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Sammanfattning Syftet var att undersöka aktivitetsnivå och måltidsvanor hos 

skolungdomar i årskurs 6-9 efter en intervention, och 

jämföra de uppnådda resultaten med en kontrollgrupp, samt 
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i Halland, för att öka den fysiska aktiviteten bland eleverna 
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Abstract The aims of this study was to examine the activity level and 

eating habits among adolescents in the grade 6-9 after an 
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and also compare between girls and boys. Hallands 

Idrottsförbund started in support of Region Halland, a 
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1 Introduktion 
Det är vetenskapligt visat att det finns samband mellan fysisk aktivitet och välbefinnande, 

samt mellan fysisk inaktivitet och ohälsa. Människan mår bättre både fysiskt och psykiskt 

av att röra på sig och regelbunden fysisk aktivitet kan motverka bland annat hjärt- 

kärlsjukdomar, benskörhet, fetma och diabetes, samt reducera depression och ångest 

(Marklund, 2006). 

 

Andelen fysiskt inaktiva barn och ungdomar i Sverige uppskattas till ca 10-15%, samma 

siffror gäller för ungdomar i Halland. Det finns flera orsaker till varför vissa ungdomar 

inte idrottar, till exempel bristande intresse eller ett ogillande av tävlingsmomenten som 

ofta förekommer inom idrotten. Andra anledningar kan vara tidsbrist på grund av 

skolarbetet eller att det kostar för mycket. Den främsta anledningen till varför ungdomar 

slutar med idrott tros vara att andra intressen tar överhand (ibid.) Fysisk aktivitet ersätts i 

många fall av stillasittande aktiviteter, till exempel Tv-tittande och datoranvändande 

(Berg, Simonsson, Brantefors, Ringqvist, 2001). 

 

Övervikt och fetma är ett växande globalt folkhälsoproblem. I USA till exempel, har 

prevalensen för övervikt ökat med 1 % per år sedan 1980. Prevalensen för fetma har ökat 

med 0,5 % (Magnusson, Hulthén, Kjellgren, 2005) och ökar särskilt i 

minoritetsgrupperna (Gordon-Larsen, McMurray & Popkin, 2000). I Sverige är ungefär 

2,8 miljoner människor överviktiga (Folkhälsoinstitutet [FHI], 2005) och prevalensen för 

övervikt och fetma hos 10-16 åringar har de senaste 15 åren ökat 2,5 ggr (Raustorp, 

Mattsson, Svensson & Ståhle, 2005). Just ungdomars övervikt är ett stort problem som 

ökar i både Sverige och övriga världen (Magnusson et al., 2005). Detta är oroande 

eftersom övervikt och fetma kan leda till många hälsoproblem, till exempel hjärt-

kärlsjukdomar, diabetes, ledsjukdomar och även en del cancerformer (Lindström, 

Isacsson, Merlo, 2003). Förekomsten av dessa problem kan visa sig både under 

barndomen, ungdomen och senare i livet (Raustorp et al. 2005). Generellt sett är pojkar 

oftare överviktiga än flickor, oavsett åldersgrupp (Berg et al., 2001).  

 



2 

 

Skolan erbjuder idag mindre schemalagd tid i ämnet ”Idrott och hälsa” och elevernas 

intresse för fysisk aktivitet på till exempel raster har minskat. Detta kan vara orsaker till 

varför övervikten bland barn och ungdomar har ökat (Berg et al., 2001). Enligt Veugelers 

och Fitzgerald (2005) är just skolan en bra arena för att försöka förbättra unga 

människors motionsvanor. Studien visade att hälsofrämjande arbete i skolan har en 

positiv inverkan på eleverna och kan förbättra deras hälsa och välbefinnande.  

 

Handslaget är ett projekt vars mål är att öka den fysiska aktiviteten hos barn och 

ungdomar i skolan. Hallands idrottsförbund disponerar cirka 2 miljoner kronor för 

Handslagets tredje år (Hallands idrottsförbund) och fokuserar på ett ökat samarbete 

mellan idrottsföreningar och skolan. Medel kan sökas av idrottsföreningar i Halland som 

är intresserade av att leda aktiviteter för elever i samråd med skolan. Aktiviteterna ska 

bedrivas på skoltid, men utöver ordinarie lektioner i ”Idrott och hälsa” (Hallands 

idrottsförbund, 2005). 

 

1.1 Syfte 
Syftet var att undersöka aktivitetsnivå och måltidsvanor hos skolungdomar i årskurs 6-9 

efter en intervention, och jämföra de uppnådda resultaten med en kontrollgrupp. 
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2 Bakgrund 

2.1 Fysisk aktivitet 
I Folkhälsoinstitutets (2005) definition av fysisk aktivitet innefattas all kroppsrörelse som 

är ett resultat av skelettmuskulaturens kontraktion och som resulterar i en ökad 

energiförbrukning. Fysisk aktivitet är ett överordnat begrepp och omfattar olika former av 

kroppsövningar som till exempel lek, gymnastik, idrott, motion och friluftsliv. 

Hälsofrämjande fysisk aktivitet är all form av aktivitet som förbättrar hälsan utan att leda 

till någon skada.  

 

Generellt sett är pojkar mer fysiskt aktiva än flickor, i alla ålderskategorier (FHI, 2005) 

och detta gäller såväl utövandet av medelhög som intensiv fysisk aktivitet (Dencker, 

Thorsson, Karlsson, Lindén, Svensson, Wollmer & Andersen, 2006). Enligt Raustorp, 

Pangrazi och Ståhle (2004) är pojkar mest aktiva i tioårsåldern och minst i 

fjortonårsåldern. Flickor är däremot mest aktiva som fjortonåringar och minst aktiva i 

tolvårsåldern (ibid.). En undersökning gjord bland skolungdomar från grundskolans 

årskurs 7 till årskurs 2 på gymnasiet, visade att flickor var betydligt mindre aktiva under 

idrottslektionerna i skolan än pojkar. I samma studie visade resultatet att betydligt fler 

pojkar än flickor använde dator, TV- och dataspel och de använde det även i högre 

utsträckning. När det gäller TV- och videotittande var pojkars och flickors vanor ungefär 

detsamma under årskurs 7 för att sedan upp till årskurs 2 i gymnasiet öka med åldern för 

pojkar och minska för flickor (Marklund, 2006).  

