategorierna typ av aktivitet, intensitet, duration och frekvens.  

3.5 Etiska aspekter 

Litteraturstudien inkluderar endast studier som fått tillstånd av etisk kommitté eller där 

noggranna etiska överväganden gjorts. Alla resultat presenterades, både de som stödjer 

respektive inte stödjer författarnas förförståelse. Vetenskapsrådets riktlinjer för god medicinsk 

forskning har följts, vilket innebär att oredlighet inte förekommer så som; att fakta hittats på 

eller att data, hypoteser eller metoder stulits eller kopierats utan att tala om källan. Förvrängt 

forskningsprocessen på något annat sätt som till exempel genom att felaktigt inkluderat eller 

exkluderat data eller genom att ha gjort en missvisande analys (Vetenskapsrådet, 2007). 

 

3 Resultat 

I studien är sammanlagt åtta artiklar inkluderade, varav sju är kvantitativa och en är kvalitativ. 

Av de kvantitativa studierna är det endast två interventionsstudier (Jeong et al., 2004; 

Lindwall & Lindgren, 2005) medan övriga är deskriptiva. Data har samlats in med hjälp av 

 



   10

enkät i alla deskriptiva studier och i den kvalitativa studien har data samlats in via 

fokusgruppsintervjuer. Studierna har en internationell bredd eftersom en studie är gjord i 

respektive USA (Bray & Kwan, 2006), Canada (Allison et al., 2005), Sverige (Lindwall & 

Lindgren, 2005), Ungern (Piko & Keresztes, 2006), England (Brooks och Magnusson, 2006), 

Korea (Jeong et al., 2005), Finland (Honkinen et al., 2005) och Holland (De Moor et al., 

2006). Åldern på deltagarna är mellan 11 och 17 år, och det är fler flickor än på pojkar som 

deltar i studierna. För vidare information se bilaga 2.  

 

4.1 Påverkan på den mentala hälsan 

I samtliga studier framkommer det att den mentala hälsan påverkas av fysisk aktivitet. Sju av 

studierna visar en positiv förändring i den mentala hälsan hos de deltagare som var fysiskt 

aktiva (Brooks & Magnusson, 2006; Bray & Kwan, 2006; Honkinen et al., 2005; Allison et 

al., 2005 Lindwall & Lindgren, 2005; De Moor et al., 2006; Jeong et al., 2005) medan en av 

studierna fått ett något motsägande resultat som visar att deltagarna som var mindre fysiskt 

aktiva visade en mer positiv påverkan på vissa delar av den mentala hälsan (Piko & Keresztes, 

2006).   

 

4.1.1 Välbefinnande 

I samtliga studier framkommer att barn och ungdomar som var fysiskt aktiva kände ett större 

välbefinnande än de som var mindre aktiva (Brooks & Magnusson, 2006; Bray & Kwan,  

2006; Honkinen et al., 2005; Piko & Keresztes, 2006; Allison et al., 2005). De olika 

parametrarna som togs upp under välbefinnande är oro, sömnbesvär (Bray & Kwan, 2006), 

social funktion (Allison et al., 2005) men också upplevd hälsa och KASAM (Honkinen et al., 

2005).  

 

Både de fysiska och psykiska parametrarna vägdes in i resultatet och det visar att de 

ungdomar som var fysiskt aktiva kände större välbefinnande (Bray och Kwan, 2006) och är 

mer tillfredställda med livet (Piko och Keresztes, 2006) än de som var mindre aktiva. De barn 

och ungdomar som får otillräcklig fysisk aktivitet har en låg upplevd hälsa och lägre KASAM 

(Honkinen et al., 2005). Gällande fysisk träning och individens sociala funktion var resultatet 

signifikant positivt oavsett ålder, kön och samhällsklass (Allison et al., 2005). Däremot visar 

en av studierna att de mindre aktiva ungdomarna har högre känsla av att vara attraktiv och 
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socialt bekräftad (Piko & Keresztes, 2006). En av studierna framhäver att unga kvinnor 

känner ett högre psykiskt välbefinnande och får mer energi genom att delta i utmanande 

aktiviteter (Brooks & Magnusson, 2006). 

 

4.1.2 Självbild  

I studierna används olika begrepp såsom självuppfattning ”self-perception”, självförtroende 

”self-esteem” och självvärdering ”self-worth” och alla beskrivs här under rubriken självbild. 

Resultatet i de flesta studierna visar att fysisk aktivitet har en positiv påverkan på deltagarnas 

självbild (Lindwall & Lindgren, 2005; Brooks & Magnusson, 2006; De Moor et al., 2006).  

