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Sektion Sektionen för Hälsa och Samhälle, Högskolan i Halmstad, 
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Handledare Universitetslektor Gun Paulsson 
 
Tid Höstterminen 2007 
 
Sidantal 15 
 
Nyckelord Fysisk aktivitet, Handslaget, idrottsprojekt, skola, ungdomar 
 
Sammanfattning Syftet med studien var att jämföra högstadieelevers 

motionsvanor mellan en aktivitetsgrupp som deltagit i 
projektet Handslaget och en jämförelsegrupp på en skola i 
sydvästra Sverige. Vidare syftade studien till att utvärdera 
aktivitetsgruppens inställning till Handslaget samt om 
eleverna hade blivit mer fysiskt aktiva efter att ha deltagit i 
projektet. I studien användes enkäter som utformats av 
Hallands Idrottsförbund i samarbete med Högskolan i 
Halmstad. En aktivitetsgrupp (n=84), som tidigare hade haft 
aktiviteter med Handslaget, och en jämförelsegrupp (n=80) 
ingick. I resultatet framkom bland annat att fler elever i 
jämförelsegruppen än i aktivitetsgruppen hade deltagit i 
aktiviteter som anordnades av idrottsföreningar under 
höstterminen 2006. Resultatet visade även att 
jämförelsegruppen oftare än aktivitetsgruppen brukade vara 
fysiskt aktiva både i skolan och på fritiden. Av eleverna i 
aktivitetsgruppen tyckte 69 % (n=80) att det var bra eller 
mycket bra med föreningsaktiviteter i skolan. I samma grupp 
var 66 % (n=84) av eleverna aktiva i en idrottsförening 
samtidigt som endast 4 % (n=83) hade börjat i en ny 
förening sedan de hade provat på aktiviteter inom projektet. 
Ett förslag på framtida utvärdering av Handslaget är att följa 
upp aktivitetsgruppen när de börjat gymnasiet.  
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activity in high school students between an activity group 
who participated in the project Handslaget and a control 
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attitudes towards Handslaget and if the students had become 
more active after participating in the project. A survey was 
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had activities with Handslaget, and a control group (n=80) 
participated. The result showed that more students in the 
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Introduktion 
Enligt världshälsoorganisationen (WHO) minskar den fysiska aktiviteten bland barn och 

ungdomar i världen. Denna negativa trend ser ut att förvärras och speciellt utsatta är de 

som bor i fattiga länder. Minskningen av den fysiska aktiviteten gäller även 

skolidrotten. I grundskolan erbjuder endast ett fåtal länder minst två timmar fysisk 

aktivitet per vecka. Skolan är i många länder den enda arenan som finns för att barn och 

ungdomar ska kunna vara fysiskt aktiva (WHO, 2007a). 

 

För barn rekommenderas 60 minuters daglig fysisk aktivitet som kan delas upp i flera 

pass. Aktiviteten ska vara måttlig till hård samt allsidig så att kondition, muskelstyrka, 

rörlighet, snabbhet, reaktionstid samt koordination tränas (Folkhälsoinstitutet, 2007a). 

Hallands folkhälsopolicy har samma rekommendationer gällande fysisk aktivitet som 

Folkhälsoinstitutet (Region Halland, 2007).  
 

Folkhälsoinstitutet i Sverige har satt upp 11 målområden för att främja befolkningens 

hälsa. Det nionde målområdet handlar om ökad fysisk aktivitet. Speciellt fokus ska 

bland annat läggas på förskola, skola och fritidssysselsättningar (Folkhälsoinstitutet, 

2007b). Enligt svenska skolans läroplan (Skolverket, 2007) ska varje skola ha som mål 

att kunna erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet.  

 

I en studie som genomförs av Folkhälsoinstitutet (2007c) var fjärde år undersöks 

skolbarns hälsovanor. Resultaten från den senast sammanställda rapporten (2001/2002) 

visade att ungdomar var mindre fysiskt aktiva ju äldre de blev. I en rapport (Landstinget 

Halland, 2007) om halländska ungdomars liv och hälsa visade det sig att flickor rörde 

mindre på sig under idrottslektioner än vad pojkar gjorde. De ungdomar som var fysiskt 

aktiva på fritiden var även mer aktiva i skolan. I resultaten framkom också att en 

fjärdedel av alla ungdomar i Halland rörde för lite på sig på sin fritid.    

 

Handslaget är ett stort svenskt idrottsprojekt som riktar sig mot barn och ungdomar. 

Projektet startade 2004 och genomfördes av Riksidrottsförbundet på uppdrag från 

regeringen. Ambitionen var att öppna dörrarna till idrotten för fler barn och ungdomar 

samt att få dem mer fysiskt aktiva (Riksidrottsförbundet, 2007a).  
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Den fysiska aktiviteten bland barn och ungdomar minskar, som tidigare nämnts, både 

globalt och nationellt. Därför är det intressant att undersöka om projekt som Handslaget 

kan öka den fysiska aktiviteten.  

