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Introduktion 

I det moderna samhället innebär en minskad fysisk aktivitet negativa konsekvenser för 

individens hälsa och välbefinnande (Socialstyrelsen, 2005). En stor hälsovinst och 

kostnadseffektiv insats inom folkhälsoarbetet anses idag kunna göras genom att bibehålla 

hälsa och förebygga sjukdom bland annat genom att minska andelen fysiskt inaktiva i 

befolkningen (Ågren & Lundgren, 2006).  Fysisk aktivitet kan bland annat lindra kronisk 

smärta och milda former av psykologiska effekter som depression och ångest. Fysisk aktivitet 

har även en hälsofrämjande effekt då den kan minska risken att drabbas av olika sjukdomar 

(Statens Folkhälsoinstitut, 2006).   

Ungdomars hälsa och välbefinnande har under senare år hamnat allt mer i fokus och 

kunskapen om att i barn- och ungdomsåren lära ut grundläggande hälsovanor har ökat och då i 

förebyggande syfte inför vuxenlivet (Quennerstedt, 2006). Den fysiska aktiviteten har ett 

positivt samband med det allmänna välbefinnandet och är en viktig komponent för att främja 

hälsan bland barn och ungdomar. Enligt skolans läroplan vilar ett stort ansvar på skolan, 

speciellt på ämnet idrott och hälsa, eftersom barn och ungdomar vistas en stor del av sin tid i 

skolan (Högskolan Kristianstad, 2004). Grundskolan har ett ansvar att eleven vid examination 

bör besitta kunskaper om bakgrunden till en god hälsa samt en förståelse för den egna 

livsstilens betydelse för hälsan. Ett mål är också att eleverna ska uppnå fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande (Utbildningsdepartementet, 1994). Trots detta har antalet obligatoriska 

timmar för ämnet idrott och hälsa reducerats i den senaste läroplanen (Högskolan 

Kristianstad, 2004). Svenska skolbarn rör på sig för lite för att må bra (Engström, 2004). I 

rapporten Svenska skolbarns hälsovanor 2005/06 framkommer det att den självskattade 

hälsan, fysiska besvär, psykiska besvär och det allmänna välbefinnandet hos skolbarn 

försämras med stigande ålder från och med elva till och med sexton års ålder, samt att 

skillnaden mellan pojkar och flickor ökar (Danielsson, 2006).  

Under åren 2004 till 2007 har Regeringen bidragit med en miljard kronor till idrottsrörelsen i 

syfte att minska antalet fysiskt inaktiva. Riksidrottsförbundet startade därför projektet 

Handslaget, där ett av målen är en ökad samverkan mellan skola och idrottsförening 

(Riksidrottsförbundet, 2005a). Avsikten och fokus med denna samverkan är främst att nå 

elever som inte är aktiva i någon idrottsverksamhet på fritiden och att öka den fysiska 

aktiviteten i skolan (Hallands Idrottsförbund, 2006).  
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Syftet med studien var att studera vilka effekter Handslaget haft beträffande fysisk aktivitet 

och psykiska samt fysiska symptom bland en grupp skolungdomar. 

 

Frågeställningar: 

• Har den fysiska aktiviteten ökat efter tre år? 

• Har psykiska och fysiska symptom minskat efter tre år? 

• Finns det någon skillnad mellan pojkar och flickor, beträffande fysisk aktivitet och 

psykiska samt fysiska symptom? 

 

Bakgrund  

 

Hälsa  

Synen på hälsa hör ihop med de värderingar och kulturmönster som finns i ett samhälle och 

dessa förändras med tiden (Socialstyrelsen, 2005). Begreppet hälsa kan ses utifrån olika 

perspektiv, bland annat det patogena och det salutogena perspektivet. Inom det patogena 

perspektivet ses hälsa som motsats till sjukdom, det vill säga att hälsa är frånvaro av sjukdom 

eller skada. En individ anses vara sjuk om funktionerna i kroppen avviker från det som anses 

vara normalt tillstånd, till exempel om en individ har magont avviker det från det som anses 

vara normalt och individen är då sjuk (Medin & Alexandersson, 2000). Då begreppet sjukdom 

är i fokus avser perspektivet även att bota, att skydda mot eller att förebygga sjukdomar. Det 

salutogena perspektivet har mer en helhets syn på vad hälsa är, även om en individ är sjuk kan 

den ha hälsa. Vid någon form av påverkan är det inte bara den fysiska hälsan som påverkas 

utan även den psykiska och den sociala delen av hälsan (Quannerstedt, 2006). Exempelvis om 

en individ har ont i magen, kan denna smärta upplevas olika hos olika personer beroende på 

det psykiska och sociala tillståndet hos dessa. I denna studie beskrivs hälsa dels utifrån det 

patogena perspektivet då instrumentet är formulerat på detta sätt och dels utifrån det 

salutogena perspektivet då författarna har en helhetssyn på vad hälsa är.  

 

En av de farligaste faktorerna i ungdomars livsstil som ligger till grund för tidig ohälsa men 

som går att påverka själv är fysisk inaktivitet (Engström, 2004). Då det patogena perspektivet 

bland annat innebär att förebygga sjukdom, ses det som att fysisk aktivitet leder till hälsa på 

sikt då det reducerar risken för sjukdomar och motverkar effekterna av ett stillasittande liv hos 

ungdomar. Det salutogena perspektivet kan i sin tur lära dem att hälsa inte bara är frånvaro av 
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sjukdom utan ett bredare begrepp (Quannerstedt, 2006). Genom idrottsämnet i skolan kan 

ungdomar få del av denna kunskap och skapa sig en livsstil där regelbunden fysisk aktivitet 

blir ett naturligt inslag (Engström, 2004). 