 

Resultatet visar att fysisk aktivitet såväl i grupp som individuellt ger en god effekt på 

självuppfattningen och självförtroendet (Lindwall och Lindgren, 2005). De som tränar är även 

generellt mer utåtriktade, söker äventyr och känner sig mindre hämmade (De Moor et al., 

2006). En ökad grad av självkänsla ses också hos studenter som är mer fysiskt aktiva jämfört 

med dem som är mindre aktiva (Piko & Keresztes, 2006). Individuellt deltagande i aktiviteter 

utanför skolan ger även individen högre självvärdering (Brooks & Magnusson, 2006). En 

studie visar däremot att träning i grupp kan vara negativt för självförtroendet eftersom 

deltagarna känner ansvar för gruppens resultat vilket leder till en negativ psykisk press 

(Brooks & Magnusson, 2006). 

 

4.1.3 Nedstämdhet 

Resultatet i samtliga studier påvisar att fysisk aktivitet påverkar nedstämdheten positivt. 

Deltagarna beskriver att de mådde bättre efter en tid av fysisk aktivering och att 

nedstämdhetssymtomen minskade (Jeong et al., 2005; De Moor et al., 2006; Piko & 

Keresztes, 2006). De symtom som studierna undersökte var nedstämdhet, oro, social funktion 

och psykosomatiska symtom.  

 

I två av studierna inkluderades deltagare med milda nedstämdhetssymtom. I den första studien 

rapporteras att experimentgruppen upplever färre nedstämdhetssymtom efter interventionen 

(Jeong et al., 2005) och i den andra beskrivs att deltagarna som tränade har lägre nivåer av 

orolighet, nedstämdhet och sociala problem (De Moor et al., 2006). Mindre aktiva studenter 

har också i genomsnitt fler psykosomatiska symtom (Piko & Keresztes, 2006). Allison et al. 
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(2005) använder begreppet psykiska problem, vilket innefattade oro, nedstämdhet och social 

funktion och alla dessa problem påverkas positivt av fysisk träning. Resultat är dock inte 

signifikant med hänsyn till deltagarnas kön, ålder och samhällsklass.  

 

4.2 Olika former av fysisk aktivitet 

I de flesta studierna beskrivs att intensiteten och längden av den fysiska aktiviteten avgör 

effekten på den mentala hälsan (De Moor et al., 2006; Honkinen et al., 2005; Lindwall & 

Lindgren, 2005; Bray & Kwan, 2006; Allison et al., 2005; Piko & Keresztes, 2006), medan 

andra studier mer belyser typen av aktivitet (Brooks & Magnusson, 2006; Jeong et al., 2005). 

Det finns också olika definitioner av den fysiska aktivitetens intensitet och duration. De 

studier som inte är interventionsstudier har i vissa fall på förhand definierat vilken duration 

och intensitet som krävs för att räknas som fysisk aktivitet, fysisk träning eller intensiv fysisk 

aktivitet i respektive studie. 

 

4.2.1 Typ av aktivitet 

I några av artiklarna anges olika sätt för att uppnå aktivitet. I en av artiklarna benämns både 

individuell träning, träning i grupp och utmanande aktiviteter (Brooks & Magnusson, 2006) 

medan i en annan studie undersöktes effekten av dansterapi (Jeong et al., 2005). Ytterligare 

exempel på aktiviteter som beskrevs i studierna var; basket, jogging, simning, tennis, cykling 

(Allison et al., 2005) aerobic, step-up, badminton, kampsporter, spinning, klättring, yoga och 

bollspel (Lindwall & Lindgren, 2005). Även löpning, hockey, squash och rollerblades angavs 

(Bray och Kwan, 2006).  

 

Dansterapi innebär även kroppsmedvetenhet och rörelser som uttrycksform. I studien anges 

inte någon intensitet utan det är de positiva effekterna av dansen i sig som betonas (Jeong et 

al., 2005). Att träna i grupp ger också möjlighet att träffa andra ungdomar och vuxna, och 

aktiviteten gör det också lättare att kommunicera (Brooks & Magnusson, 2006). Flickor som 

deltar i lagsporter får en känsla av samhörighet och det ökar deras självförtroende (Lindwall 

& Lindgren, 2005). Motsatt resultat framkommer i en annan studie om att flickor kan uppleva 

att lagsporter innebär stort personligt ansvar för lagets framgång vilket ger en psykisk press 

som påverkar välbefinnandet negativt. Flickor väljer att träna individuellt för att öka den 

mentala hälsan och välbefinnandet. Det ger dem en stund för sig själva utan krav från andra, 

och de som känner att de själva har kontroll över aktiviteten har en högre känsla av 
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tillfredställelse. Flickor ägnar sig gärna åt aktiviteter som är fysiskt krävande och äventyrliga 

eftersom de ger en positiv inverkan på hälsan och välbefinnandet. Deltagarna beskriver också 

att utmanande aktiviteter ger högre fysisk och psykisk energi (Brooks & Magnusson, 2006).  