 

Syfte 
Syftet med studien var att jämföra högstadieelevers motionsvanor mellan en 

aktivitetsgrupp som deltagit i projektet Handslaget och en jämförelsegrupp på en skola i 

sydvästra Sverige. Vidare syftade studien till att utvärdera aktivitetsgruppens inställning 

till Handslaget samt om eleverna hade blivit mer fysiskt aktiva efter att ha deltagit i 

projektet.  

 

Bakgrund 
 

Hälsa 
Inom folkhälsovetenskapen finns det två olika sätt att se på hälsa, det patogena synsättet 

och det salutogena. Det patogena synsättet beskriver begreppet hälsa som en motsats till 

sjukdom medan det salutogena synsättet menar att hälsa och ohälsa ej behöver utesluta 

varandra (Medin & Alexandersson, 2000). Begreppet hälsa har olika betydelser för 

olika individer vid olika tillfällen i livet. Tillståndet är inte statiskt utan förändras hela 

tiden. WHO:s definition på hälsa lyder: ”ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande, inte enbart frånvaro av sjukdom och svaghet” (WHO, 2007b).  
 

Fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet innefattar all form av rörelse som ökar energiomsättningen. Att vara 

fysiskt aktiv innebär många fördelar, bland annat minskar risken för hjärt- och 

kärlsjukdomar, cancer, fetma och diabetes typ 2. Även den psykiska hälsan påverkas 

positivt av fysisk aktivitet (Folkhälsoinstitutet, 2007a). Exempel på positiva effekter hos 

barn och ungdomar är ökad förmåga att uttrycka sig, bättre självförtroende samt bättre 

social interaktion och integration. Fysisk aktivitet kan även förebygga stress och skapa 

ett hälsosamt beteende i form av sunda kostvanor samt undvikande av tobak, alkohol 

och droger. Ju tidigare fysisk aktivitet införs desto lättare är det att bibehålla de sunda 

vanorna i vuxen ålder (WHO, 2007a). Folkhälsoinstitutets rekommendation för vuxna 
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är 30 minuters fysisk aktivitet varje dag, måttlig intensitet, alternativt tre gånger i 

veckan, hög intensitet (Folkhälsoinstitutet, 2007a). 

   
Handslaget 
Riksidrottsförbundet fick en miljard kronor av regeringen för att genomföra projektet 

Handslaget under en fyraårsperiod. Regeringen ville se projektet som ”ett handslag med 

idrotten” och kallade det därför för Handslaget (SISU Idrottsutbildarna, 2008). 

Projektets ambition var att öppna dörrarna till idrotten för fler barn och ungdomar. För 

att uppnå detta sattes följande delmål upp; kamp mot alkohol och droger, få ner 

medlemsavgifter, idrott för tjejer samt samverkan med skolan (Riksidrottsförbundet, 

2007a). I samarbete med grund- och gymnasieskolan har idrottsrörelsen tre 

övergripande mål: medlemstillväxt, god fysisk status för barn och ungdomar samt att 

skapa stimulerande och utvecklande idrottsmiljöer. Bland barn och ungdomar i 

skolåldern är 90 % aktiva i en idrottsförening under en kortare eller längre period. Målet 

är dock att nå ännu fler samt att få de som börjat med en idrott att stanna kvar längre. 

Alla specialidrottsförbund är involverade i satsningen. Projektet Handslaget bytte 

sommaren 2007 namn till Idrottslyftet (Riksidrottsförbundet, 2007b). 

Riksidrottsförbundet fick då ytterligare 500 miljoner kronor av regeringen för att kunna 

bedriva projektet i fyra år till. Idrottslyftet utgår från ett jämställt och jämlikt synsätt 

(Riksidrottsförbundet, 2008a) där den stora satsningen läggs på lokala föreningar. 

Samtidigt är det viktigt att specialidrottsförbunden är engagerade för att arbetet ska nå 

ut till alla. Det är även specialidrottsförbundens uppgift att utveckla idrotten, 

administrera projektet, bidra med kompetens samt utvärdera. Tillgängligheten till 

idrottsanläggningar ska också förbättras i hela landet (Riksidrottsförbundet, 2008b).  

 

Hallands Idrottsförbund startade 2001 ett projekt på den skola som avses i denna studie, 

där syftet var att öka elevernas fysiska aktivitet. I januari 2004 började förbundet att 

använda Handslaget som metod. Några av projektets delmål var att skapa en attraktivare 

utemiljö på skolan, fler organiserade rastaktiviteter, anordna föreläsningar om vikten av 

fysisk aktivitet samt arrangera ledarutbildningar för skolans idrottsförening (Hallands 

Idrottsförbund, 2005).  
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Skolprojekt 
Många projekt har inriktat sig på att få barn och ungdomar mer fysiskt aktiva. I en 

litteraturstudie av Salmon, Booth, Phongsavan, Murphy och Timperio (2007) 

undersöktes hur effektiva 76 olika interventioner hade varit. Av dessa projekt 

genomfördes 57 i skolmiljö. De interventioner som hade gett bäst resultat för barn 

innehöll idrottslektioner, pauser för aktiviteter samt familjestrategier. I ett schweiziskt 

skolprojekt (Zahner et al., 2006) infördes just fler idrottslektioner samt korta pauser för 

fysisk aktivitet under de vanliga lektionerna. I projektet ingick en interventions- och en 

kontrollgrupp. Syftet var att förbättra elevernas hälsa och kondition. Efter ett år visade 

det sig att de i interventionsgruppen hade blivit mer fysiskt aktiva samt förbättrat sin 

kondition. De upplevde även sin livskvalité som bättre än vad eleverna i 

kontrollgruppen gjorde.  