 

Litteraturgenomgång  

 

Faktorer som påverkar fysiska aktivitetsvanor 

Flickor och pojkar är mycket stillasittande, i genomsnitt 4,6 – 4,9 timmar per dag på 

vardagarna efter skoltid. Däremot ville både flickorna och pojkarna vara mer fysiskt aktiva 

(Rasmusen, Eriksson, Bokedal & Elinder, 2004). För att underlätta för de barn och ungdomar 

som är mellan elva till fjorton år att bli mer fysiskt aktiva har det visat sig vara viktigt med 

stöd och hjälp på idrottslektionerna. De blir då mer hälsosamma och mer fysiskt aktiva. Detta 

uppnåddes dock bara där idrottslektionerna var väl planerade och hade måttlig grad av fysisk 

aktivitet samt där alla ungdomarna hade möjlighet att delta (Fairclough & Stratton, 2005). 

Dessutom har det visat sig vara en fördel att införa organiserad fysisk aktivitet med endast 15 

minuter utöver de vanliga idrottslektionerna i skolan. Det fanns då en möjlighet att nå de som 

främst var fysiskt inaktiva. En positiv effekt visades framförallt hos flickor då de blev mer 

fysiskt aktiva jämfört med tidigare. Pojkarnas beteende påverkades dock inte i samma 

utsträckning av den extra fysiska aktiviteten (Pangrazi, Beighle, Vehige & Vack, 2003).  

Pojkar är i genomsnitt betydligt mer fysiskt aktiva på idrottslektionerna än flickor, på så sätt 

att de rör sig mer under hela lektionen och håller en högre aktivitets nivå. Därför är det 

önskvärt att skolor fokuserar mer på flickors behov och önskemål i idrottsundervisningen 

(Rasmusen et al., 2004). En intervention där bland annat skolmiljön förändrades och 

idrottslektionerna anpassades efter flickors förutsättningar visade på ett ökat regelbundet 

deltagande i fysisk aktivitet bland dessa (Pate et al., 2005). Det som visat sig ha mest positiv 

påverkan på förändring i fysisk aktivitet hos flickor är uppmuntran till träning och stöd från 

föräldrar, kompisar och lärare. Utöver detta är det viktigt att flickor känner sig bekväma med 

sig själva och sin förmåga att bli fysiskt aktiva (Neumark-Sztainer, Story, Hannan, Tharp & 

Rex, 2003). Andra förbättringar i skolmiljön gällande tillgång till bra utrustning, fler 

aktivitetsområden samt uppsikt av lärare under den fysiska aktiviteten både inomhus och 

utomhus leder till att ungdomar, både flickor och pojkar, blir mer fysiskt aktiva (Sallis et al., 

2001).    
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Pojkar i tonåren deltar i måttlig och hård fysisk aktivitet av både inre och yttre anledningar. 

En tidigare gjord kvalitativ studie (Allison et al., 2005) visar att en inre anledning kan vara att 

den fysiska aktiviteten är rolig. Vidare var sociala faktorer en viktig yttre anledning. Det som 

hindrade gällande inre faktorer var personlighet, låg prioritet av fysisk aktivitet och 

involvering i ”teknikrelaterade aktiviteter” så som data- och TV-spel. Yttre hinder var 

påverkan från familj och vänner, brist på tid och pengar och dålig tillgång till träningslokaler. 

Förslag från pojkarna var att fysisk aktivitet skulle förespråkas mer i samhället och att miljön 

skulle förbättras så till vida att den skulle underlätta utförandet av fysisk aktivitet och erbjuda 

mer möjligheter till den samma (Allison et al., 2005). 

 

Psykiska symptom 

Samband har påträffats gällande regelbunden fysisk aktivitet och bra hälsa bland ungdomar i 

åldern femton till tjugo år. De som var fysiskt aktiva två eller fler dagar i veckan hade färre 

kroppsliga besvär, bättre kroppsbild och lägre risk för att begå självmord. De hade även bättre 

hälsa och var mer tillfredställd med livet i stort, dessa samband var dock mindre starka 

(Ferron, Narring, Cauderay & Michaud, 1999).  

 

Studier visar däremot att det finns skillnader mellan könen när det gäller samband mellan 

psykiska symptom och fysisk aktivitet (Honkinen, Suominen, Välimaa, Helenius & Rautava, 

2005; Brosnahan, Steffen, Lytle, Patterson & Boostrom, 2004). Båda könen har en förhöjd 

risk att utveckla sämre självuppfattad hälsa om de inte är tillräckligt fysiskt aktiva, flickor har 

dock en större risk än pojkar. Det visade sig även finnas ett samband mellan tillräcklig mängd 

fysisk aktivitet och en god självuppfattad hälsa (Honkinen et al., 2005). Vidare har pojkar i 

åldern fjorton till arton år rapporterats vara i genomsnitt mer fysiskt aktiva än flickor i samma 

ålder. De visade också lägre grad av nedstämdhet och mindre tankar om att begå självmord än 

flickorna (Brosnahan et al., 2004). Vidare visar också minskad fysisk aktivitet ge en ökning 

av depressiva symptom. Depression i tidig ungdom kan leda till fortsatta svårare depressioner 

i äldre ungdomsår speciellt i samband med låg fysisk aktivitet. Det är därför viktigt att göra 

rörelse till en vana för att motverka depression (Motl, Birnbaum, Kubik & Dishman, 2004). 

Högaktiva pojkar och flickor har också högre självkänsla än medel- och lågaktiva ungdomar. 