4.2.2 Intensitet   

Överlag anser forskarna att intensiteten är tillräcklig då den ger en ökning av andnings 

frekvens, hjärtfrekvens och gör så att personen svettas (Brooks & Magnusson, 2006; Bray & 

Kwan, 2006; Honkinen et. al., 2005; Allison et al., 2005 Lindwall & Lindgren, 2005; De 

Moor et al., 2006; Jeong et al., 2005; Piko & Keresztes, 2006) men i en av artiklarna anger 

intensiteten även i MET (De Moor et al., 2006). Aktiviteten benämns dock olika. Vissa 

använder begreppet fysisk aktivitet ”physical activity” (Brooks & Magnusson, 2007; Piko & 

Keresztes, 2006) andra använder begreppet träning ”exercise” (De Moor et al., 2006; 

Honkinen et al., 2005; Lindwall & Lindgren, 2005) medan intensiv fysisk aktivitet ”vigorous 

physical activity” användes i två artiklar (Allison et al., 2005; Bray & Kwan, 2006). 

 

En intensitet som ger en ökning av hjärtfrekvensen och gör att individen svettas kallas 

intensiv fysisk träning (Allison et al., 2005) och med tillägg av en ökad andningsfrekvens 

kallar andra det endast för fysisk träning (Honkinen et. al., 2005) eller fysisk aktivitet (Bray & 

Kwan, 2006). Tillräcklig fysisk aktivitet kan också anges som en energiåtgång på minst fyra 

MET i veckan, vilket beräknas utifrån intensitet, duration och frekvens (De Moor et al., 

2006). I en av studierna används begreppet ansträngande träning men det ges ingen närmare 

definition av vilken intensitet de krävde (Lindwall och Lindgren, 2005). 

 

4.2.3 Duration och frekvens 

Sammanfattningsvis beskrivs det i studierna att aktiviteten bör pågå mellan tio till 60 minuter, 

två gånger i månaden till sju gånger i veckan (Jeong et al., 2005; Lindwall och Lindgren, 

2005; Allison et al., 2005; Honkinen et al., 2005; Bray och Kwan, 2006; De Moor et al., 

2006). I en av studierna används fysisk aktivitet i 45 minuter tre gånger i veckan under 12 

veckor som intervention (Jeong et al., 2005). Även Lindwall och Lindgren (2005) använder 

45 minuters träning som intervention vilket följdes av 15 minuters hälsosamtal, men endast 

två gånger i veckan under sex månader. I de studierna där forskarna använde sig av enkät för 

att samla in data beskrivs den mängd träning som de frågat efter och undersökt i studien. I en 

av artiklarna betonas vikten av daglig aktivitet och att aktiviteten bör pågå i minst 20 minuter 

dagligen (Allison et al., 2005). I två studier beskriver forskarna att fysisk träning är ett 
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träningspass på minst 30 minuter. En av studierna beskriver att fysisk aktivitet skall utföras tre 

gånger i veckan (Honkinen et al., 2005) och den andra skiljer sig markant i frekvens då de 

klassar deltagarna som regelbundet aktiva om de utför detta minst två eller tre gånger i 

månaden (Piko & Keresztes, 2006). Frekvensen tre gånger i veckan återkommer i ytterligare i 

en studie men då med en duration på endast tio minuter (Bray och Kwan, 2006). De Moor et 

al. (2006) menade att fysisk aktivitet är en träning på minst 60 minuter i veckan, men den 

anger inte om minuterna delas upp eller ackumuleras. 

5 Diskussion 

5.1  Metoddiskussion 

Vi valde att använda oss av en litteraturstudie som metod för att kunna få en översikt om 

dagens studier gällande den fysiska aktivitetens påverkan på barn och ungdomars mentala 

hälsa i skolåldern. Litteraturen utgör informationskällan och redovisade data bygger på 

vetenskapliga tidskriftsartiklar (Forsberg & Wengström, 2003). Fördelen med metoden är att 

beslutsunderlag för klinikverksamhet kan hittas. Däremot kan nackdelen vara att 

litteraturstudiens resultat bygger på tidigare studier som är ett par år gamla. Detta gör att 

litteraturstudiens resultat inte är lika aktuellt som resultaten av de ingående studierna var när 

de publicerades.  