 

Flera amerikanska studier har riktat sig mot flickor med syfte att öka den fysiska 

aktiviteten (Schneider Jamner, Spruijt-Metz, Bassin & Cooper, 2004; Pate et al., 2005; 

Young, Phillips, Yu & Haythornthwaite, 2006). I en studie (Schneider Jamner et al., 

2004) undersöktes om ökad fysisk aktivitet ledde till fysiologiska och psykosociala 

förändringar. Efter avslutat projekt visade det sig att risken att drabbas av hjärt- och 

kärlsjukdomar hade minskat bland eleverna. Pate et al. (2005) genomförde en 

intervention som bestod av sex delar där tyngdpunkten lades på att förändra skolmiljön 

för att inspirera till mer fysisk aktivitet. Resultatet visade att hälften av flickorna ökade 

sin fysiska aktivitet. Den fysiska aktivitetsnivån ökade dock inte över lag i en studie av 

Young et al. (2006). Eleverna förbättrade däremot sin kondition, fick lägre blodtryck 

samt sänkte sina kolesterolvärden.  

 

I Ungern genomfördes en intervention som riktades mot sjuåriga pojkar där syftet var 

att motverka fetma. Programmet innefattade två idrottslektioner samt tre andra tillfällen 

med fysisk aktivitet per vecka. Resultatet visade att eleverna både minskade i vikt och 

förbättrade sin kondition (Vajda et al., 2006). Flera andra studier har fokuserat på olika 

fysiologiska aspekter (Liu et al., 2007; Kain et al., 2004; Carrel et al., 2005; Sollerhed & 

Ejlertsson, 2007). I ett kinesiskt (Liu et al., 2007) och i ett chilenskt skolprojekt (Kain et 

al., 2004) lades fokus på att främja den fysiska aktiviteten bland flickor och pojkar. 

Både före- och eftermätningar gjordes bland annat på elevernas längd och vikt. I den 
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kinesiska studien (Liu et al., 2007) visade resultaten att den fysiska aktivitetsnivån hade 

ökat och att flickornas BMI-värden hade minskat medan den chilenska studien (Kain et 

al., 2004) visade att pojkarnas fettprocent hade minskat. Även i en amerikansk studie 

visade resultaten att fettprocenten hade minskat bland 50 överviktiga skolbarn som 

genomgått ett träningsprogram under nio månader. Syftet i denna studie var att 

undersöka om programmet kunde förbättra elevernas kroppssammansättning, 

syreupptagningsförmåga, insulinkänslighet samt hjärt- och kärlkapacitet (Carrel et al., 

2005). I ett svenskt skolprojekt (Sollerhed & Ejlertsson, 2007) undersöktes om ökad 

fysisk aktivitet kunde bidra till en förbättring av barns fysiska kapacitet samt om det 

gick att förhindra kraftig viktökning. Två skolor ingick i projektet, en interventions- och 

en kontrollskola. Interventionsskolan hade fyra idrottslektioner i veckan medan 

kontrollskolan hade en till två lektioner per vecka. Resultatet visade att 

interventionsskolan hade fler positiva förändringar på olika fysiska tester än 

kontrollskolan.  

 

Lärare och föräldrars delaktighet har varit betydelsefull i flera skolprojekt (McKenzie et 

al., 2004; Jurg, Kremers, Candel, van der Wal & de Meij, 2006; Beurden, Barnett, Zask, 

Brooks & Beard, 2003). I en amerikansk studie lades fokus på att öka den fysiska 

aktiviteten under idrottslektionerna och lärarna blev undervisade om fördelarna med 

fysisk aktivitet. Efter två år visade resultaten att den fysiska aktivitetsnivån hade ökat 

(McKenzie et al., 2004). Skolan samarbetade med lokala idrottsanläggningar i en 

holländsk studie med liknande syfte. Projektet bestod bland annat av idrottsaktiviteter, 

fysisk aktivitet i klassrummet, föräldrainformation samt en aktivitetsvecka. 

Interventionen visade positiva resultat i form av ökad fysisk aktivitet bland eleverna, 

speciellt i årskurs 6. Ett år efter interventionen hade även eleverna i årskurs 4 ökat sin 

fysiska aktivitet (Jurg, Kremers, Candel, van der Wal & de Meij, 2006). I en 

australiensisk studie där 1045 elever ingick hade både lärare och föräldrar en central 

roll. Resultatet visade att idrottslektioner förbättrade elevernas grundmotorik (Beurden 

et al., 2003). 