 

Flera undersökningar har visat att den fysiska aktiviteten minskat i befolkningen, även 

barn och ungdomar blir alltmer fysiskt inaktiva (Riksidrottsförbundet, 2003). 

Anledningarna till den minskade aktiviteten kan vara många. Den fysiska aktiviteten i 

skolan har reducerats och kan vara en av anledningarna till att barn och ungdomar har ett 

minskat intresse för fysisk aktivitet (Berg et al., 2001).  

 

Utövandet av fysisk aktivitet har i många fall ersatts av ett ökat TV-tittande och 

datoranvändande. ”The American Academy of  Pediatrics” vill begränsa tv-tittandet till 
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högst två timmar per dag och ska då endast vara pedagogiska program av hög kvalité. Det 

är viktigt att föräldrarna sätter tydliga gränser i detta avseende och samtidigt uppmuntrar 

till andra aktiviteter som är mer fysiska (Lowry, Wechsler, Galuska, Fulton & Kann, 

2002).  

 

En annan anledning till minskningen av fysisk aktivitet hos barn och ungdomar kan vara 

bristande och oregelbundna matvanor. Många barn och ungdomar har inte regelbundna 

frukostvanor och slarvar även med kosten i övrigt, vilket leder till minskad ork och lust 

för fysisk aktivitet (Magnusson et al., 2005). Marklund (2006) redovisade att flickor 

generellt sett inte äter frukost lika ofta som pojkar. Med stigande ålder blir 

frukostvanorna sämre för både pojkar och flickor. 

 

Människor idag rör sig avsevärt mycket mindre i vardagen än tidigare generationer 

(Riksidrottsförbundet, 2003). Det moderna samhället med ett ökat utbud av 

bekvämlighetsmedel så som rulltrappor, hissar och Internet har medfört en begränsad 

vardagsmotion (FHI, 2005). Den minskade mängden fysisk aktivitet i kombination med 

förändrade matvanor antas enligt Raustorp et al. (2005) vara den huvudsakliga orsaken 

till den ökande prevalensen av övervikt och fetma.  

 

2.2 Övervikt och fetma 
En viss mängd fett i kroppen är nödvändigt för att kunna leva, bland annat för att lagra 

energi, för isolering och hormonproduktion. När fettmassan däremot ökar långt över det 

normala leder detta till ökad risk för en rad hälsoproblem. Både sjukdomen fetma och alla 

de följdsjukdomar som övervikten kan orsaka, är var för sig ett allvarligt hot mot 

individen. Det finns en svårighet i uppskattandet av hur stor andel i befolkningen som är 

överviktiga respektive har fetma, vilken är att det finns flera olika definitioner och 

mätmetoder för övervikt (FHI, 2005). 

 

Definitionen av övervikt handlar om en övervikt där hälsan riskeras. Sjuklig övervikt 

handlar om ganska många extra kilon. Vid bedömning av huruvida vikten innebär 

hälsomässiga risker måste kroppsvikten sättas i relation till kroppslängden. Det finns flera 
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olika mätmetoder för att avgöra om en individ är överviktig eller har fetma. Det 

vanligaste måttet är BMI, Body-mass index. För att räkna ut BMI divideras kroppsvikt i 

kg med kroppslängd i kvadratmeter. Fördelarna med BMI är att det är enkelt och används 

på många håll. En stor nackdel är dock att BMI inte säger något om 

kroppssammansättningen, vilket egentligen är det som påverkar hälsan. Till exempel kan 

en vältränad muskulös person få ett högt BMI även om andelen fett är låg i kroppen. 

Detta för att muskler väger mycket mer än fettväv (ibid). 

 

Övervikt och fetma kan leda till en ökad risk för många hälsoproblem (FHI, 2005). Till 

exempel hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, ledsjukdomar och även en del cancerformer 

(Lindström, Isacsson, Merlo, 2003) och kan orsaka problem både under barndomen, 

ungdomen och senare i livet. Övervikt som vuxen kan förutsägas redan i ungdomen. 

Därför bör speciellt fokus läggas på att förebygga övervikt redan under ungdomsåren 

(Raustorp et al. 2005). De som är fysiskt aktiva redan i barn- och ungdomsåren är 

dessutom ofta friskare som vuxna (Marklund, 2006). 

 

Ekelund, Åman, Yngve, Renman, Westerterp och Sjöström (2002) redovisade i sin studie 

att tidigare forskning kring övervikt har visat på många olika tänkbara orsaksfaktorer. 

Några studier visade samband mellan stillasittande aktiviteter, till exempel TV-tittande, 

och övervikt, medan andra ansåg att den totala mängden fysisk aktivitet var den primära 

och avgörande faktorn för att utveckla övervikt och fetma. Flera hinder kan förekomma 

som försämrar möjligheten för fysisk aktivitet. Lowry et al. (2002) menar att begränsad 

tillgång till säkra lekplatser och parker, cykelvägar, gångbanor och idrottsföreningar 

försvårar för individen att vara fysiskt aktiv. Andra hinder kan vara tidsbrist, lågt intresse 

och fördomar om till exempel gymkulturen. Många avstår också från fysisk aktivitet på 

grund av begränsad kunskap om möjligheter till fysisk aktivitet (Dunn, Andersen & 

Jakicic, 1998). Den minskade fysiska aktiviteten i skolan kan vara ytterligare ett hinder 

och en anledning till att övervikten bland barn har ökat (Berg et al., 2001). 
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2.3 Fördelar med fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet minskar risken för övervikt och fetma. I början av 90-talet identifierades 

fysisk aktivitet som en skyddande faktor mot ogynnsamma hälsotillstånd (Dunn et al, 

1998). För att uppnå hälsofördelar ansågs det vara av stor vikt att den fysiska aktiviteten 

kommer igång redan i tidig ungdom (Raustorp et al., 2005). Ett ytterligare förtydligande 

av vikten av att skapa hälsosamma vanor i tidig ålder förs av Gordon-Larsen, McMurray 

och Popkin (2000) då de belyser att aktiva och framför allt inaktiva vanor utvecklas 

särskilt i ungdomen. Nesheim och Haugland (2003) påvisar ett samband mellan fysisk 

aktivitet och upplevd hälsa. De menar att fysiskt aktiva barn upplever sin hälsa som bra, 

medan inaktiva barn oftare upplever sin hälsa som mindre bra.  