5.1.1 Datainsamling och urval 

Ett större antal databaser hade täckt ett större område, vilket möjligen kunde ha gett flera 

studier och därmed mer data. Däremot så är de databaser som vi använt relevanta eftersom 

Medline och Cinhal täcker omvårdnadsforskning och PsykInfo täcker in psykologisk 

forskning inom omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2003). Elin@Kalmar är en 

ämnesövergripande söksida. En styrka i litteratursökningen är dock att endast tre år gamla 

studier valdes att inkludera, för att få så aktuell fakta som möjligt. Sökningarna genomfördes 

tidigt i arbetet, material som publicerats därefter kan därmed ha missats. Författarna är 

medvetna om studiens begränsning då studier på andra språk än svenska och engelska inte är 

inkluderade, vilket kan begränsa vår sökning och även vårt resultat. Somatiska och psykiska 

sjukdomar valdes också bort för att en avgränsning var nödvändig och för att resultatet skulle 

kunna appliceras på en så stor del av populationen som möjligt.  
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Eftersom databaserna inte använder sig av riktigt samma indexeringstermer lades 

kompletterande sökord till under sökningens gång. Att ha relevanta sökord är viktigt 

(Willman & Stoltz, 2002) eftersom det ger fler relevanta artiklar och därmed vilket ökar 

studiens trovärdighet (Polit & Beck, 2004). Genom att vi använda både fritextsökning och 

tesaurussökning ökade styrkan i vår studie, eftersom risken att gå miste om värdefulla studier 

minskar (Forsberg och Wengström, 2003). Begränsningen som sattes för antalet titlar som 

skulle tittas igenom kan ha begränsat antalet funna relevanta artiklar. Begränsningen sattes till 

150 stycken vilket ansågs vara en rimlig gräns utifrån studiens omfattning och tidsram. För att 

urvalet av artiklar skulle bli hanterbart gjordes ett första urval baserat enbart på artiklarnas 

titel. Detta kan innebära att författarna valt bort artiklar som passat syftet om vi gått vidare 

och läst abstrakten. Då några av artiklarna som inkluderats har förekommit i flera databaser 

och under flera sökord, har de angivits som relevanta artiklar på alla ställen i söktabellerna. 

Detta kan ge intryck av ett större antal funna relevanta artiklar än vad som egentligen 

föreligger. Då flera av artiklarna dök upp ideligen i databaserna och inga nya tillkom valde vi 

att avsluta vår sökning. 

5.1.2 Kvalitetsbedömning 

 Kvalitetsbedömningen av studierna gjordes genom en subjektiv bedömning. På grund av 

författarnas ej heltäckande kunskaper och avsaknad av erfarenhet kan bedömningen ha 

påverkats. Till stöd i kvalitetsbedömningen valdes Forsberg och Wengströms (2003) 

granskningsmallar. Dessa ansåg studiens författare vara omfattande så hänsyn togs till de 

olika punkternas relevans för varje enskild studie. Författarna tog även hjälp av Willman och 

Stoltz (2002) vetenskapliga kvalitetskriterier som är utarbetade av Statens Beredning för 

medicinsk Utvärdering (SBU) för att kunna styrka den subjektiva kvalitetsbedömningen.  

5.1.3 Analys 

För att minimera risken för feltolkningar läste båda författarna alla artiklar oberoende av 

varandra inför kvalitetsbedömning och analys. Detta kallas forskartriangulering vilket stärker 

studiens trovärdighet (Forsberg & Wengström, 2003). Vi valde att dela upp resultatet under 

olika kategorier och underkategorier för att göra resultatet greppbart. Dock är det inte lätt att 

se till begreppen oberoende av varandra vilket betonas av WHO:s definition av hälsa (WHO, 

1946). Författarna hade en förförståelse, om att fysisk aktivitet skulle ha en positiv inverkan 

på den mentala hälsan. Wright, Watson och Bell (2002) beskriver förförståelse som de 

antaganden som görs utan egentliga bevis. Dessa antaganden kan påverka författarnas 
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objektivitet mot resultatet, vilket vi gjort oss medvetna om och genom urval, granskning och 

analys försökt förhålla oss objektiva till.  

5.1.4 Trovärdighet och överförbarhet 

Trovärdigheten och överförbarheten påverkas bland annat av antalet artiklar i studien. Antalet 

artiklar anser vi är adekvat med tanke på det smala kunskapsområdet. Även nationaliteterna 

av artiklarna kan påverka överförbarheten. Vi har i studien täckt in flera olika länder från 

olika kontinenter vilket ökar överförbarheten hos studien. Vi fann fler studier gjorda på 

flickor än pojkar vilket kan göra att resultatet blir svårare att generalisera till båda könen. 

Eftersom vi inte fann studier gjorda på barn under 11 år så går inte heller resultatet att 

generalisera till de yngre skolåldrarna. Genom att vi belyser vårt problemområde med hjälp av 

båda kvalitativa och kvantitativa artiklar har vi använt en metodtriangulering som stärker 

resultaten av studien (Forsberg & Wengström, 2003). 

 

5.2   Resultatdiskussion  

Syftet med litteraturstudien var att belysa vilka effekter fysisk aktivitet har på barn och 

ungdomars i skolåldern och deras mentala hälsa. Resultatet av denna studie visar att fysisk 

aktivitet har övervägande goda effekter på den mentala hälsan hos barn och ungdomar i 

skolåldern. Detta stödjer Folkhälsoinstitutets (2004) rapport som beskriver att barn och 

ungdomar med låg självkänsla är mer stillasittande och mindre fysiskt aktiva än dem med hög 

självkänsla.  