 

Flera amerikanska projekt har haft som syfte att öka den fysiska aktiviteten bland 

skolelever (Nemet et al., 2005; Kien & Chiodio, 2003; Walton et al., 1999). I en 

intervention som genomfördes på 24 elever behandlades områdena kost, beteende och 

fysisk aktivitet. Alla eleverna fick genomföra ett träningsprogram två gånger i veckan 
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där de blev instruerade av instruktörer. Träningsprogrammet innehöll olika aktiviteter 

med lättare och hårdare intensitet för att alla elever skulle hitta någonting som kändes 

bra för just dem. Efter ett år visade det sig att studien gett resultat då eleverna hade 

börjat motionera mer på sin fritid (Nemet et al., 2005). Kien och Chiodio (2003) 

observerade en grupp skolelever i en annan studie. Vid ett tillfälle fick eleverna utföra 

ett träningsprogram under två timmar och vid ett annat tillfälle fick de vara inaktiva och 

titta på tv. Resultatet visade att energiförbrukningen ökade under de två veckor som 

eleverna deltog i träningsprogrammet. I en annan amerikansk studie utgick Walton et al. 

(1999) från en femstegsmodell där de olika stegen innebar olika nivåer av fysisk 

aktivitet. Resultaten visade att det krävs en introduktion till roliga idrotter för att 

motivera de elever som inte funderar på att bli fysiskt aktiva. 

 

Skolmiljön har i flera studier (Sallis et al., 2001.; Fein, Plotnikoff, Wild & Spence, 

2004) visat sig vara betydelsefull för att inspirera elever till fysisk aktivitet. Även i en 

belgisk studie visade det sig att miljön hade stor betydelse för den fysiska 

aktivitetsnivån. Skolelever i åldrarna 7-10 år fick tillgång till nya redskap och leksaker 

under rasterna. Vid användning av redskapen mättes elevernas fysiska aktivitetsnivå. 

Efter tre månader konstaterades det att den fysiska aktivitetsnivån hade ökat (Verstraete, 

Cardon, De Clercq & Bourdeaudhuij, 2006). 

 

Metod 
Studien var kvantitativ och genomfördes i samarbete med Hallands Idrottsförbund med 

två olika enkäter från december 2006 som grund. Sex klasser på en högstadieskola i 

sydvästra Sverige deltog i studien, varav tre klasser ingick i en aktivitetsgrupp och de 

övriga tre klasserna utgjorde en jämförelsegrupp. En enkät utformades för 

aktivitetsgruppen och en för jämförelsegruppen. De båda enkäterna innehöll 42 frågor 

vardera som var av både öppen och sluten karaktär. De tre första frågorna var 

bakgrundsfrågor (kön, årskurs och födelseår). Resterande frågor berörde exempelvis 

ämnen som fysisk aktivitet, smärtförekomst, fritidsaktiviteter samt kostvanor. 

Aktivitetsgruppens och jämförelsegruppens enkäter var utformade på ungefär samma 

sätt. Skillnaden var att aktivitetsgruppen hade några fler frågor rörande projektet 

Handslaget. Enkäterna hade testats och använts på andra skolor vid flera tillfällen 

tidigare i ett samarbete mellan Hallands Idrottsförbund och Högskolan i Halmstad. 
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Aktivitetsgruppen bestod av 84 elever som var aktiva i projektet Handslaget från januari 

2004 till juni 2006. Gruppen hade två idrottslektioner och en aktivitet med 

idrottsförening per vecka under pågående projekt. I jämförelsegruppen ingick 80 elever 

som under denna period enbart hade två idrottslektioner i veckan och inga anordnade 

aktiviteter med Hallands Idrottsförbund. Förbundet kunde dock inte påverka om 

jämförelsegruppen valde att nyttja Handslaget på egen hand.  

 

Under höstterminen 2006 hade Hallands Idrottsförbund inga aktiviteter med 

aktivitetsgruppen. Istället infördes 30 minuters daglig fysisk aktivitet utöver 

idrottslektionerna. Ofta bestod dessa aktiviteter av promenader eller tipspromenader. De 

båda grupperna förändrades under projektets gång eftersom nya elever började i årskurs 

6 och elever i årskurs 9 började gymnasiet. Ett halvår efter avslutat projekt (december, 

2006) delades en enkät ut till de båda grupperna som ligger till grund för denna studie. 

Personal från Hallands Idrottsförbund var närvarande vid insamlingen av enkäterna. 

 

Dataanalys 
Tretton frågor som berörde studiens syfte valdes ut och analyserades med hjälp av 

statistikprogrammet Statistical Package for the Social Science 15.0 (SPSS). Frågorna 4, 

34 och 39 (bilaga 1) var utformade enligt en Likertskala som används för att mäta 

inställningar till något eller någon (Nationalencyklopedin, 2007). Ett antal frågor, 5, 

10a, 10b och 30b, var utformade på ordinalskalenivå vilket innebär att svarsalternativen 

kan rangordnas. Det går dock inte att avgöra hur stor skillnad det är mellan 

svarsalternativen (Ejlertsson, 2003). De övriga frågorna, 30, 35, 36a, 36b, 40a och 42 

analyserades på nominalskalenivå. Mätvärden på nominalskalenivå kan enbart delas in i 

olika klasser, som exempelvis man/kvinna eller ja/nej (Ejlertsson, 2003). För att 

analysera eventuella skillnader mellan aktivitetsgruppens och jämförelsegruppens 

motionsvanor användes Mann-Whitneys U-test. Chitvåtest utfördes för att undersöka 

aktivitetsgruppens inställning till Handslaget samt om de hade blivit mer fysiskt aktiva 

efter att ha deltagit i projektet. 