Dock har flickor lägre självkänsla än pojkar (Rasmusen et al., 2004). 
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Sömn är en viktig indikator för hälsa och välmående. Ungdomar mellan tretton till arton år 

som sov tillräckligt länge hade hälsosammare beteenden, bättre stresshantering, tog mer 

ansvar för sin hälsa, motionerade i större utsträckning, var mindre överviktiga och besökte 

läkaren mer sällan än de som hade otillräcklig sömn. De som inte sov tillräckligt behövde ofta 

sova mitt på dagen och sömnbristen störde inlärningen i skolan (Chen, Wang & Jeng, 2006). 

När det studerades hur sömnkvaliteten var hos 4187 ungdomar i elva, tretton och femton 

årsåldern besvarades frågorna; hur bra sover du, hur ofta har du svårigheter att somna och hur 

ofta vaknar du upp under natten. Resultaten visade att var tionde individ var tillfreds med sin 

sömn men att omkring 30 procent hade svårigheter att somna och nästan var femte 

rapporterade att de vaknade upp under natten någon gång varje vecka. Vid närmare 

efterforskning visade det sig att en stor del av dessa individer också hade 

koncentrationssvårigheter i skolan men även vid andra aktiviteter. Femtonåringarna besvarade 

även frågor angående sociala och psykosociala faktorer. Det som påverkade sömnen mest och 

fick ungdomarna att sova bättre var en god hematmosfär och goda hälsovanor. För flickor 

påverkade fysisk aktivitet på fritiden sömnkvaliteten positivt (Tynjälä, Kannas, Levälahti & 

Välimaa, 1999). 

 

Ensamhet är något som också påverkar den fysiska aktiviteten. Ensamma ungdomar sov 

sämre, var mindre aktiva, mer nervösa och oroliga jämfört med de individer som hade ett 

större socialt nätverk. Däremot påverkade detta inte deras hälsobeteende i stort då hälsan hos 

dem inte var sämre. Emellertid kan ensamhet under en längre period leda till sämre hälsa och 

välmående (Cacioppo et al., 2002). Liknande resultat visades i en annan studie (Page & Page, 

1994) där ungdomar mellan femton och arton år som är fysiskt aktiva och i god form var 

mindre benägna att vara ensamma än de som i jämförelse var mindre aktiva. Fysisk aktivitet 

och speciellt de populäraste sporterna tycks tillgodose det sociala behovet för ungdomar (Page 

& Page, 1994).  

 

Fysisk aktivitet kan användas som ett verktyg för att förebygga kroniska sjukdomar och öka 

det allmänna välbefinnandet. Hälsans fördelar är dock beroende av typen, intensiteten och 

mängden fysisk aktivitet. Genom att öka den dagliga fysiska aktiviteten hos individer fick de 

uppleva ett flertal stress reducerande fördelar. Detta kunde i sin tur förbättra immunförsvaret 

(Sothern, Loftin, Suskind, Udall & Blecker, 1999). Regelbunden fysisk aktivitet (minst 30 

min per dag minst tre gånger i veckan) över en period mellan två till sex månader kunde 

associeras med en signifikant förbättring av det totala psykologiska välbefinnandet som 
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exempelvis stress och humör (Edwards, 2006). Stress är något som ökat hos ungdomar i 

skolan och då speciellt hos flickor. De främsta skälen är för mycket läxor, för mycket 

störelsemoment i klassen, för mycket prov, för höga krav på sig själva och höga krav från 

omgivningen (Lindgren, 2006).   

 

Fysiska symptom 

Huvudvärk, magont, ryggont och trötthet på morgonen är vanligt förekommande hos 

ungdomar, framförallt hos flickor (Ghandour, Overpeck, Huang, Kogan & Scheidt, 2004). 

Hos dessa rapporterade 20 till 30 procent av sex miljoner vara drabbade av respektive 

symptom mer än en dag i veckan (Ghandour et al., 2004). Att vara involverad i någon slags 

sport är däremot inte någon riskfaktor för att utveckla varken ryggont eller nackont 

(Feldman, Shrier, Rossignol & Abenhaim, 2002). Det har bland annat visat sig att en god 

generell flexibilitet hos pojkar och bra kondition hos flickor kan minska risken för nackstelhet 

(Mikkelsson et al., 2006). Ryggsmärtor hos flickor har också visat sig ha ett samband med 

fysisk aktivitet då de fick mindre smärta i ryggen om de deltog i regelbunden måttlig fysisk 

aktivitet (Cardon et al., 2004). Låg grad av fysisk aktivitet bland ungdomar kan också 

innebära hög prevalens av allvarlig huvudvärk (Rask, Åstedt-Kurki, Tarkka & Laippala, 

2002). 

 

Förändring i fysisk aktivitet under ungdomsåren  

Den fysiska aktiviteten förändrar sig under ungdomsåren visar en studie (Telama & Yang, 

2000) som genomfördes på personer i åldern nio till arton år. Det som utmärkte sig i resultatet 

var att den fysiska aktiviteten minskar betydligt efter tolv års ålder hos båda könen. Dock sker 

den största minskningen hos pojkar först efter femton års ålder (Telama & Yang, 2000). 

Liknande resultat visades i en studie där det rekommenderades 60 minuters fysisk aktivitet per 

dag. För att studera hur många nioåringar respektive femtonåringar som uppnådde detta 

genomfördes tester där den fysiska aktiviteten mättes. Resultatet visade att 86,2 procent av 

nioåringarna respektive 55,4 procent av femtonåringarna uppnådde rekommendationerna. 