5.2.1 Olika former av fysisk aktivitet och dess påverkan på den mentala hälsan 

I flera studier hade forskarna på förhand bestämt vad som skulle räknas som tillräcklig fysisk 

aktivitet för att deltagarna skulle räknas till respektive grupp och denna nivå varierade. Detta 

medförde viss problematik i jämförelsen av studierna. Det ger oss inte heller möjlighet att 

identifiera vilken nivå av fysisk aktivitet som krävs för påverkan på den mentala hälsan.  

Typen av aktivitet skiljer sig åt i de olika studierna, allt ifrån individuell träning till lagsport 

och från golf till dans. Även om intensitet, duration och frekvens nämndes i nästan alla 

artiklar lyfte några av studierna aktiviteten som värdefull i sig. Även Raustorp (2006) betonar 

vikten av att värdera processen, alltså deltagandet, istället för att se till produkten. Därför är 

det viktigt att ge positiv förstärkning till deltagande i aktiviteter, oavsett intensitet (Raustorp, 

2006). Det som väckte störst uppmärksamhet var skillnaderna i hur individerna påverkades av 

att delta i lagsporter. Vissa visade en positiv påverkan på självkänslan medan andra en 
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psykisk press som upplevdes negativ. Vi tror att detta till stor del kan påverkas av 

gruppdynamiken och individen i det speciella sammanhanget. Individens mål med träningen 

kan också avgöra känslan inför gruppträningar, då vissa söker tid för sig själv och andra söker 

känsla av grupptillhörighet och utmaning. Vårt resultat blir därför att det kanske inte alltid är 

aktiviteten i sig som förbättrar välbefinnande utan upplevelsen av att få ta del i en grupp och 

känslan av samhörighet. 

 

Det finns också skillnader mellan artiklarnas aktivitetsnivåer och vedertagna 

rekommendationer för fysisk aktivitet. Aktivitetsnivån som studierna använder är mycket 

lägre än hälsorekommendationerna och trots det ses en markant påverkan på den mentala 

hälsan. Detta tolkar vi som att även relativt små ökningar i den fysiska aktiviteten ger positiv 

påverkan på den mentala hälsan hos barn och ungdomar. Resultatet kan tolkas som att 

mentala effekter kan påvisas vid en mindre volym fysisk aktivitet än vad som krävs för att få 

fysiska effekter, vilket är det som dagens rekommendationer utgår ifrån. Detta kan även 

grundas i de effekter som den fysiska aktiviteten har i sig, vilket diskuteras i föregående 

stycke. En annan möjlig förklaring kan vara att barnen kanske svarade på frågorna utifrån vad 

de ansåg var ”rätt” utifrån vad forskaren ville höra, samtidigt kan betingning framkalla önskat 

resultat. Alltså kan ett barn som tror att fysisk aktivitet förbättrar hälsan även genom 

betingning framkalla en positiv förändring av hälsan (Karlsson, 2004).  

 

Resultatet i en av studierna skiljde sig mot de övriga då det gällde den fysiska aktivitetens 

påverkan på hälsan. Piko och Keresztes (2006) resultat visade att vissa faktorer så som 

upplevd fysisk hälsa, känsla av att vara attraktiv och social bekräftelse upplevdes högre av de 

barn och ungdomar som var mindre fysisk aktiva. Däremot så bör trovärdigheten i studiens 

resultat diskuteras eftersom de definierar regelbunden aktivitet som minst två till tre gånger i 

månaden, vilket är betydligt mindre än både vedertagna rekommendationer och de andra 

studiernas resultat. Detta anser vi sänker studien validitet och minskar möjligheten att härleda 

resultaten till de olika aktivitetsnivåerna.  

5.2.2 Resultaten och samhället 

De flesta forskarna kom fram till samma resultat då det gäller den fysiska aktivitetens 

påverkan på nedstämdhetsrelaterade symtom. Det resultat som väckte tankar var att den 

fysiska aktivitetens påverkan på nedstämdhetssymtom inte var signifikant då hänsyn togs till 

ålder, kön och samhällsklasser (Allison et al., 2005). Eftersom samhällsklassen påverkar 

 



   18

nivån av fysisk aktivitet där lägre aktivitet ses hos lägre samhällsklasser (Bremberg, 2002) 

kanske samhällsklassen på detta sätt i sin tur påverkar nedstämdhetssymtomen. Vi tycker 

därmed att samhället bör ta sitt ansvar genom att ge ekonomiskt stöd för fysisk aktivitet, för 

att på så sätt bidra till ett friskare samhälle. Det skulle innebära vinster i framtiden i form av 

mindre sjukskrivningar, mindre nedstämdheter och färre inläggningar på sjukhusen. Enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen, HSL (7§ 1982:763) skall Landstinget planera hälso- och 

sjukvården med utgångspunkt i befolkningens behov av vård. Vi ser detta som ett viktigt 

område för att förebygga framtida ohälsa hos befolkningen.  