 

Etiska aspekter 
När projektet Handslaget inleddes informerades elevernas föräldrar både muntligt och 

skriftligt om projektets syfte och mål. Innan dess hade även rektorn gett sitt 
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godkännande till projektet. Eleverna fick också information och blev upplysta om att det 

var frivilligt att delta i enkätundersökningen samt att de när som helst hade rätt att 

avbryta. Enkäterna kodades inte med personnummer eller liknande, vilket innebar att 

det inte gick att spåra vem som hade skrivit vad. Personal från Hallands Idrottsförbund 

var närvarande vid ifyllandet av enkäterna och samlade in dem på plats. Lärarna fick 

enkäter till de elever som var sjuka vid insamlingstillfället. Dessa enkäter skickades 

senare till Hallands Idrottsförbund via post, därmed förekom inget externt bortfall. 

Materialet behandlades konfidentiellt och förvarades på ett säkert ställe på Hallands 

Idrottsförbund.  

 

Resultat 
Följande frågor valdes ut för vidare analys: 4, 5, 10a, 10b, 30, 30b, 34, 35, 36a, 36b, 39, 

40a och 42 (bilaga 1).  

 
Tabell 1: Tabellen visar aktivitets- (n=84) och jämförelsegruppens (n=80) median samt rangevärden. 

Dessutom visas frihetsgrader, U-värden samt p-värden. Testat med Mann-Whitneys U-test. 

 

     Aktivitetsgrupp Jämförelsegrupp 

 Median Range Median Range   Df   U   p 

Idrottslektioner 3  4 4   4  84/78 2948        0,253  

Deltagande 5  3 5   3  82/77 2851,5     0,216  

Idrottsförening 2  4 2   4  55/47 1196        0,499 

Föreningsaktiviteter 2  1 1                  1  79/71 1930,5     0,001 

 

Resultatet visade inga signifikanta skillnader mellan aktivitets- och jämförelsegruppen 

rörande hur många idrottslektioner eleverna ville ha i veckan, hur ofta de deltog på 

idrottslektionerna samt hur ofta de tränade i någon idrottsförening. På frågan om 

eleverna hade haft föreningsaktiviteter i skolan under hösten 2006 svarade 27 % (n=79) 

i aktivitetsgruppen och 58 % (n=71) i jämförelsegruppen ja (p<0,05) (Tabell 1). 
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Tabell 2: Tabellen visar aktivitets- (n=84) och jämförelsegruppens (n=80) median samt rangevärden. 

Dessutom visas frihetsgrader, U-värden samt signifikanta p-värden. Testat med Mann-Whitneys U-test. 

 

 Aktivitetsgrupp Jämförelsegrupp 

 Median    Range Median Range   Df  U   p 

Skola 3  4 4   4   83/75      2329         0,004  

Fritid 3  5 3   5   84/76      2547         0,024  

 

Jämförelsegruppen brukade oftare än aktivitetsgruppen (p<0,05) leka, gå snabbt, cykla 

eller idrotta under minst 20 minuter så att de blev minst andfådda eller svettiga både i 

skolan och på fritiden (Tabell 2). 

 
Tabell 3: Tabellen visar aktivitetsgruppens (n=84) chitvåvärden, frihetsgrader samt signifikanta p-värden. 

Testat med chitvåtest. 

 

                    Aktivitetsgrupp 

                   Chi 2 Df     p 

Idrottsföreningar i skolan  54,3  4 0,001 

Handslaget nästa år  42,8  2 0,001 

Inaktiva deltar  21,8  3 0,001 

 

Av eleverna i aktivitetsgruppen tyckte 69 % (n=80) att det var bra eller mycket bra med 

aktiviteter i skolan med idrottsföreningar (p<0,05). Resultaten visade även att 65 % 

(n=82) av eleverna ville ha kvar Handslaget nästkommande år (p<0,05). I 

aktivitetsgruppen ansåg 42 % av 81 elever (p<0,05) att några få av de som brukade vara 

inaktiva på idrottslektionerna deltog när idrottsföreningar hade aktiviteter (Tabell 3). 

 
Tabell 4: Tabellen visar aktivitetsgruppens (n=84) chitvåvärden, frihetsgrader samt signifikanta p-värden. 

Testat med chitvåtest. 

 

                       Aktivitetsgrupp 

                   Chi 2 Df     p 

Medlem i idrottsförening  8,0  1 0,005 

Börjat i en ny förening  71,4  1 0,001 
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Resultaten visade att 66 % (n=84) av eleverna i aktivitetsgruppen var aktiva i en 

idrottsförening (p<0,05) samtidigt som endast 4 % av 83 elever (p<0,05) hade börjat i 

en ny förening sedan de hade provat på aktiviteter med Handslaget (Tabell 4). 

 
Tabell 5: Tabellen visar aktivitetsgruppens (n=84) chitvåvärden, frihetsgrader samt p-värden. Testat med 

chitvåtest. 