 

Tidigare har uppfattningen varit att endast högintensiv träning ger positiva resultat, men 

det har visat sig att även medelintensiv träning bidrar till viktiga hälsofördelar. Senare 

forskning har fortsatt att studera vilken nivå av fysisk aktivitet som krävs för att uppnå en 

hälsosammare livsstil. Det har visat sig att flera korta pass har samma jämförbara 

hälsoeffekt som ett längre pass (Dunn et al.1998). 

 

Rekommendationerna för mängden daglig fysisk aktivitet vad gäller barn och ungdomar 

utformades 1988 av The American College of Sports Medicine. Då fastställdes att minst 

20-30 minuters fysisk aktivitet per dag är lagom. Senare har detta förtydligats och idag 

innebär det minst 30 minuters fysisk aktivitet på en högintensiv nivå eller en timmes 

medelintensiv träning per dag. Det har dock ifrågasatts om denna minimigräns eventuellt 

skulle behöva höjas till 90 minuter fysisk aktivitet per dag för att förhindra sjukdomar 

relaterade till övervikt och fetma (Andersen, Harro, Sardinha, Froberg, Ekelund, Brage & 

Anderssen, 2006). Enligt Region Halland (2006) anses en halvtimmes måttlig fysisk 

aktivitet per dag vara tillräcklig för vuxna medan de för barn rekommenderar en timmes 

aktivitet per dag.  

 

Den dagliga aktiviteten bör enligt FHI (2005) vara minst 30 minuter per dag och behöver 

inte vara sammanhängande. Samma lägstanivå gäller både ungdomar och vuxna. 
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Däremot säger de internationella rekommendationerna att barn från sex års ålder bör vara 

fysiskt aktiva under minst 60 minuter per dag (Marklund, 2006). 

  

Många människor är inte tillräckligt fysiskt aktiva enligt dessa fastställda nivåer. 

Epidemiologiska studier visar till exempel att endast 15 % av befolkningen i USA är 

tillräckligt fysiskt aktiva enligt den nivå som överensstämmer med de fastställda 

riktlinjerna för fysisk aktivitet. En stor majoritet, 60 %, är inte tillräckligt aktiva och hela 

25 % är helt inaktiva  (Dunn et al, 1998). I Sverige uppskattas andelen fysiskt inaktiva 

barn och ungdomar till cirka 10-15% och samma siffror gäller även för Hallands 

ungdomar (Marklund, 2006).  

 

Fysisk aktivitet är enligt Gordon-Larsen et al. (2000) associerad med olika 

omgivningsfaktorer, till exempel årstid och region samt närhet till träningsanläggningar 

och parker. Marklund (2006) menar att en inbjudande fysisk miljö är mycket betydande 

för att få barn och ungdomar att vara fysiskt aktiva. Thomson, Humbert och Mirwald 

(2003) visar i sin studie att stöd och uppmuntran till fysisk aktivitet från föräldrar, lärare, 

tränare och vänner är av stor vikt för att barn ska fortsätta vara aktiva även i vuxen ålder. 

Motivation är viktig för att få ungdomar att delta aktivt i idrott. Gordon-Larsen et al. 

(2000) fann att barn och ungdomar som deltar aktivt på skolidrotten och är engagerade i 

idrottsföreningar blir mer fysiskt aktiva på fritiden än andra. Enligt Marklund (2006) har 

de ungdomar som inte känner sig tillräckligt bra under idrottsliga aktiviteter, i skolan och 

på fritiden, svårt att motiveras till att vidare fortsätta med idrott. Om ungdomar istället 

kan skapa positiva erfarenheter av idrottsaktiviteter finns det en större möjlighet att de får 

ett livslångt fysiskt aktivt liv. Det har framkommit att ungdomar som aldrig idrottat eller 

har slutat med idrott i själva verket gärna vill fortsätta vara aktiva alternativt börja idrotta. 

Dock avskräcks ungdomarna av de prestationskrav och tävlingsmoment som idrotten 

innehåller. Idrottsrörelsens strävan är att skapa en idrott för alla, trots detta framträder 

fortfarande den prestationsinriktade verksamheten. Idrottsföreningars och andra 

organisationer hjälp behövs för att locka till sig fler ungdomar. För att erbjuda fysisk 

aktivitet för ungdomar är både skola och fritid två otroligt viktiga arenor. 
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2.4 Stödjande miljö 
Medin & Alexandersson (2000) tar upp det centrala begreppet ”stödjande miljö” i 

samband med hälsofrämjande arbete. En annan benämning på stödjande miljö är 

hälsofrämjande arena. Det kan beskrivas som den miljö i vilken den enskilde individen 

ges ett ökat inflytande och handlingsutrymme att själv ta ansvar för sin hälsa samt 

möjlighet att uppnå sina vitala mål. Syftet med den stödjande miljön är att skapa en arena 

som stärker individen samt minska riskfaktorerna för individen i både den psykosociala 

och fysiska miljön. Tanken är att individen ska vara motiverad till att fatta 

hälsofrämjande beslut och på så sätt nå en bättre hälsa. Skolan kan vara ett exempel på en 

stödjande miljö. 

 

Många barn och ungdomar kan ha svårt att förstå vikten av en hälsosam livsstil eftersom 

ohälsosamma tillstånd orsakade av övervikt och fetma inte syns direkt, utan ofta visar sig 

senare i livet (Berg et al., 2001). 

 

Som nämnts tidigare är skolan en viktig potentiell hälsofrämjande plats för barn och 

ungdomar och en bra arena för att försöka förbättra unga människors motionsvanor 

(Veugelers & Fitzgerald, 2005). Det är känt att många ungdomar redan i tonåren slutar 

med idrott och fysisk aktivitet. Det är svårt att nå alla elever enbart med ämnet ”Idrott 

och hälsa” och det är därför av stor vikt att införa mer fysisk aktivitet i skolan, utan 

prestations- och betygskrav (Hallands Idrottsförbund, 2005). Veugelers och Fitzgerald 

(2005) studie visade att hälsofrämjande arbete i skolan har en positiv inverkan på barnen 

och kan förbättra deras hälsa och välbefinnande. Skolan har ett ansvar för elevernas hälsa 

då de tillbringar större delen av dagen där (Pangrazi, Beighle, Vehige & Vack, 2003). 