 

En ökning av barn och ungdomars fysiska aktivitet i form av aktiviteter utanför skolan har 

minskat från 2001 och framåt (FHI, 2006). Möjliga anledningar till detta kan vara att vikten 

av den fysiska aktiviteten utanför skolan har kommit i skymundan. Den ekonomiska 

situationen för idrottsföreningar och den kommersiella inblandningen kan ha gjort att 

medlemsavgifterna höjs och färre barn och ungdomar har möjlighet att utöva sport på fritiden. 

Detta skulle i så fall även förklara varför nedstämdhetssymtomen varierar mellan 

samhällsklasserna vilket studien av Allison et al. (2005) antyder. Genom att sjuksköterskan 

informerar barn och ungdomar om olika typer av aktiviteter som inte behöver kosta så mycket 

så som till exempel jogging, promenader och  bollspel så kan kanske ohälsoklyftan mellan 

samhällsnivåer minska.  

5.2.3 Resultaten och sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan har ett ansvar att uppmärksamma problem, och den mentala ohälsan är ett 

stort problem i vårt land. Sjuksköterskor skall enligt HSL (2c§ 1982:763) ge lämpliga 

upplysningar om metoder för att förebygga ohälsa. Därmed måste det ingå i sjuksköterskans 

arbete att informera barn och ungdomar om den fysiska aktivitetens positiva effekter även på 

den mentala hälsan. Det är viktigt att barn och ungdomar får information om sitt hälsotillstånd 

som är individuellt anpassad, i enlighet med HSL (2b§1982:763). Detta möjliggör att 

eventuella livsstilsförändringar sker i samråd med barnet eller ungdomen. Sjuksköterskan bör 

då inte enbart informera om effekten av duration, frekvens och intensitet utan vikten av att 

hitta en typ av aktivitet som ökar välbefinnandet hos den specifika individen. Genom att ge en 

god information kanske fler barn och ungdomar börjar aktivera sig inte bara på skolan utan 

även utanför skolområdet. Detta skulle göra det lättare att uppnå målen för hälso- och 

sjukvården som bland annat är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen (2§ 

HSL, 1982:763).  
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6 Slutsats  

Studiens slutsats är att fysisk aktivitet påverkar barn och ungdomars mentala hälsa, men det 

behöver inte alltid vara den fysiska ansträngningen vid aktiviteten som påverkar. Även andra 

faktorer så som aktiviteten i sig och den sociala gemenskapen kan påverka barn och 

ungdomars mentala hälsa. 

 

 Resultatet av denna studie ger en bild av den fysiska aktivitetens betydelse för barn och 

ungdomars mentala hälsa och hur forskningen inom detta ämne ser ut idag. Eftersom Sverige 

är ett av de länder som har lägst avsatt tid för skolidrott i Europa (FYSS, 2006) ser vi stora 

vinster i att börja det förebyggande arbetet i skolorna. I skolorna har skolsjuksköterskan en 

viktig roll i uppmärksammandet av ohälsa hos enskilda elever. Vi tror att om samhället tar sitt 

ansvar så kan den fysiska aktiviteten öka och ohälsa minska. Enligt 21 § i HSL (1982:763) 

skall planering och utveckling av hälso- och sjukvården ske i samverkan med kommun, andra 

samhällsorgan och organisationer. Vi ser då främst ett utökat samarbete mellan skolsköterska, 

idrottslärare och föreningsliv, vilket skulle vara mycket fördelaktigt. Det hade varit intressant 

att se hur den fysiska aktiviteten påverkar de yngre barnen, vilket ingick i studiens syfte. Vi 

uppmuntrar därför vidare forskning inom området fysisk aktivitet och dess påverkan på yngre 

barn. Vi upplever också att det vore intressant att närmare studera sambanden mellan fysisk 

aktivitet och KASAM. Det skulle behövas flera interventionsstudier och även flera kvalitativa 

studier som kan ge en fördjupad förförståelse inom området. Härmed öppnar vi upp för vidare 

forskning och utveckling med anknytning till området. 
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Bilaga 1: Tabeller över databaserade sökningar 