 

                    Aktivitetsgrupp 

                                              Chi 2 Df     p 

Mer aktiva i skolan  0,6  1 0,437  

Mer aktiva på fritiden  10,4  1 0,001 

 

Det gick inte att påvisa några signifikanta skillnader om eleverna i aktivitetsgruppen 

blivit mer eller mindre fysiskt aktiva i skolan. Resultaten visade dock att eleverna inte 

blev mer fysiskt aktiva på fritiden (p<0,05) då de hade haft aktiviteter med 

idrottsföreningar (Tabell 5). 

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion  
Två viktiga begrepp vid kvantitativa studier är validitet och reliabilitet. Validitet innebär 

att studien mäter det den avser att mäta och reliabilitet handlar om studiens 

tillförlitlighet (Andersson, 2006). Positivt för studiens validitet var att enkäterna hade 

testats innan de delades ut. Detta minskade risken för att enkäterna skulle innehålla 

frågor som kunde missförstås. Det visade sig dock vid bearbetningen av frågorna att 

eleverna hade haft svårigheter med att svara på vissa frågor. En annan negativ aspekt 

var att enkäterna innehöll många frågor. Detta kan ha varit en bidragande orsak till att 

flera elever hoppade över att svara på de sista frågorna, vilket bidrog till ett mindre 

internt bortfall. Frågorna som handlade om vad eleverna tyckte om projektet Handslaget 

låg sist i enkäterna, vilket kan ha påverkat resultatet. Variationen på frågorna var god 

eftersom de var både öppna och slutna. Att personal från Hallands Idrottsförbund åkte 

ut med enkäterna till skolan var positivt för studiens reliabilitet eftersom detta bidrog till 

att det inte blev något externt bortfall. Detta gav även eleverna möjlighet att ställa frågor 

vid eventuella oklarheter, vilket var positivt för studiens validitet.  
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En annan fördel var att projektet hade både en aktivitets- och en jämförelsegrupp 

eftersom aktivitetsgruppens resultat blir mer intressant när det finns något att jämföra 

med.  Sollerhed och Ejlertsson (2007) och Zahner et al. (2006) är exempel på studier 

med lyckade resultat som haft både en aktivitetsgrupp och en jämförelsegrupp. Ett 

problem med denna studies jämförelsegrupp var att det inte gick att kontrollera om 

eleverna hade utnyttjat Handslaget på egen hand under höstterminen 2006, vilket kan ha 

påverkat studiens resultat. Ett annat problem kan ha varit att när enkäterna delades ut i 

december 2006 hade aktivitetsgruppen avslutat Handslaget och ersatt det med dagliga 

promenader. Frågan är då vilken sorts aktiviteter eleverna associerade med fysisk 

aktivitet, idrottsaktiviteter eller promenader. 

 

Ytterligare en positiv aspekt av Handslaget var att projektet pågick under två och ett 

halvt år, vilket ökar sannolikheten att eleverna bibehåller sina sunda vanor efter avslutat 

projekt. Jurg et al. (2006) och McKenzie et al. (2004)  är exempel på andra projekt som 

pågått under en längre tid. Båda dessa projekt uppnådde sina syften som var att öka 

skolelevers fysiska aktivitet. Även en studie av Kien och Chiodio (2003), som pågick 

under endast två veckor, visade positiva resultat. Det kan dock ifrågasättas hur 

långvariga effekterna av en sådan kort studie kan bli.  

 

Ett etiskt dilemma var att eleverna inte fått målsmans godkännande till att delta i 

studien. Hallands Idrottsförbund, i samråd med den aktuella skolan, ansåg att detta inte 

var nödvändigt eftersom frågorna ej var av känslig karaktär och då föräldrarna fått 

information om projektet både muntligt och skriftligt. Enkäterna var inte heller kodade 

vilket gjorde att det inte gick att se vem som hade skrivit vad. Studenter (på Högskolan i 

Halmstad) som hade skrivit uppsatser rörande Handslaget hade dessutom tidigare 

konstaterat att svarsfrekvensen på brev till föräldrar på andra skolor varit låg. På skolan 

i denna studie tog istället rektorn på sig ansvaret för projektet. 

 

Resultatdiskussion  
Syftet med studien var att jämföra högstadieelevers motionsvanor mellan en 

aktivitetsgrupp som deltagit i projektet Handslaget och en jämförelsegrupp på en skola i 

sydvästra Sverige. Vidare syftade studien till att utvärdera aktivitetsgruppens inställning 
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till Handslaget samt om eleverna hade blivit mer fysiskt aktiva efter att ha deltagit i 

projektet.  

 

WHO menar att människans hälsa ska ses ur ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv 

(WHO, 2007b). I tidigare nämnda studie av Schneider Jamner et al. (2004) fokuserades 

interventionen på såväl fysiologiska som psykosociala faktorer. Detta salutogena synsätt 

tog även Handslaget hänsyn till vilket syntes tydligt i studiens enkäter. Frågorna 

handlade om många olika ämnen som exempelvis fysisk aktivitet, hur eleverna trivdes i 

skolan, förekomst av huvudvärk samt om de kände sig ensamma (bilaga 1 och 2). Flera 

tidigare studier (Sollerhed & Ejlertsson, 2007; Vajda et al., 2006; Liu et al., 2007; Kain 

et al., 2004; Carrel et al., 2005) har dock enbart fokuserat på olika fysiologiska aspekter 

som exempelvis att sänka elevernas insulinkänslighet och BMI-värden samt förbättra 

deras hjärt- och kärlkapacitet. Risken med detta synsätt är att för stort fokus läggs på att 

eleverna ska se ut på ett visst sätt istället för att inrikta sig på deras välbefinnande. 