Ungdomar speciellt i femtonårsåldern var alltså mindre aktiva. Den fysiska aktiviteten visade 

sig också vara högre bland pojkar än flickor i båda åldersgrupperna (Klasson- Heggebo & 

Anderssen, 2003). 
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Metod  

 

Handslaget- en intervention                                                  

Under hösten 2002 gav Regeringen förslag om att fördela en miljard kronor för satsning på 

idrottens barn- och ungdomsverksamhet (Riksidrottsförbundet, 2004). Den första januari 2004 

startades projektet Handslaget och pågår fram till 30 juni 2007. Under de fyra åren tilldelas 

idrottsrörelsen specifika summor av pengar som ska användas till uppsatta mål. Dessa mål är 

att få fler aktiva inom idrottsrörelsen (främst inaktiva), hålla tillbaka på avgifterna som till 

exempel medlemsavgifter, satsa mer på flickidrotten, bekämpa droger samt att samarbeta med 

skolan. Med Handslaget har idrottsföreningar möjlighet att starta olika projekt för att främja 

några av målen. Beroende på vad för projekt det är föreningarna vill genomföra söker de 

pengar från olika förbund det vill säga antingen Riksidrottsförbundet, Distriktsförbund eller 

Specialförbund (Riksidrottsförbundet, 2005b). Regeringen har givit idrotten särskilda bidrag 

för att stimulera föreningar att samarbeta med skolan. Skolsamverkan innebär att 

idrottsföreningar och skolor får en möjlighet att aktivera eleverna mer inom skoldagen. Vad 

som görs och hur de går tillväga är helt upp till idrottsföreningen och skolan, men själva 

verksamheten är i idrottsföreningens regi och det är föreningen som söker bidrag 

(Riksidrottsförbundet, 2005a). 

 

Handslaget i Halland 

Hallands Idrottsförbund har ett antal uppsatta mål med skolsamverkan i Halland. Dessa mål är 

att nå elever som inte har idrottsaktiviteter på fritiden, att öka den fysiska aktiviteten i skolan, 

att många idrottsföreningar kan delta och att eleverna får en möjlighet att prova på olika 

aktiviteter samt att alla halländska skolor kan ta del av Handslaget. Denna samverkan mellan 

skolor och idrottsföreningar sker antingen via direktkontakt eller via Hallands Idrottsförbund 

(Hallands Idrottsförbund, 2006).  

 

Den årskurs sex till nio skola som ingår i denna studie tog kontakt med Hallands 

Idrottsförbund 2003, det vill säga innan projektet Handslaget hade startat, och ville initiera ett 

samarbete mellan skolan och idrottsföreningar på orten. Våren 2004 övergick detta projekt till 

ett Handslagsprojekt och erhöll från och med då bidrag för skolsamverkan. När projektet 

började var det endast årskurs sex som deltog, detta för att projektet skulle kunna vara 

genomförbart med ett få antal deltagare det första året. För vart år som projektet har pågått har 



 8 

ytterliggare en årskurs deltagit, för närvarande är alla årskurserna aktiva inom projektet. 

Förändringar som gjordes var att elevernas schema utökades med två idrottslektioner, 

resultatet blev fyra idrottslektioner i veckan från höstterminen 2003. Ett syfte med den ena 

extra idrottslektionen var att idrottsföreningar skulle komma till skolan och leda denna. Inför 

höstterminen 2005 togs en idrottslektion bort, vilket innebär att de endast har haft tre 

idrottslektioner i veckan sedan dess. Varje klass har i dagsläget en idrottslektion i veckan som 

leds av idrottsledare från någon idrottsförening. Vid dessa lektioner finns det alltid en 

idrottslärare på plats i idrottshallen. En av idrottslärarna är också ansvarig för projektet och 

arbetar kontinuerligt för att förnya, förbättra, få med nya idrottsföreningar och införskaffa nytt 

material för utevistelse på skolgården. Detta för att motivera eleverna till att delta på 

idrottslektionerna. Målet med projektet är att få ungdomarna ytterligare fysiskt aktiva, att låta 

eleverna prova på nya idrotter och därefter ge dem möjlighet att börja träna hos 

idrottsföreningar samt att få eleverna att känna glädje för att vara fysiskt aktiva.  

 
Urval  

För den här studien gjordes en totalundersökning på de elever som hösten 2003 gick i årskurs 

sex och som tre år senare, våren 2006, gick i årskurs åtta. 2003 bestod urvalet av 138 elever 

och 2006 av 137 elever. I detta antal ingår elever från en årskurs sex till nioklass på en 

Montessoriskola (klasser med blandade årskurser) som ligger alldeles bredvid och delar 

gymnastiksal med den andra skolan. De elever som deltog från Montessoriklassen var födda 

1991 och 2003 deltog 21 elever och 2006 deltog 20 elever. Med totalundersökning menas att 

inget urval görs utan hela populationen tillfrågas (Trost, 2001). 

 

Instrument  

Instrumentet bestod av en enkät som framtogs av Hallands Idrottsförbund i samverkan med 

Högskolan i Halmstad. Enkäten reviderades efter första insamlingen hösten 2003 då ett antal 

frågor inte visade sig vara etiskt försvarbara. Vid samma tillfälle tillkom ett antal nya frågor 

angående idrottsföreningarnas involvering i skolan. Instrumentet hade hög grad av 

standardisering och strukturering. Den höga graden av standardisering innebar att frågorna var 

ställda i samma ordning och att situationen var den samma för alla informanter då enkäten 

delades ut på idrottslektionerna under skoltid. Den höga graden av strukturering innebar att 

det användes frågor med fasta svarsalternativ (Trost, 2001). Enkäterna inleddes med tre 

bakgrundsfrågor; kön, årskurs och födelseår. Sammanlagt studerades 11 frågor (bilaga 1), 

dessa valdes ut dels då de var likadant formulerade vid båda enkätutdelningstillfällena samt 
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dels för att de var relevanta för syftet. De fysiska aktivitetsfrågorna som var fyra stycken 

svarade på hur mycket ungdomarna var ute på raster och på fritiden respektive hur aktiva de 

var i skolan och på fritiden under en dag. De psykiska symptomen bestod av tre frågor och 

berörde ämnena sömn, stress och ensamhet. Slutligen svarade de fyra frågorna gällande 

fysiska symptom på hur huvudvärk, nack/axelont, ryggont och magont yttrade sig.  