Tesaurussökning Cinahl* PsycINFO** Pubmed*** 
    
1 Child 37646  - 86787 
2 Adolescence 34629  - 111522 
3  Mental Health 1999  1206 537 
4  Exercise  7451  329 1843 
5 Exercise Therapy - - 244 
6 Physical Activity - 235 - 
7 Movement Therapy - 7 ¤ - 
8 Therapeutic Exercise 2042  - - 
9 Psychological-Well-Being 1166  - - 
10 Well Being - 501 - 
11 Personal Satisfaction - - 300 
12 Exercise Movement Techniques - - 2349 
    
2 OR 1 56475    
2 OR 1 AND 4 949    
2 OR 1 AND 3 AND 4 4 (0)   
2 OR 1 AND 8 133 (2)   
2 OR 1 AND 3 AND 8 1 (0)   
    
2 OR 1 AND 9 212    
2 OR 1 AND 4 AND 9 8 (1)    
2 OR 1 AND 8 AND 9 0   
    
4 OR 6 OR 7 AND 3 OR 10  9 (7)  
    
3 AND 4  1 (1) 15 (5) 
3 AND 5   2 (1) 
    
3 OR 11   824 
4 OR 5 OR 12   2355 
3 OR 11 AND 4 OR 5 OR 12   26 (5) 
    
    
    
    
 
* = Limits: all TOPICAL SUBHEADINGS / all AGE SUBHEADINGS in DE. ENGLISH or SWEDISH and  
2004-2007 
** =  Limits: Peer-Reviewed Journals, Earliest to 2004, Published Works Only; Language is English or Swedish; 
Population is human; Age is School Age (6-12 yrs) or Adolescence (13-17 yrs) 
*** = Limits: sökning i title/abstract, added to PubMed in the last 3 years, published in the last 3 years, Humans, 
English, Swedish, Child: 6-12 years, Adolescent: 13-18 years 
- = termen finns inte i thesaurusen 
( ) = antal artiklar som var relevanta vid respektive sökning. 
¤ = sökningen ej relevant 
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Fritextsökning Pubmed 

**** 
PsycINFO 
** 

PsycINFO 
*** 

ELIN@kalmar 
** 

ELIN@Kalmar 
*** 

Cinhal 
** 

     13038 4065 
1. exercise 14557  935 3642   6358 47063 13429 
2. children  56055  15388 37469 23191 7868 3443 
3. adolescent 14386  4335 8434 4788 6434 4113 
4. mental health 7646  5508 15270 2584 83 (0) 67 ¤ 
5. exercise therapy 126  6 ¤ 28 ¤ 31¤ 5489 648 
6. well beaing 4120  1686 6147 1191 456 102 (5) 
Child$  25547 53779  157 6 (0) 
1 AND 2 751  22 (1) 239   0 
1 AND 5  6 ¤   7 (0)  
1 AND 6    10 (0) 11 (0) 0 
1 AND 2 OR 3  28 (2) 77 (1) 758 714 

 
0 

2 OR 3 AND 4    684  0 
2 AND 3 AND 4    69 (0) 15319 

 
0 

2 OR 3 AND 5    2 (0)  0 
1 AND 2 AND 6    0  0 
1 OR 5 AND 2 OR 3 947 28 (0) 17 (0)  33 (0)  
1 AND 2 OR 3 AND 4 19 (2)  17 (0) 4 (0)   
1 OR 5 AND 2 OR 3     1090   
1 OR 5 AND 2 AND 3     392   
1 AND 2 OR 3 AND 6 19 (2) 0 12 (1) 0   
2 OR 3 AND 4 AND 5 1 (0)      
1 OR 5 AND 2 OR 3 AND 4    7 (0)   
1 OR 5 AND 2 OR 3 AND 6    415  

 

 
1 OR 5 AND 2 OR 3 AND 6 
AND 4 

   64 (0)   

** innebär fritextsökning i titel 
*** innebär fritextsökning i abstract 
**** innebär titel/abstract 
$ innebär trunkering 
( ) = antal artiklar som var relevanta vid respektive sökning. 
¤ = sökningen ej relevant 
Limits: I alla databaser sattes limits på artiklar publicerade mellan 2004-2008 samt studier gjorda på människor.   
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Bilaga 2: Artikelmatris 
 
Författare, år, 
land 

Syfte Metod  Deltagare Resultat  Kvalitet 

Allison et al. 
2005, Canada 

Att undersöka sambandet 
mellan intensiv fysisk 
träning och psykiska 
problem. 

Kvantitativ 
ickeexperimentell design. 
Systematisk kvoturval. 
Frågeformulär, Analyserades 
genom en multivariabel 
regressionsanalys. 
 

 

n=2104,  
11-18 år, 
1073 flickor 
och 
1031 pojkar. 

Intensiv fysisk träning 
påverkar psykiska problem 
positivt. Däremot var inte 
resultatet signifikant för 
nedstämdhet och oro då 
hänsyn togs till ålder, kön och 
socioekonomisk klass.    