Skolan är också en plats där normer och värderingar skapas (Simons-Morton, Parcel, 

Baranowski, Forthofer & O’Hara, 1991). Det bör enligt Pangrazi et al. (2003) förekomma 

organiserade rastaktiviteter som innebär att barnen rör på sig samt finnas attraktiva 

lekplatser och utomhusmiljöer. Scruggs, Beveridge och Watson (2003) är också positiva 

till organiserade rastaktiviteter. De framhäver att det är en effektiv metod som ökar barns 

fysiska aktivitetsnivå under skoldagen.  
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Det är vanligt att genom hälsoutbildning försöka skapa hälsosamma beteenden. 

Hälsoutbildning i kombination med förbättrad skolmiljö förväntas stärka varandra när det 

gäller utvecklandet av hälsofrämjande beteende. I en studie av WHO presenterades att 

bra akademisk prestation har samband med färre hälsoproblem, bra allmänhälsa, ökad 

livskvalitet samt lägre risk att börja röka. Utbildning i form av ökad kunskap inom 

hälsoområdet förbättrar förmågan att fungera bra, och denna förmåga är grunden för god 

hälsa (Guldbrandsson & Bremberg, 2005). Det är inte lätt att skapa förändring av vanor 

och beteenden, det krävs långsiktigt arbete både på samhälls- och individnivå för att 

väcka ett ökat intresse för idrott och motion (Marklund, 2006). 

 

2.5 Målområde 9: Ökad fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet är en förutsättning för en god hälsoutveckling. Därför har ökad fysisk 

aktivitet satts upp som ett eget målområde för folkhälsan. Regeringens förslag är att 

samhället utformas så att det ger förutsättningar för ökad fysisk aktivitet för hela 

befolkningen. Insatser ska främst läggas på mer fysisk aktivitet i förskola, skola och i 

anslutning till arbetet, mer fysisk aktivitet under fritiden samt att erbjuda möjligheter för 

äldre, långtidssjukskrivna och funktionshindrade att utföra träning och motion på sina 

egna villkor. Ytterligare ett nationellt mål för ökad fysisk aktivitet fastställdes i februari 

2003: ”alla barn ska ges möjlighet till fysisk aktivitet minst 30 min/dag under skoldagen”. 

Fokus riktas mot att få fysisk aktivitet integrerad under hela skoldagen, öka viljan och 

lusten till rörelse, försöka hitta metoder för att få barn och ungdomar som inte redan är 

aktiva i någon idrottsförening att prova på en idrott utan prestationskrav 

(Socialdepartementet, 2002). 

 

2.6 Hallands Folkhälsopolicy 
Folkhälsoarbetet i Halland utgår från ett hälsofrämjande synsätt och baseras på de fem 

övergripande målen i Hallands folkhälsopolicy: ”Ökad gemenskap och delaktighet”, 

”goda uppväxtvillkor”, ”ökad kompetens och sysselsättning”, ”bättre livsmiljöer” och 

”hälsosammare levnadsvanor”. Kommunerna och landstinget ska gemensamt verka för 

dessa mål. De ska arbeta hälsofrämjande utifrån ett arenaperspektiv. Skolans 
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hälsofrämjande arbete kan handla om att öka elevers inflytande och stärka deras 

självkänsla samt innefatta åtgärder för att förbättra den fysiska, psykiska och sociala 

arbetsmiljön (Region Halland, 2002). Hallands idrottsförbund utgår från mål i 

folkhälsopolicyn i sitt arbete med pågående projekt i Handslaget (Region Halland, 2006).  

 

2.7 Handslaget 
Många är överens om att alla elever behöver röra sig mer i skolan. Regeringen har satsat 

en miljard kronor till idrottsrörelsen, 2004 - 2007, med mål att öka den fysiska aktiviteten 

hos barn och ungdomar. Hallands idrottsförbund fokuserar på ett ökat samarbete mellan 

idrottsföreningar och skolan. Projektets huvudsakliga mål är att öka den fysiska 

aktiviteten hos barn och ungdomar under skoltid, i detta ingår att nå elever som inte har 

idrottsaktiviteter på fritiden. Många idrottsföreningar kan delta och elever ska ges 

möjlighet att prova olika aktiviteter. Alla halländska skolor har möjlighet att ta del av 

Handslaget (Riksidrottsförbundet & SISU, 2005). 

 

Handslagets aktiviteter ska bedrivas på skoltid utöver ordinarie lektioner i ”Idrott och 

hälsa”. Idrottsrörelsen ska vara ett stöd och en resurs till skolorna i Halland för att öka 

den fysiska aktiviteten samt en extra hjälp att nå läroplanens mål: ”Skolan skall sträva 

efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen” 

(Hallands idrottsförbund). 

 

2.7.1 Beskrivning av interventionen ”Ökad fysisk aktivitet i skolan”  

Hösten 2001 började en skola i Halland att arbeta med att öka den fysiska aktiviteten 

bland eleverna. Det började som ett pilotprojekt, riktat till årskurs 6, men har nu övergått 

till ett treårigt utvecklingsprojekt (2004-2006) med stöd av Region Halland. Projektets 

syfte har varit att finna metoder för att öka elevernas fysiska aktivitet, öka kunskapen, 

skapa attraktiva utomhusmiljöer samt öka samarbetet mellan skolan, andra lärosäten och 

idrottsrörelsen och ge eleverna möjlighet att prova på olika idrotter (Hallands 

idrottsförbund, 2005). Cirka 30 idrottsföreningar har varit aktiva på skolan under 2005 

(Region Halland, 2006). 
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Hösten 2004 startades en arbetsgrupp på den aktuella skolan med representanter från alla 

arbetslag, skolledning, skolidrottsförening och Hallands idrottsförbund. Arbetsgruppen 

ska arbeta för att öka den fysiska aktiviteten i alla fyra arbetslag, åk 6-9. Under våren och 

hösten 2005 har arbetsgruppen haft träffar och planering kring arbetsområdena: 

schemalagd tid till daglig fysisk aktivitet, Handslaget, ledarutbildning för elever, 

föreläsning/information och förbättrad utomhusmiljö. En bättre anpassad utomhusmiljö 

för fysisk aktivitet har planerats av Hallands Idrottsförbund i samarbete med skolans 

ledning, elevråd och skolidrottsförening. Kommunen har gett skolan ekonomiskt stöd och 

Skolidrottsföreningen har fått bidrag från Riksidrottsförbundet (Region Halland, 2005). 