Projekt som enbart försöker förändra barn och ungdomars kroppssammansättning kan i 

värsta fall leda till kroppsfixering med sjukdomar som anorexi och bulimi som följd.  

 

Handslagets mål om ökad fysisk aktivitet för barn och ungdomar ligger i linje med 

skolverkets mål som innebär daglig fysisk aktivitet för alla elever (Skolverket, 2007). 

Även Folkhälsoinstitutets nionde målområde och Hallands folkhälsopolicy 

rekommenderar, som tidigare nämnts, daglig fysisk aktivitet (Folkhälsoinstitutet, 2007b; 

Region Halland, 2007). Denna studie om Handslaget är intressant eftersom den till 

skillnad från tidigare rapporter som gjorts (Folkhälsoinstitutet, 2007c; Landstinget 

Halland, 2007) inte enbart beskriver ungdomars motionsvanor utan även deras 

inställning till fysisk aktivitet. 

 

Studiens resultat visade inga signifikanta skillnader mellan grupperna gällande hur 

många idrottslektioner eleverna ville ha i veckan, hur ofta de deltog på idrottslektioner 

samt hur ofta de tränade i någon idrottsförening. En anledning till att de båda grupperna 

hade liknande resultat på dessa frågor kan vara att de går på samma skola, rör sig i 

samma miljöer samt att de har närhet till samma fritidsutbud. Skolan har under många 

år satsat på ökad fysisk aktivitet vilket antagligen inte enbart har påverkat 

aktivitetsgruppen utan även jämförelsegruppen. Ett annat område som skolan har valt 

att prioritera är förbättrade utomhusmiljöer. Att skapa stimulerande och utvecklande 
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idrottsmiljöer var även ett av Handslagets målområden på nationell nivå 

(Riksidrottsförbundet, 2007b).  Just skolmiljöns betydelse för att inspirera elever till 

fysisk aktivitet har varit i fokus i flera tidigare studier som exempelvis Pate et al. 

(2005), Sallis et al. (2001), Fein et al. (2004) och Verstraete et al. (2006).  

 

Det framkom i resultatet att jämförelsegruppen oftare än aktivitetsgruppen lekte, 

cyklade eller idrottade under minst 20 minuter så att de blev minst andfådda eller 

svettiga. Dessa skillnader var signifikanta både när det gällde gruppernas idrottande i 

skolan och på fritiden. Resultatet är intressant då ingen av de båda grupperna haft 

aktiviteter under ledning av Hallands Idrottsförbund under hösten 2006. Det visade sig 

dock att jämförelsegruppen hade utnyttjat Handslaget på egen hand under denna period 

i större utsträckning än aktivitetsgruppen. När effekten av flera orsaksfaktorer 

sammanblandas på detta vis kallas det för confounding. Ordet kommer från latinets 

confundere som betyder just sammanblanda (Andersson, 2006). I aktivitetsgruppen och 

i jämförelsegruppen svarade 27 % respektive 58 % ja på frågan om de hade haft 

idrottsaktiviteter med föreningar under höstterminen 2006. Detta visar att det kan vara 

svårt att uppfylla en studies syfte då olika omgivningsfaktorer kan påverka 

slutresultatet. Detta bekräftas av Young et al. (2006) som är ett exempel på en studie 

som fått positiva resultat, i form av att eleverna förbättrat sin kondition, fått lägre 

blodtryck samt sänkt sina kolesterolvärden, men som ej uppfyllt sitt syfte att öka 

elevernas fysiska aktivitet.  

 

Resultatet visade att 69 % (p<0,05) av eleverna i aktivitetsgruppen tyckte att det var bra 

eller mycket bra att idrottsföreningar kom till skolan och hade aktiviteter. Detta resultat 

tyder på att en majoritet av eleverna var positiva till att få möjlighet att prova på nya 

idrottsformer samt att de tyckte att det var roligt med ökad fysisk aktivitet i skolan. 

Eleverna kan även ha upplevt föreningarnas aktiviteter som positiva eftersom de skiljde 

sig från den traditionella skolidrotten, vilket troligtvis bidrog till större variation. 