Hög  

Bray & Kwan, 
2006 USA 

Att belysa om fysisk 
aktivitet kan påverka den 
psykiska hälsan vid flytt 
hemifrån till egen 
lägenhet och påbörjade 
studier vid 
högskola/universitet. 

Kvantitativ 
ickeexperimentell design. 
Systematiskt kvoturval. 
Frågeformulär.  
Resultaten analyserades med 
deskriptiv statistik.  

n=175, 
17-19 år, 
115 flickor och 
60 pojkar. 

Studenter som är fysiskt 
aktiva 3.13 gånger i veckan 
under 20 minuter varje gång, 
har  högre välbefinnande och 
är mer sällan sjuka.  

Medel 

Brooks & 
Magnusson, 
2006, England 

Syftet var att belysa den 
fysiska aktivitetens 
betydelse för hälsa och 
välbefinnande hos 
flickor.  

Kvalitativ design.  
Strategiskt/teoretiskt urval. 
Fokusgruppsintervjuer. 
Intervjuerna kodades 
tematiskt och 
kategoriserades.  

n= 42, 
13-16 år, 
flickor. 

Fysisk aktivitet upplevs har 
positiva inverkningar på hälsa 
och välbefinnande. 
 

Hög 

De Moor et al. 
2006, Holland 

Att belysa hur fysisk 
aktivitet påverkar 
mentala hälsan. 

Kvantitativ design där både 
longitudinella och 
tvärsnittsstudier gjorts. 
Frågeformulär.  
 
 

n=19288,  
10-60 år 
(10-15, 15-20 
år), 10515 
flickor och 
8773 pojkar. 

De som tränar har över lag 
lägre nivåer av oro, 
nedstämdhet och sociala 
problem än de som inte tränar 

Medel 

Honkinen et 
al. 2005, 
Finland 

Att fastställa den fysiska 
aktivitetens påverkan på 
den upplevda hälsan hos 
12 åriga barn. 

Kvantitativ design. 
Systematiskt kvoturval. 
Frågeformulär.  
De olika variablarna 
studerades först separat och 
därefter ihop. Multivariabel 
regressionsanalys.  

n=1231, 
12 år, 
478 flickor och 
501 pojkar. 

Otillräcklig aktivitet var 
associerat med lägre 
KASAM, lägre betyg i matte, 
relationsproblem, fetma, 
psykosomatiska problem och 
sämre upplevd hälsa. 

Medel 

Jeong et al., 
2005, Korea 

Aatt undersöka effekten 
av dansterapi på 
psykiska symtom så som 
mild nedstämdhet hos 
ungdomar. 

Kvantitativ studie med en 
kvasiexperimentell design. 
Kvoturval. Frågeformulär, 
pre- och posttest. 
Resultaten analyserades med 
hälp av ett t-test. 
Interventionsgruppen fick 
dansterapi i 45 minuter tre 
gånger i veckan i 12 veckor. 

20 i IG, 20 i 
KG, 
medelåldern 16 
år,  flickor.  

Ungdomarna som fick 
dansterapi kände sig mindre 
nedstämdhet jämfört med den 
grupp som inte fick någon 
terapi.  

Hög 

Lindwall & 
Lindgren 
2005, Sverige 

Att se om fysisk aktivitet 
under 6 månader kan 
påverka självförtroendet 
och självuppfattningen 
hos flickor. 

Kvantitativ studie med 
experimentell  design. 
Systematiskt kvoturval. 
Frågeformulär, pre- och 
posttest. För att jämföra 
grupperna användes  
MANOVA, ANOVAs och 
en chi-två-test. 
Interventionsgruppen fick 
under en sex månads period 
träna i 45 minuter vilket 
följdes av 15 minuters 
hälsosamtal två gånger i 
veckan. 

56  i IG,  54 i 
KG, 13-20 år, 
flickor.  

Fysisk aktivitet medför en 
positiv inverkan på den 
mentala hälsan. 
Självuppfattningen, 
självuppskattningen och 
känslan av att tillhöra en 
grupp påverkade deltagarna 
positivt.   

Hög 

Piko & 
Keresztes 
2006, Ungern 

Att undersöka 
ungdomars fysiska 
aktivitet kopplat till 
psykosociala hälsa, 
välbefinnande och 
livsmål.  

Kvantitativ, deskriptiv 
design. Kvoturval.  
Frågeformulär. T-test och 
chi-två-test gjordes för att 
jämföra resultaten 
 

n=1109,  
14-21 år, 
666 flickor och 
443 pojkar. 

Aktiva studenter har bättre 
självskattad hälsa och fitness, 
lägre nivåer av 
nedstämdhetssymtom och 
högre nivåer av 
tillfredsställelse. Relationen 
mellan fysisk aktivitet och  
livsmål är mindre 
övertalande. 

Medel 

 
IG = Interventionsgrupp 
KG = Kontrollgrupp 
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