 

Under hösten 2005 fick elever och lärare på skolan information från elever och lärare från 

en annan skola som genomfört liknande projekt, om idrottsledarutbildningen. En fyra 

dagars utbildning genomfördes under oktober-november 2005 för 24 elever i åk 8 på 

interventionsskolan med syftet att stärka skolidrottsföreningen med ledare som kan 

stimulera till rastaktiviteter, arrangera idrottsdagar samt vara goda föredömen i skolan för 

att öka den fysiska aktiviteten. Den aktiva gruppen har haft två ordinarie idrottslektioner i 

veckan, en extra idrottsaktivitet organiserad av idrottsföreningar samt två rörelsepass 

(Region Halland, 2006). Kontrollgruppen har ingen extra schemalagd tid för idrott utöver 

ordinarie lektioner, men har delvis getts möjligheten att delta vid de organiserade 

aktiviteterna (R. Hannula, personlig kommunikation, december 2006).  

 

Följande skall uppnås inom ramen för detta projekt på den aktuella skolan (2006) 

 Målet är att hela skolan (årskurs 6-9) ska ha ökad daglig fysisk aktivitet, delvis 

med hjälp av idrottsföreningar.  

 En attraktivare utemiljö som inbjuder till mer fysisk aktivitet på rasterna 

 Ledarutbildningar för skolidrottsföreningen för elever som därefter kan bidra till 

ökad fysisk aktivitet, som t.ex. ledare på rasterna. 

 Mer organiserad fysisk aktivitet på rasterna. 

 Anordna föreläsningar och informationstillfällen om vikten av fysisk aktivitet för 

elever, lärare och föräldrar (Region Halland, 2005). 
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3 Metod 
Enkätstudien avsåg att kvantitativt undersöka utövandet av fysisk aktivitet bland 

skolungdomar från årskurs 6-9 på en skola i Halland. Till analysarbetet valdes frågor från 

en tidigare insamlad enkät som svarade på studiens syfte, det vill säga frågor som rörde 

elevernas aktivitetsnivå och måltidsvanor. Avsikten var att kartlägga eventuella skillnader 

i aktivitetsnivå och måltidsvanor, dels mellan könen, dels mellan aktiv- och kontrollgrupp 

samt påvisa eventuella samband mellan dessa variabler.  

 

3.1 Enkät 
Den aktiva gruppens enkät skiljde sig från kontrollgruppens på så vis att det fanns frågor 

som rörde projektet Handslaget, men utformandet av enkäterna till de båda grupperna var 

ungefär det samma (se bilaga 1 och 2). De flesta frågorna gav svar i form av frekvens och 

antal och hade fasta svarsalternativ, men det fanns också ett fåtal frågor av öppen 

karaktär. Enkäten var omfattande med frågor rörande elevernas vardag med tydligt fokus 

på fysisk aktivitet. Frågorna berörde också teman som fritidsaktiviteter, rastaktiviteter, 

idrottsaktiviteter, attityder till idrott, frukostvanor. Enkätens frågor hade tidigare testats i 

en pilotstudie på samma skola under 2001. Dessa frågor har efter hand uppdaterats. 

 

3.2 Datainsamlingsmetod 
Undersökningen utfördes med hjälp av enkäter som utformades och insamlades av 

Hallands idrottsförbund och högskolan i Halmstad. Enkäterna delades ut till en aktiv 

grupp, det vill säga de som deltog i interventionen ”ökad fysisk aktivitet i skolan”, och 

till en kontrollgrupp på samma skola. Projektledarna från Hallands Idrottsförbund 

lämnade över enkäterna till skolan och de delades ut till eleverna av lärarna på skolan 

under maj/juni 2006.  

 

3.3 Urval 
Anledningarna till varför den aktuella skolan valdes var att den är lokaliserad på 

landsbygden vilket innebär att många elever åkte skolbuss, inte hade obligatoriska 

utevistelser på rasterna och få idrottsföreningar belägna i närheten. En annan anledning 
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till valet var att ledningen på just denna skola var intresserade av att delta i projektet 

(personlig kommunikation, november 2006). Undersökningsgruppen bestod av elever i 

årskurs 6-9, uppdelade i en aktiv grupp och en kontrollgrupp. Totalt insamlades 190 

enkäter. Antalet besvarade enkäter från den aktiva gruppen var 104 stycken och 79 

stycken från kontrollgruppen, totalt 183 enkäter. Enkäterna besvarades av de elever som 

var närvarande i skolan just den dagen. Totalt var bortfallet för hela enkäter 7 stycken. 

Anledningen var att dessa ej kunde härledas till respektive grupp. Det förekom även 

internt bortfall på vissa frågor i form av uteblivna svar.  

 

3.4 Etiska aspekter 

Föräldrarna till eleverna informerades om projektet och dess syfte vid ett föräldramöte. 

Därefter tog skolans rektor på sig det juridiska ansvaret och godkände studiens 

genomförande. Eleverna upplystes om frivilligheten att delta i studien samt att de hade 

rätt att avbryta sitt deltagande. Anonymitetskravet uppfylldes då det inte gick att urskilja 

vem som svarat eller vad informanterna svarat.  

 

3.5 Databearbetning 
Enkätresultaten bearbetades och analyserades i statistikprogrammet SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences). Enkätsvaren lades in för att få fram deskriptiv data. För 

att finna skillnader och likheter samt eventuella samband användes Mann-Whitneys U-

test samt Spearman’s rho.  
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4 Resultat 
 

 
 

Resultatet visade signifikanta skillnader (p<.05) mellan flickor och pojkar i fysisk 

aktivitet. Pojkarna ville ha fler idrottslektioner per vecka och deltog oftare i den idrott 

som erbjöds i skolan. De var dessutom oftare fysiskt aktiva i skolan och oftare ute på 

rasterna än vad flickorna var. Ingen skillnad kunde ses mellan flickor och pojkar när det 

gällde hur ofta de var fysisk aktiva på fritiden (Tabell 1).  
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Resultatet visade signifikant skillnad (p<.05) mellan flickor och pojkar när det gällde 

data- och TV-spelande. Pojkarna ägnade mer tid åt detta än vad flickorna gjorde. Det 

fanns ingen skillnad i hur stor utsträckning de tittade på TV, DVD och video (Tabell 2). 