 

Datainsamling 

Den första datainsamlingen genomfördes hösten 2003, vid start av projektet. Våren 2006 

gjordes en uppföljning. Vid båda tillfällena delades enkäterna ut och samlades in av 

idrottslärarna vid ett tillfälle under elevernas idrottslektioner. Svarsfrekvensen blev 89 procent 

av 138 informanter 2003 respektive 76 procent av 137 informanter 2006. Därefter togs 

enkäterna om hand av en anställd på Hallands Idrottsförbund och förvarades på dennes 

kontor.  

 

Analys 

Efter de båda datainsamlingarna fördes allt material in i dataprogrammet SPSS (Statistical 

package for the Social Science). Det test som användes var Mann-Whitney U-test, detta för att 

se om fysisk aktivitet, psykiska och fysiska symptom hade förändrats mellan 2003 och 2006. 

Materialet delades även in i flickor och pojkar för att se om resultaten skiljde sig mellan 

könen. Signifikansnivån sattes till fem procent. 

  

Etiska aspekter 

Vid studier av detta slag är det viktigt att ta hänsyn till forskningsetiska principer. Det finns 

fyra allmänna krav som kan delas in i informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Humanistiska – Samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet, 2002). Ett skriftligt samtycke krävdes från föräldrarna för att eleverna skulle 

kunna delta i studien då de var under femton år. Det drog ut på tiden att få in dessa så rektorn 

på skolan tog ansvar för att bevilja samtycke för alla eleverna den första gången som enkäten 

genomfördes. Vid det senare tillfället 2006 begärdes inget skriftligt samtycke av föräldrarna 

och den nytillsatta rektorn tog inte heller ett förnyat samtycke. Anledningen till detta är oklart 

trots försök med att nå denna information. Det är dessutom oklart om eleverna informerades 

om att deras deltagande var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande i 

båda enkätundersökningarna. Det framkom inte heller om eleverna fick information om att 
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deras deltagande skulle förbli konfidentiellt samt att det insamlade materialet enbart skulle 

användas till vetenskaplig forskning. Enkäten var däremot anonym. 

 

Resultat  

 

Skillnad i fysisk aktivitet 2003 till 2006 

Av de fyra frågorna som studerade fysisk aktivitet visade inte någon av dem var för sig på 

någon signifikant skillnad över tid (tabell 1).  

 

Tabell 1. Fysisk aktivitet före respektive efter interventionen.  
 *Medel 

Ranking 
2003 

n 
 2003 

*Medel 
Ranking 

2006 

n 
2006 

U p 

Fysisk 
aktivitet 
skola 

116,27 121 109,20 104 5896,5 0,364 

Ute rast 107,78 122 120,21 104 5646,5 0,131 

Fysisk 
aktivitet 
fritid 

114,64 122 111,05 103 6082,5 0,662 

Ute fritid 105,37 120 116,66 100 5384,0 0,176 

*En hög medel ranking innebär en hög grad av fysisk aktivitet. 

 

Vid en delning av materialet i flickor och pojkar visade det sig att en ökning skett när det 

gällde hur ofta flickorna var ute på rasterna. Däremot hade fysisk aktivitet i form av att bli 

andfådd och svettig i skolan minskat hos flickorna (tabell 2).  
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Tabell 2. Fysisk aktivitet före respektive efter interventionen bland flickor och pojkar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*En hög medel ranking innebär en hög grad av fysisk aktivitet 

 

Skillnad i psykiska symptom 2003 till 2006  

Ungdomarna sov mindre 2006 jämfört med 2003. Resultaten visade en statistisk signifikant 

skillnad gällande sömn bland ungdomarna (tabell 3).  

 

Tabell 3. Psykiska symptom före respektive efter interventionen. 

 *Medel 
Ranking 

2003 

n 
2003 

*Medel 
Ranking 

2006 

n 
2006 

U p 

Sömn 128,64 122 93,20 102 4253,0 0,001 

Stress 120,06 121 103,62 103 5317,0 0,053 

Ensamhet 110,26 122 117,30 104 5948,5 0,352 

*En låg medel ranking innebär få antal timmar sömn per natt.  
*En låg medel ranking innebär en hög grad av stress och ensamhet. 
 

Vid en uppdelning av könen framkom det att både pojkar och flickor sov mindre antal timmar 

per natt 2006 jämfört med 2003 (tabell 4).  

 

 *Medel 
Ranking 

2003 

n 
2003 

*Medel 
Ranking 

2006 

       n 
2006 

U p 

FLICKOR        

Fysisk 
aktivitet 
skola 

57,38 56 43,06 45 902,5 0,005 

Ute rast 44,40 56 59,21 45 890,5 0,009 

Fysisk 
aktivitet 
fritid 

51,14 55 48,58 44 1147,5 0,642 

Ute fritid 44,96 55 54,29 42 933,0 0,095 

POJKAR       

Fysisk 
aktivitet 
skola 

59,48 65 65,82 59 1721,5 0,284 

Ute rast 64,20 66 61,65 59 1867,5 0,659 

Fysisk 
aktivitet 
fritid 

63,95 67 62,99 59 1946,5 0,876 

Ute fritid 61,33 65 62,75 58 1841,5 0,819 
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Tabell 4. Psykiska symptom före respektive efter interventionen bland flickor och pojkar.  
 * Medel 

Ranking 
2003 

n 
2003 

   *Medel 
Ranking 

2006 

n 
2006 

U p 

FLICKOR        

Sömn 57,54 55 40,58 44 795,5 0,001 

Stress 54,63 55 45,46 45 1010,5 0,106 

Ensamhet 
 

47,22 55 54,51 45 1057,0 0,168 

POJKAR       

Sömn 71,78 67 52,85 58 1354,5 0,001 

Stress 65,87 66 58,66 58 1691,5 0,252 

Ensamhet 
 

63,82 67 63,14 59 1955,0 0,898 

*En låg medel ranking innebär få antal timmar sömn per natt.  
*En låg medel ranking innebär en hög grad av stress och ensamhet. 