Exempel på idrotter som eleverna fick prova på var amerikansk fotboll, capoeira, skytte 

och squash. Det är också möjligt att eleverna tyckte det var roligt att ledare från olika 

idrottsföreningar kom och höll i aktiviteter. Nemet et al. (2005) bekräftar att variation är 

viktigt för att nå så många elever som möjligt.  
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Vidare visade resultatet att 65 % av eleverna i aktivitetsgruppen ville ha kvar 

Handslaget nästkommande år. Även detta tyder på att eleverna uppskattade projektet. I 

den aktiva gruppen ansåg 42 % att några få av de elever som vanligtvis brukade vara 

inaktiva på idrottslektionerna, var mer aktiva under Handslagets aktiviteter. Projektet 

lyckades alltså motivera och nå ut till många elever, även de som vanligtvis inte 

brukade vara så aktiva. Resultatet är positivt eftersom Handslagets ambition var att nå 

ut till fler barn och ungdomar (Riksidrottsförbundet, 2007a). Detta bekräftas av Walton 

et al. (1999) som betonade vikten av att introducera roliga och varierande idrotter för att 

motivera de elever som vanligtvis inte är fysiskt aktiva. Handslagets upplägg med två 

vanliga idrottslektioner i veckan samt aktiviteter med idrottsföreningar gjorde att 

elevernas fysiska aktivitet ökade. Liknande upplägg beskrev Salmon et al. (2007) som 

visade att barn och ungdomar blev mer fysiskt aktiva av idrottslektioner. Detta bekräftas 

även av Zahner et al. (2006). Beurden et al. (2003) visade att idrottslektioner även var 

bra eftersom de förbättrade elevernas grundmotorik.  

 

Resultatet visade att 66 % av eleverna i aktivitetsgruppen var medlemmar i en 

idrottsförening, samtidigt som enbart 4 % hade börjat i en ny förening sedan de hade 

provat på aktiviteter med Handslaget. En anledning till att det inte var så många elever 

som började i någon ny idrott under projektets gång kan vara att det redan var många 

som var aktiva. Andelen elever i denna studie som var medlemmar i en idrottsförening 

var dock lägre än bland barn och ungdomar (7-14 år) i övriga landet (72 %) 

(Folkhälsoinstitutet, 2006). En orsak till att färre elever (i aktivitetsgruppen) än 

riksgenomsnittet var aktiva i en idrottsförening kan ha varit att skolan, som tidigare 

nämnts, satsat mycket på fysisk aktivitet. Eftersom skolan erbjudit mycket 

idrottsaktiviteter kan eleverna ha upplevt ett minskat behov av att röra sig på fritiden.   

 

Enligt tabell 5 framkom inga skillnader avseende om eleverna i aktivitetsgruppen hade 

blivit mer fysiskt aktiva i skolan. Även detta kan ha berott på att skolan redan från 

början var aktiv och satsade mycket på fysisk aktivitet. En annan orsak till att det ej gick 

att se några skillnader kan vara att barn och ungdomar överlag ofta blir mindre fysiskt 

aktiva efter tolv års ålder vilket bekräftas av Telama och Yang (2000). 

Folkhälsoinstitutets (2007c) återkommande studie kring svenska skolbarns hälsovanor 

har konstaterat samma sak. Aktivitetsgruppen blev inte heller mer aktiv på fritiden 

sedan den börjat med Handslaget i skolan (p<0,05). En orsak till detta kan ha varit att 
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gruppen redan tidigare var aktiv. Detta resultat stämmer ej överens med Nemet et al. 

(2005) som visade att ökad fysisk aktivitet i skolan bidrog till ökad aktivitet på fritiden 

bland eleverna.   

 

Konklusion 
Resultatet visade inga skillnader mellan aktivitets- och jämförelsegruppen avseende hur 

många idrottslektioner eleverna ville ha i veckan, hur ofta de deltog på 

idrottslektionerna samt hur ofta de tränade i någon idrottsförening. Fler elever i 

jämförelsegruppen än i aktivitetsgruppen hade haft aktiviteter med idrottsföreningar 

under höstterminen 2006. Resultatet visade också att jämförelsegruppen oftare än 

aktivitetsgruppen brukade vara fysiskt aktiva både i skolan och på fritiden.  

Av eleverna i aktivitetsgruppen tyckte 69 % att det var bra eller mycket bra med 

aktiviteter i skolan med idrottsföreningar. I aktivitetsgruppen var 66 % av eleverna 

aktiva i en idrottsförening samtidigt som endast 4 % hade börjat i en ny förening sedan 

de hade provat på aktiviteter med Handslaget. Det gick inte att visa några skillnader om 

eleverna i aktivitetsgruppen blivit mer eller mindre fysiskt aktiva i skolan. Resultaten 

visade dock att eleverna inte blev mer fysiskt aktiva på fritiden efter att de hade haft 

aktiviteter med idrottsföreningar. 

 

Implikation 
Förslag på framtida utvärdering av Handslaget är att fortsätta följa aktivitetsgruppen när 

den börjat gymnasiet. Detta är intressant ur flera synvinklar, dels för att gymnasietiden 

är en omvälvande tid när eleverna börjar bli vuxna och lägger en grund för framtida 

levnadsvanor och dels för att se om det skett en förändring i elevernas motionsvanor 

sedan högstadiet. Det hade också varit intressant att jämföra aktivitetsgruppens 

inställning till Handslaget samt om de ökat eller minskat sin fysiska aktivitet från juni 

2006 (då de varit aktiva i projektet under en längre period) med december 2006 (då 

projektet varit avslutat sedan ett halvår). Ytterligare ett förslag till framtida forskning är 

att genomföra en kvalitativ studie. Med hjälp av intervjuer kan djupare förståelse 

uppnås för vad som motiverar barn och ungdomar till ökad fysisk aktivitet.  
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