 

 

 

Inga signifikanta skillnader erhölls mellan flickor och pojkars måltidsvanor, gällande 

frukost och skolmat (Tabell 3). 

 

 

 

Resultatet visade att det fanns signifikant skillnad (p<.05) mellan den aktiva gruppen och 

kontrollgruppen i avseendet hur många idrottslektioner per vecka de hade. Den aktiva 

gruppen hade fler lektioner. Båda grupperna var ungefär lika aktiva på lektionerna och 

ingen skillnad sågs i önskan av fler idrottslektioner per vecka (Tabell 4). 
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Resultatet visade inga signifikanta skillnader mellan den aktiva gruppen och 

kontrollgruppen när det gällde bruket av TV, DVD, video och dator (Tabell 5).  

 

 

 

Inga signifikanta skillnader framkom mellan den aktiva gruppen och kontrollgruppen 

gällande hur fysiskt aktiva de var i skolan och på fritiden, hur ofta de var ute på rasterna 

samt deltagandet i idrottsföreningar (Tabell 6).     
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Inga signifikanta skillnader erhölls mellan den aktiva gruppens och kontrollgruppens 

kostvanor, gällande frukost och skolmat (Tabell 7). 

 

 

 

Resultatet påvisade att de som inte hade regelbundna frukostvanor var mindre engagerade 

i idrottsföreningar. De som deltog i skolidrotten åt oftare frukost, och de som åt frukost åt 

också oftare skolmaten. Ju oftare eleverna åt frukost desto fler idrottslektioner i veckan 

önskade de, medan de som inte var engagerade i någon idrottsförening inte ville ha fler 

idrottslektioner i veckan. De som ofta deltog aktivt på idrottslektionerna önskade mer 

idrott i skolan.  
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Majoriteten av eleverna i den aktiva gruppen ville att projektet Handslaget ska fortsätta 

på skolan även nästa år. Handslaget har gjort att de blivit mer fysiskt aktiva, mestadels i 

skolan men även på fritiden. Projektet har lett till att några få elever i den aktiva gruppen 

har börjat med någon ny idrottsaktivitet. 

 

 
 

Flertalet elever i den aktiva gruppen tyckte att idrottsföreningar ska ha fysisk aktivitet i 

skolan. De flesta ansåg att det har blivit mer fysisk aktivitet i klassen till följd av 
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Handslaget. Några av eleverna i den aktiva gruppen tyckte att de elever som tidigare inte 

deltog på idrottslektionerna deltog när idrottsföreningarna hade aktiviteter.  

 

 

 

Endast 55,7 % av alla elever hade daglig fysisk aktivitet i skolan. De flesta tyckte att 

möjligheter till rastaktiviteter var bra eller mycket bra, medan knappt en tredjedel tyckte 

möjligheterna var dåliga. Övervägande delen av eleverna åkte buss till skolan. 
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5 Diskussion  

5.1 Metoddiskussion 
Denna uppsats skrevs på uppdrag av Hallands Idrottsförbund som ett led i utvärderingen 

av projektet Handslaget. Projektet presenterades under en föreläsning i början av 

höstterminen 2006. Eftersom enkätkonstruktionen och datainsamlingen redan var gjord 

av Hallands Idrottsförbund begränsades valet av forskningsfråga och syfte. Det har också 

lett till att författarna ej haft möjlighet att påverka vare sig enkätens utformning eller hur 

datainsamlingen gick till. 

 

Trost (2001) beskriver reliabilitet som tillförlitligheten i undersökningar, till exempel att 

förutsättningarna ska vara lika för alla som deltar i studien. Validitet innebär att 

instrumentet eller frågorna verkligen mäter det som är avsett att mätas. Det är till 

exempel viktigt att frågorna är korrekt formulerade så att de ger svar på studiens syfte 

och inte missuppfattas (ibid.). Det går inte att bortse från att även andra faktorer än 

interventionen kan ha påverkat elevens svar. Detta kan leda till bristande säkerhet i 

resultaten och felkällor i analysen kan därför förekomma. Eftersom den aktuella 

datainsamlingen genomfördes av andra än författarna till denna studie, kan det finnas 

brist på reliabilitet och validitet. Det har inte varit möjligt att kontrollera om eleverna har 

haft samma förutsättningar då de svarade på enkäten. Till exempel har de kanske inte haft 

samma tid till sitt förfogande och informationen från lärarna kan ha skiljt sig klasserna 

emellan.  

 

Trost (2001) tar även upp begreppen kongruens, precision och objektivitet inom ramen 

för reliabilitet. Vid enkätundersökningar är begreppet kongruens relevant, vilket innebär 

att frågor av likartad karaktär formuleras för att kunna få med nyanser i svaren. 

Precisionsaspekterna är också viktiga, vilket betyder att det ska vara lätt att fylla i svaren. 

Med hög objektivitet menas att personerna som registrerar insamlad data uppfattar ett 

svar på samma sätt.  

 



21 

 

Kongruensen i enkäten är uppfylld då den innehåller flera frågor som avser mäta samma 

sak, vilket kan ha både positiva och negativa aspekter. Det är positivt då en större 

undersökning ska göras, eftersom likartade frågor kan slås samman och svaren delas in i 

olika kategorier. Detta görs för att få en större tillförlitlighet i svaren.  

 

Vad gäller precisionen kunde det ha varit klokt att ha färre frågor i enkäten. Den är 

omfattande vilket kan ha påverkat elevernas svar då de kan ha känt att det tar för lång tid 

att besvara alla frågorna. Till följd av detta kan de ha svarat utan direkt eftertanke. De 

frågor som är näst intill identiska skulle kunna strykas. Det hade varit bra om 

svarsalternativen varit annorlunda konstruerade och att det tydligare framgått på vilka 

frågor flera alternativ kunde väljas. Vissa frågor har också haft förvirrande 

svarsalternativ. Exempelvis har det gått att svara ”nej” eller ”nej, absolut inte”.  