 

Skillnad i fysiska symptom 2003 till 2006 

Av de fysiska symptomen var det endast ryggont som visade en signifikant skillnad. Det var 

således fler ungdomar som hade ont i ryggen 2006 jämfört med 2003 (tabell 5). 

 

Tabell 5. Fysiska symptom före respektive efter interventionen.  

 *Medel 
Ranking 

2003 

n 
2003 

*Medel 
Ranking 

2006 

n 
2006 

U p 

Huvudvärk 111,29 121 113,92 103 6085,5 0,753 

Nack/axel 
ont 

106,40 123 119,93 101 5461,0 0,106 

Ryggont 122,95 121 99,00 102 4845,5 0,004 

Magont 114,30 122 111,46 103 6124,0 0,734 

*En hög medel ranking innebär en låg grad av fysiska symptom. 

 

Vid en delning av materialet i flickor och pojkar var det bara bland flickorna som en statistisk 

signifikant ökning av ryggont kunde ses (tabell 6). 
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Tabell 6. Fysiska symptom före respektive efter interventionen bland flickor och pojkar. 

 *Medel 
Ranking 

2003 

n 
2003 

*Medel 
Ranking 

2006 

n 
2006 

U p 

FLICKOR        

Huvudvärk 51,74 55 48,99 45 1169,5 0,620 

Nack/axel 
ont 

47,66 56 55,16 45 1073,0 0,183 

Ryggont 55,68 55 42,90 44 897,5 0,021 

Magont 51,51 56 49,22 44 1175,5 0,681 

POJKAR       

Huvudvärk 60,17 66 65,16 58 1760,0 0,423 

Nack/axel 
ont 

59,28 67 65,25 56 1694,0 0,336 

Ryggont 68,03 66 56,21 58 1549,0 0,054 

Magont 63,90 66 61,99 59 1887,5 0,758 

*En hög medel ranking innebär en låg grad av fysiska symptom. 

 
 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Vid kvantitativa studier är det viktigt att instrumentet är validerat, det vill säga att det mäter 

det som avses mätas (Patel & Davidsson, 2003). Det var dock inte instrumentet i denna studie. 

Bara de frågor som berörde fysisk aktivitet och var formulerade lika i de båda enkäterna togs 

med, vilket endast var fyra stycken. Två av dessa frågor var konstruerade så att det var svårt 

att direkt avgöra om det faktiskt var fysisk aktivitet som mättes. Det gäller frågorna om de är 

ute på raster och om de är ute på fritiden, detta gjorde det svårt att se om någon förändring 

skett. Indirekt berör frågorna den fysiska aktiviteten men det är svårt att tyda om ungdomarna 

verkligen var fysiskt aktiva vid dessa tillfällen. Eftersom Handslagets syfte bland annat är att 

öka den fysiska aktiviteten, är detta en svaghet i enkäten om den inte kan mäta denna variabel 

från första tillfället 2003. Fortsättningsvis ska detta inte vara något problem då fler frågor om 

fysisk aktivitet har lagts till. Svarsalternativen var relevanta för frågorna men vid genomgång 

av materialet uppfattades de stå för tätt och kan där med ha blandats ihop av eleverna. Det 

måste även finnas en reliabilitet i mätningen, alltså att den genomförs på ett tillförlitligt sätt 

(Patel & Davidsson, 2003). För att få en god reliabilitet vid de två mättillfällena besvarades 

båda enkäterna på samma plats, det vill säga under idrottslektionerna, samt att frågorna var 
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formulerade likadant i de båda enkäterna. Däremot kan författarna till denna uppsats inte 

uttala sig om hur situationen inom gruppen var och inte heller om hur vida andra 

störningsmoment fanns i lokalen vid svarstillfällena. Detta kan ha påverkat reliabiliteten.  

 

En pilotstudie bör genomföras för att testa instrumentet (Patel & Tebelius, 1987) vilket inte 

gjordes i denna studie. Detta gör att det finns en osäkerhet om frågorna har uppfattas korrekt. 

Det var emellertid ett stort antal elever som medverkade eftersom det gjordes en 

totalundersökning vilket ändå kan ha bidragit till att validiteten stärkts. Svarsfrekvensen anses 

vara god vid båda tillfällena då den var över 70 procent men när en enkätutdelning genomförs 

går det inte att förutsäga hur hög svarsfrekvensen kommer att bli. Därför kan det vara viktigt 

att dela ut enkäterna vid flera tillfällen så att även de som varit frånvarande får en möjlighet 

att svara. Detta gjordes inte för att det skulle ta för mycket tid från idrottslektionerna och då 

även den fysiska aktiviteten. Bortfallen kan ha påverkat resultatet i både negativ och positiv 

riktning. Negativt i bemärkelse att den fysiska aktiviteten kunde ha minskat och då 

exempelvis för att många elever med intresse för fysiska aktiviteter kanske inte var 

närvarande vid enkätutdelningen. Det som kan ha påverkat resultatet positivt skulle kunna 

bero på en omvänd ordning, att elever som inte hade intresse för fysisk aktivitet inte var 

närvarande på idrottslektionen. Ytterligare något som kan ha påverkat resultatet är att elever 

kan ha flyttat från skolan och nya elever tillkommit. De nya eleverna har då inte medverkat i 

projektet från första början. Även om detta antal är litet kan det möjligtvis påverka resultaten. 

Slutligen bör också nämnas att då en Montessoriklass medverkade kan detta också ha inverkat 

på resultatet eftersom deras upplägg i den vanliga undervisningen skiljer sig från den 

traditionella skolan. Detta trots att de har haft lika många idrottslektioner som den andra 

skolan samt likadana Handslagsaktiviteter. 

 

Om analysen hade gjorts på individnivå och inte på gruppnivå, som den nu gjordes, hade 

resultaten kunnat bli säkrare. Att så inte gjordes berodde på att enkäterna inte kodades i 

förväg och individerna kunde således inte identifieras och jämföras på individnivå. 

 

Gällande de etiska aspekterna uppfattade författarna att mycket hade förbisetts, men det går 

inte att uttala sig mer om detta, trots efterforskningar. Detta på grund av att flera olika 

versioner gavs om hur vida information gällande etiska aspekter nått fram till lärare och 

elever. För att undvika detta kunde författarna själva delat ut enkäten på nytt under 

höstterminen för att då säkerställa de etiska aspekterna och öka reliabiliteten.  
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Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att studera vilka effekter Handslaget haft beträffande fysisk aktivitet 

och fysiska samt psykiska symptom bland en grupp skolungdomar.  

 

Fysisk aktivitet 

Då skolan medverkat i Handslaget och fått mycket hjälp i form av bidrag och därmed kunnat 

öka antalet idrottslektioner, införskaffa mer och bättre utrustning och kunnat bjuda in 

idrottsföreningar, kan det tyckas att resultatet borde ha visat på en ökning av fysisk aktivitet. 

Detta är inte fallet då resultatet inte åskådliggjorde någon skillnad i fysisk aktivitet hos 

skolungdomarna. Tidigare studier (Telama & Yang, 2000; Klasson- Heggebo & Anderssen, 

2003) visar på att fysisk aktivitet minskar hos ungdomar med stigande ålder och då främst 

efter tolv års ålder. Det finns alltså en möjlighet att Handslaget kan ha motverkat detta. 

Anledningen till att resultaten inte visade på någon ökning 2006, kan också bero på att antalet 

idrottslektioner hade minskat från fyra till tre hösten 2005. Resultatet får tolkas med 

försiktighet då ingen kontrollgrupp har använts, då kunde det tydligare ha utlästs om 

interventionsgruppen bibehållit eller förbättrat sin fysiska aktivitet men även psykiska och 

fysiska symptom. 

 

Flickorna vistades mer ute på raster än tidigare vilket kan bero på att tillgången till mer och 

bättre utrustning ökat. Detta gör att det finns fler aktivitetsmöjligheter att välja på nu än 

tidigare. Trots att de var ute i högre grad behöver detta inte innebära att flickorna var mer 

fysiskt aktiva i skolan. Resultatet kan ändå få en positiv effekt då de vistades ute, vilket kan 

betyda att de rörde sig mer än vad de gjorde inomhus. Detta stöds av studien från Sallis et al. 

(2001) som tar upp att tillgång till bra utrustning och fler aktivitetsområden leder till att både 

flickor och pojkar blir mer fysiskt aktiva. 

 

Den fysiska aktiviteten hos flickor i form av att bli svettig och andfådd under skoldagen hade 

minskat. Detta kan bero att fysisk aktivitet hos flickor minskar tidigare än hos pojkar i 

ungdomsåren, där den tydligaste förändringen sker vid femton års ålder (Telama & Yang, 

2000; Klasson- Heggebo & Anderssen, 2003). Det skulle möjligtvis också kunna bero på att 

flickor utvecklas tidigare och blir mer medvetna om sitt utseende och vill då kanske inte bli 

svettiga under skoltid. Många flickor i högstadiet får också menstruation under denna period 

vilket kan påverka att de blir mer stillasittande. För att få flickor mer fysiskt aktiva måste 
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interventionen anpassas till flickornas förutsättningar enligt flertal studier (Rasmusen et al., 

2004; Pate et al., 2005; Neumark-Sztainer et al., 2003). Därför kan detta innebära att 

Handslaget inte var tillräckligt anpassat till flickors behov, på den studerade skolan, när det 

gällde fysisk aktivitet, eftersom denna variabel minskat. Däremot motsägs resultatet av 

Pangrazi et al. (2003) som i sin studie kom fram till att om fysisk aktivitet införs med endast 

15 minuter utöver de vanliga idrottslektionerna i skolan nås framförallt fysiskt inaktiva 

flickor.  

 

Psykiska och fysiska symptom 

Sömn är som tidigare nämnts en viktig indikator för hälsa (Chen, Wang & Jeng, 2006), 

dessvärre sov ungdomarna i denna studie färre antal timmar i åttan jämfört med när de gick i 

årskurs sex. Detta kan bero på att de hade svårt för att somna vilket blivit vanligare bland 

skolungdomar enligt rapporten Ung i Halland (2006). Det kan vara så att flickorna i denna 

uppsats haft svårt för att somna på grund av att de rörde sig mindre i skolan vilket Tynjälä et 

al. (1999) skriver har ett samband. Dessutom kan brist på sömn leda till 

koncentrationssvårigheter i både skolan och på fritiden (Tynjälä et al., 1999). En annan 

anledning till sämre sömnvanor kan möjligtvis vara att stress bland ungdomar i skolan har 

ökat (Lindgren, 2006). Däremot har resultatet i denna studie inte visat på detta utan det verkar 

snarare som om Handslaget haft en bromsande effekt på stress. Men det kan vara så att 

instrumentet inte mätte stress korrekt, utan att fler frågor om detta skulle ha ingått för att 

verkligen kunna se om stressen ökat. Enligt Sothern et al (1999) har däremot fysisk aktivitet 

stressreducerande fördelar vilket kan innebära att Handslaget har hjälpt ungdomarna att bli 

tillräckligt fysiskt aktiva. 