 

Objektiviteten i databearbetningen handlar om sättet att registrera svaren. För att försäkra 

att vi upplevde frågorna och svarsalternativen på samma sätt gjordes en noggrann 

genomgång av dessa innan registrering av data påbörjades. Givetvis kan det ha 

förekommit felaktiga registreringar till följd av det stora antalet frågor och de många 

svarsalternativen. Detta framkom dock vid analysen och eftersom varje enkät fått ett 

identitetsnummer hade vi möjlighet att åtgärda felen i efterhand. Endast de frågor som 

passade studiens syfte och vars svarsalternativ var lätta att förstå valdes. En svårighet 

som noterades vid dataregistreringen var att enkäterna mellan den aktiva gruppen och 

kontrollgruppen skiljde sig åt. Vissa frågor hade tagits bort medan andra lagts till och då 

även omformulerats. 

 

Enkätens frågor har delats upp efter teman vilket underlättar för den som svarar. Tyvärr 

följer inte alltid svarsalternativen ett konsekvent mönster och det finns vissa tryckfel som 

försvårar svarandet och kan då orsaka ett visst bortfall. Bortfall kan även bero på att 

några av eleverna inte sett sista sidans frågor samt att svarsalternativen ibland inte varit 

tillräckligt varierade, då eleverna hittat på egna alternativ. Detta hade kanske kunnat ha 

åtgärdats av tydligare instruktioner om hur enkäten skulle besvaras. 
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Jarlbro (1999) menar att det är viktigt att utvärdera resultat av genomförda interventioner 

för att se om man uppnått det som var avsikten, en så kallad effektutvärdering.  

Utvärdering av projekt som det här kan även ge betydelsefulla upplysningar om hur 

fortsatt arbete för att utveckla den fysiska aktiviteten hos barn och ungdomar kan 

förbättras. Det kan anses vara en fördel att utvärderingen görs av externa utvärderare 

eftersom de inte har några preferenser gällande resultatets utfall. Svaren beskrivs utan 

subjektiva värderingar, vilket kan vara svårt då utvärderarna är en del i projektet och 

hoppas på positiva resultat.  

 

 

5.2 Resultatdiskussion 
Syftet var att undersöka aktivitetsnivå och måltidsvanor hos ungdomar i årskurs 6-9 efter 

en intervention, och jämföra de uppnådda resultaten med en kontrollgrupp. Resultatet 

visade flera signifikanta skillnader, både mellan könen och mellan den aktiva gruppen 

och kontrollgruppen.  

 

Pojkar önskade fler idrottslektioner i veckan än flickorna och deltog oftare på 

idrottslektionerna. De var även mer fysiskt aktiva i skolan och oftare ute på rasterna. Det 

gick inte att tyda en skillnad i hur ofta de var fysiskt aktiva på fritiden. Studiens resultat 

stämmer överrens med tidigare forskning som påvisat att pojkar generellt sett är mer 

fysiskt aktiva än flickor (FHI, 2005). Resultatet bekräftas även av Marklund (2006) som 

menade att flickor var betydligt mindre aktiva under idrottslektionerna i skolan än pojkar. 

Kanske kan detta bero på att idrottslektioner och rastaktiviteter oftare tilltalar pojkarnas 

intresse. 

 

Marklund (2006) fann i sin studie att flickor generellt sätt inte åt frukost lika ofta som 

pojkar. Det kunde dock inte styrkas av denna studies resultat då det inte gick att tyda 

några skillnader mellan flickors och pojkars frukostvanor. 

 

Vidare visade Marklunds studie (2006) att betydligt fler pojkar än flickor använde dator, 

TV- och dataspel oftare och i större utsträckning. Detta stärker denna studies resultat då 
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det framkom att pojkar ägnade mer tid åt data- och TV-spel än vad flickor gjorde. 

Mängden TV-tittande undersöktes mellan flickor och pojkar men ingen skillnad visades. 

 

Som väntat visade resultatet i studien att den aktiva gruppen hade fler idrottslektioner i 

veckan än kontrollgruppen. Huruvida den aktiva gruppen var mer fysiskt aktiv i skolan 

och på fritiden än kontrollgruppen gick inte att utläsa ur resultatet. Inte heller om de i 

större utsträckning var mer aktiva i idrottsföreningar. En anledning till varför inga 

skillnader erhölls kan vara att även kontrollgruppen har haft möjlighet att ta del av de 

extra idrottsaktiviteter som ordnats i skolan av idrottsföreningarna. Resultatet var aningen 

förvånade då det hade varit rimligt att den aktiva gruppen med ökad stimulans till fysisk 

aktivitet, varit mer aktiv både i skolan och på fritiden. 

 

Utövandet av fysisk aktivitet har i många fall ersatts av ett ökat TV-tittande och 

datoranvändande (Lowry et al., 2002). I denna studie framkom det dock inte några 

skillnader mellan den aktiva gruppen och kontrollgruppen i detta avseende. Denna studie 

visade inte heller några skillnader gällande måltidsvanor mellan den aktiva gruppen och 

kontrollgruppen.  

 

Resultatet visade ett antal signifikanta samband. De som hade sämre frukostvanor var 

sällan aktiva i någon idrottsförening. Detta kan relateras till Magnusson et al. (2005) som 

menade att oregelbundna och bristande matvanor kan leda till minskad ork och lust för 

fysisk aktivitet. Enligt vår syn är fysiskt aktiva personer mer medvetna om sin hälsa och 

då också om kostens betydelse. Detta skulle då kunna vara en annan orsak till varför de 

som inte deltar i idrottsorganisationer inte heller äter frukost lika ofta. Resonemanget 

bekräftar också resultatet att de som deltar i skolidrotten oftare äter frukost. De som 

oftare åt frukost önskade även fler idrottslektioner i veckan. Resultatet visade också på ett 

positivt samband mellan frukost och skolmat. De elever som hade regelbundna 

frukostvanor åt oftare skolmaten.  

 

De som deltog aktivt på skolidrotten önskade fler idrottslektioner i veckan. Det kan vara 

så att de som deltar aktivt på idrottslektionerna tycker att det är roligt och vill ha mer 
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idrott. Elevernas lärare kan i detta fall vara betydelsefulla och en viktig bidragande faktor 

till att vissa elever är mer aktiva på idrottslektionerna. Thomson, Humbert och Mirwald 

(2003) menar att stöd och uppmuntran till fysisk aktivitet från bland annat lärare är av 

stor vikt för att motivera eleverna att delta aktivt i idrott. Vidare säger Thomson et al. 