 

I ungdomsåren växer kroppen mycket och detta kan då ha påverkat att ungdomarna fick mer 

ont i ryggen. Studier (Ghandour et al., 2004; Feldman et al., 2002) visar på att det är vanligt 

förekommande med ryggont hos ungdomar och då framförallt hos flickor. Detta är något som 

även framkom i den här uppsatsen där endast flickorna visade på en ökning av ryggont vid en 

delning av materialet. Flickor som deltog i regelbunden måttlig fysisk aktivitet fick mindre 

smärta i ryggen (Cardon et al., 2004). Detta skulle kunna betyda att flickorna i denna studie 

inte var tillräckligt fysiskt aktiva och därför är drabbade av ryggont.  
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Handslaget 

Handslaget påverkar kunskapsutvecklingen kring hälsa bland ungdomar både utifrån det 

patogena och det salutogena perspektivet. Genom Handslaget får ungdomarna röra på sig och 

tillgodoser därmed en del av det fysiska aktivitetsbehovet vilket motverkar sjukdom. De får 

också prova på en mängd olika idrottsaktiviteter vilket borde tillgodose de flestas intressen 

och få fler engagerade i någon idrottsverksamhet. Deltar ungdomarna i aktiviteter som de 

tycker är roliga motverkar de inte bara sjukdom utan det främjar också den psykiska hälsan 

(Quannerstedt, 2006).  

 

Syftet med skolsamverkan är en god idé inte bara för att eleverna får prova på en mängd nya 

idrotter utan även för att besöken från idrottsföreningarna blir en form av 

kompetensutveckling för idrottslärarna. Denna studie har å andra sidan inte haft till syfte att 

fånga andra mervärden som Handslaget kan ha fört med sig. Trots att projektet Handslaget är 

en god idé hade kanske ändå ytterligare utveckling krävts på den studerade skolan under 

projektets gång för att resultaten skulle ha blivit av en annan bättre karaktär. Då andra skolor i 

projektet Handslaget även infört obligatoriska och organiserade rastaktiviteter hade detta 

kunnat vara något att överväga under projektets gång även på denna skola. Å andra sidan 

kanske det inte har varit något fel på utformningen av skolsamverkan inom projektet 

Handslaget. Det kan helt enkelt vara så att det finns olika åsikter om hur mycket ett projekt 

som detta får påverka skolundervisningen och ta lektionstid från andra ämnen som svenska 

och matematik. Detta kan medföra att projektet inte genomförts fullt ut och resultaten blir 

därför inte de förväntade.    

 

Konklusion 
 
Resultaten visade inte på någon förändring i fysisk aktivitet i hela undersökningsgruppen. Det 

kan tyda på att Handslaget motverkat en nedgång i fysisk aktivitet. Däremot vid analys mellan 

könen visade det sig att flickorna i årskurs åtta befanns sig mer ute på rasterna än tidigare. De 

var dock mindre aktiva under skoldagen där de blev svettiga och andfådda. Något som också 

konstaterades var att både pojkar och flickor sov färre antal timmar per natt vid mätningen 

2006 jämfört med 2003. Ryggont hade ökat bland skolungdomarna men vid en delning mellan 

könen visade endast flickorna på en ökning i ryggont. Handslaget kan även ha motverkat en 

ökning av psykiska och fysiska symptom. Dessa är; stress, ensamhet, huvudvärk, 
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nacke/axelont och magont. Handslaget kan alltså möjligtvis ha verkat hälsofrämjande genom 

att ungdomarna bibehåller goda levnadsvanor. 

 

Implikation 

Förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara att studera fysisk aktivitet, psykiska och 

fysiska symptom i förhållande till vilken socialgrupp eller etnisk bakgrund ungdomarna 

tillhör. Detta skulle även kunna genomföras på individnivå samt med hjälp av en 

kontrollgrupp. Resultaten skulle då eventuellt kunna visa på andra intressanta faktorer. Det 

skulle också kunna vara intressant att mäta kondition hos ungdomarna då detta kan vara 

ytterligare ett sätt att mäta om fysisk aktivitet har ökat. 

 

Vidare skulle det vara intressant att studera fördelar och nackdelar med idrottsföreningars 

involvering inom skolidrotten. Detta skulle kunna vara behjälpligt vid utformning av projekt 

liknande Handslaget för att se om sådana interventioner har den positiva påverkan som det 

ligger förhoppningar på. 

 

För att utveckla Handslaget skulle ungdomarna kunna vara mer delaktiga i projektet och 

bestämma upplägget vilket gör att deras behov blir bättre tillgodosedda. Interventionen kan få 

en negativ effekt om ungdomarna tycker att den är tråkigt. Kvalitativa studier skulle då kunna 

göras i form av att ungdomarna tillfrågas, antingen genom intervjuer eller också genom 

fokusgrupper, vad de anser kunna öka deras fysiska aktivitet och förbättra deras psykiska och 

fysiska symptom. Interventioner kan då utformas på ett bättre sätt genom att de utgår från 

ungdomarnas egna åsikter och behov som på så sätt blir bättre tillgodosedda.  

 
De variabler som studeras inom Handslaget är viktiga och skulle med fördel kunna studeras 

vidare i olika projekt men då utifrån ett salutogent perspektiv. Då kan exempelvis frågor till 

ungdomarna ställas om deras kroppsuppfattning och självkänsla. Något som då är viktigt att 

tänka på är att använda ett validerat instrument samt att undersöka ett färre antal 

problemområden men med fler frågor inom varje område. 

 

 