(2003) att ungdomar som inte känner sig tillräckligt bra under idrottsliga aktiviteter, i 

skolan och på fritiden, har svårt att motiveras till att vidare hålla på med idrott. Enligt 

denna studie ville de elever som inte var engagerade i någon idrottsförening inte ha fler 

idrottslektioner. 

 

De flesta i den aktiva gruppen, det vill säga de som deltog i interventionen, var positiva 

till Handslaget och ville gärna att projektet skulle fortsätta det kommande året. 

Handslaget har lett till att mer än hälften av eleverna blivit mer fysiskt aktiva i skolan och 

drygt en tredjedel har blivit mer aktiva på fritiden. Ungefär 60 % av eleverna upplevde att 

klassen blivit mer fysiskt aktiv till följd av Handslaget och knappt 80 % tyckte att de 

elever som vanligtvis inte deltog på idrottslektionerna oftare deltog på de aktiviteter som 

anordnades av idrottsföreningarna. Med stöd av Hallands Idrottsförbund (2005) anser 

författarna till denna studie att det kan vara svårt att nå alla elever endast med ordinarie 

idrottslektioner. Det är därför positivt att införa mer fysisk aktivitet i skolan, utan 

prestations- och betygskrav. Skolan är dessutom i enighet med Veugelers och Fitzgerald 

(2005) en bra arena för att nå och försöka förbättra unga människors motionsvanor. 

Av 101 svarande elever hade 5,8 % börjat med en ny idrott sedan handslaget börjat. Trots 

att siffran är låg är det positivt att projektet lyckats inspirera några elever till att prova nya 

idrottsaktiviteter. Författarna till studien tror att den låga siffran kan bero på att många 

elever redan innan projektets början var aktiva i någon idrottsförening och kanske inte 

haft tid eller möjlighet att delta i fler. Enligt Marklund (2006) har det framkommit att 

ungdomar som aldrig idrottat gärna vill vara aktiva, men avskräcks de av prestationskrav 

och tävlingsmoment som idrotten innehåller. Därför anser Marklund (2006) att 

idrottsföreningar och andra organisationer behövs för att locka fler ungdomar till idrotten. 

 

Regeringen har satt upp ett nationellt mål för ökad fysisk aktivitet som innebär att alla 

barn ska ges möjlighet till minst 30 minuters fysisk aktivitet per dag i skolan 
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(Socialdepartementet, 2002). Ett av målen för det aktuella projektet är att hela skolan ska 

ha ökad daglig fysisk aktivitet och detta ska uppnås under 2006 (Region Halland, 2006). 

Av de som deltog i studien har endast 55,7 % av eleverna uppgett att de har daglig fysisk 

aktivitet i skolan. Detta tyder på att fler insatser behöver göras för att ytterligare öka den 

fysiska aktiviteten hos alla elever.  

 

De flesta eleverna ansåg att möjligheterna till rastaktiviteter var bra eller mycket bra. I 

projektet har det planerats att skapa en bättre anpassad utomhusmiljö för fysisk aktivitet 

och ytterligare ett av målen med Handslaget är att öka de organiserade rastaktiviteterna 

(Region Halland, 2006). Både attraktiva utomhusmiljöer och organiserade rastaktiviteter 

bör enligt Pangrazi et al. (2003) förekomma då det leder till att barnen rör på sig mer. 

Scruggs, Beveridge och Watson (2003) är också positiva till organiserade rastaktiviteter. 

De framhäver att det är en effektiv metod som ökar barns fysiska aktivitetsnivå under 

skoldagen. Idrottsledarna kan också ha påverkat eleverna positivt och inspirerat dem till 

att vara fysiskt aktiva på rasterna. 

 

Det har emellanåt varit svårt att, som extern utvärderare, sätta sig in i projektet och få en 

klar bild av vad som gjorts och framför allt när det har gjorts. Ett flertal mål finns 

definierade och ytterligare en svårighet var att ordna målen efter huvudmål respektive 

processmål alternativt åtgärder. Projektet har pågått i omgångar och aldrig utvärderats i 

sin helhet, och nya åtgärder har lagts till under tidens gång. Detta har gjort det svårt att 

utläsa hittills uppnådda mål samt att se andra positiva och negativa aspekter. Det hade 

istället varit en fördel att färdigställa och utvärdera en del i taget, för att på så sätt 

eliminera brister och få ett bättre och säkrare resultat. Överlag har det varit en nyttig 

erfarenhet och ett lärorikt sätt att förankra teori med verklighet. 

 

6 Konklusion 
Eftersom kontrollgruppen i många fall har haft möjlighet att delta vid de extra aktiviteter 

som ordnats av idrottsföreningarna i skolan är det svårt att få ett rättvisande resultat. 

Detta kan vara en anledning till varför det i denna studie endast framkom få skillnader 

mellan den aktiva gruppen och kontrollgruppen gällande den fysiska aktiviteten, och inga 
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skillnader avseende måltidsvanor och stillasittande aktiviteter. Betydligt fler skillnader 

sågs däremot mellan flickor och pojkar då det visade sig att pojkar i de flesta fall var mer 

fysiskt aktiva.  

 

7 Implikation  
Innan projektets start bör tydliga mål och delmål fastställas och alla inblandade 

informeras om dessa så att alla strävar åt samma håll men också för att lättare kunna 

utvärdera utfallet. 

 

För att få mer tillförlitliga resultat bör den aktiva gruppen och kontrollgruppen hållas isär. 

Helst bör dessa grupper tillhöra olika skolor för att undvika att kontrollgruppen tar del av 

interventionen. 

 

Ett led i utvecklingen av denna typ av projekt skulle kunna vara elev- och lärarintervjuer. 

Dessa kan med fördel genomföras innan projektets utformning och enkätkonstruktion, för 

att få en djupare förståelse av attityder och tankar kring fysisk aktivitet samt för att se var 

fokus bör läggas.  

 

Eftersom det visade sig att flickor var mindre aktiva än pojkarna bör större fokus läggas 

på att nå flickorna och öka utövandet av den fysiska aktiviteten i kommande 

interventioner. Förutsättningar behöver i och för sig skapas för alla, men framför allt för 

de som är fysiskt inaktiva. Betydelsefullt är dessutom att inte lägga allt för stor vikt på 

rekommendationerna för fysisk aktivitet, och istället försöka skapa regelbundna vanor 

och hålla motivationen uppe.  
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