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Sammanfattning 

Barn och unga är idag allt mindre fysiskt aktiva och allt mer stillasittande. Debatten kring vems 

ansvar detta är samt hur mycket fysisk aktivitet skolan ska erbjuda har varit både stor och delad. 

Detta har bidragit till att enskilda skolor har utvecklat idrottsprofilering där de erbjuder elever 

mer fysisk aktivitet i form av fler pulshöjande lektioner samt rörelsepauser under teoretiska 

lektioner. Den tidigare forskningen kring skolor med idrottsprofilering har fokuserat på elever 

i äldre stadier såsom högstadium och gymnasium, där idrottsprofileringen många gånger syftar 

till att utveckla elitidrottare. Syftet med denna uppsats har varit att undersöka 

mellanstadieelevers fysiska aktivitetsvanor samt jämföra en idrottsprofilerad skola med en 

skola som inte har något specifik inriktning. Tvärsnittsstudien genomfördes genom en 

enkätundersökning på tre skolor. Sammanlagt har 122 elever besvarat enkäterna på de tre 

skolorna.  

Resultatet visar att elevers fysiska aktivitetsvanor skiljer sig åt mellan skolan med 

idrottsprofilering mot skolorna som inte har någon särskild profilering. Drygt hälften av 

eleverna på den idrottsprofilerade skolan uppnår WHO:s rekommendationer gällande fysisk 

aktivitet medan det var nästintill inga elever på de två skolor utan någon särskild inriktning som 

når rekommendationerna. Det är ingen skillnad mellan könen i hur många som når 

rekommendationerna. Betydligt fler elever i den idrottsprofilerade skolan är aktiva i en 

idrottsförening och generellt mer aktiva på fritiden än vad eleverna på de andra skolorna är. 

Dock finns det ingen signifikans mellan skolorna i huruvida de tar sig till skolan genom aktiv 

eller passiv transport. Eleverna på skolorna tillbringar i stort sätt lika mycket tid framför olika 

typer av skärmar. Den tiden är dock högre under helger än vad den är under vardagar. Utifrån 

resultatet går det att diskutera vems ansvar det faktiskt är att många barn och unga ej når upp 

till rekommendationerna gällande fysisk aktivitet. Kanske ska ett sådant ansvar vila på hela 

samhället och inte enbart på den enskilda läraren i idrott och hälsa.   

 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, idrottsprofilerad skola, mellanstadiet, elever. 
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Inledning  

”Fler pojkar blir behöriga till gymnasiet med mer idrott i skolan. Och flickorna blir starkare 

och minskar risken för framtida benfrakturer”.1 Debatten kring mer fysisk aktivitet i skolan 

samt ökad undervisning i ämnet idrott och hälsa har under de senaste åren varit ett hett ämne i 

både media och i samhället i stort. Ovanstående citat är hämtat från ett reportage av Sveriges 

television där de belyser fördelarna med ökad undervisning i idrott och hälsa/ökad fysisk 

aktivitet i skolan.2 Studien som denna artikel hänvisar till visar på att elever som idrottar varje 

dag i skolan fick positiva effekter på såväl benmassa som muskelstyrka. Fördelarna för de 

elever som idrottade mer i skolan var även att kunskapsinlärningen och därmed betygen ökade.3 

Allmänt känt är det även att fysisk aktivitet förebygger hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, 

fetma och olika typer av psykisk ohälsa.4  

Trots denna enorma kunskap kring hälsovinsterna med ökad fysisk aktivitet i samhället och 

förståelse för de positiva aspekterna av att elever rör sig mer under skoldagen sa regeringen nej 

till fler idrottstimmar i skolan.5 Detta för att sedan ta upp ämnet för diskussion igen och föreslå 

mer timmar i idrott och hälsa samt en aktivare undervisning i övrigt. Dock är detta enbart ett 

förslag som ännu ej implementerats i skolan.6 Några skolor i Sverige har förstått vinsten av 

fysisk aktivitet och har på eget initiativ börjat att införa pulshöjande aktiviteter under skoltid. 

Ett exempel på en skola med idrottsprofilering är en skola i Ljungby kommun där de införde 

30 minuters pulsträning, fyra gånger i veckan. Pulspasset schemalades i början av skoldagen, 

                                                 

1 Bohm Nilsson, Helena & Bäckström, Emil (2017), ”Idrott varje dag – ett säkert elevlyft enligt ny forskning” 

Sveriges television, 13 januari 2017, tillgänglig: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/idrott-varje-dag-ett-

sakert-elevlyft-enligt-ny-forskning (hämtad 2017-09-23). 
2 Bhom Nilsson & Bäckström (2017). 
3 Fritz, Jesper, Cöster, Marcus, Nilsson, Jan Åke, Rosengren, Björn, Dencker, Magnus & Karlsson, Magnus 

(2015), ” The associations of physical activity with fracture risk—a 7-year prospective controlled intervention 

study in 3534 children” i International Osteoporosis Foundation and National Osteoporosis Foundation, 2016, 

s. 915 ff. 
4 Archer, Edward & Blair, Steven N (2011), ”Physical Activity and the Prevention of Cardiovascular Disease: 

From Evolution to Epidemiology” i Progress in Cardiovascular Diseases 2011, s. 387–396. 
5 Svenska dagbladet (2017), ”Regeringen säger nej till fler idrottslektioner” Svenska dagbladet, 23 januari 2017, 

tillgänglig: https://www.svd.se/ministern-sager-nej-till-fler-idrottslektioner (hämtad 2017-09-23). 
6 Mannheimer, Edgard (2017), ”Regeringen: mer idrott i grundskolan” Sveriges television, 16 maj 2017, 

tillgänglig: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringen-mer-idrott-i-grundskolan (hämtad 2018-01-01). 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/idrott-varje-dag-ett-sakert-elevlyft-enligt-ny-forskning
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/idrott-varje-dag-ett-sakert-elevlyft-enligt-ny-forskning
https://www.svd.se/ministern-sager-nej-till-fler-idrottslektioner
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringen-mer-idrott-i-grundskolan
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före ämnen som krävde stor koncentration. Satsningen på ökad fysisk aktivitet visade på en 

förbättring av just elevernas koncentration och prestation.7 

Utifrån ovanstående inledning finner jag det intressant att undersöka konsekvenserna av skolor 

med idrottsprofilering. Syftet med uppsatsen är därmed att undersöka elevers fysiska 

aktivitetsvanor på en idrottsprofilerad skola kontra en skola med ingen specifik inriktning.   

Bakgrund 

Denna del syftar till att föra läsaren in i ämnet samt att legitimera uppsatsen. Först kommer 

denna del ta avstamp i läroplanen och sedan kommer rekommendationer kring fysisk aktivitet 

att presenteras. Tidigare forskning inom området kommer även redogöras och för att ringa in 

uppsatsens forskningsområde har den tidigare forskningen delats in i tre olika teman: forskning 

kring barn och ungas fysiska aktivitetsvanor, forskning kring skolinterventioner med målet att 

öka elevers fysiska aktivitet samt forskning kring skolor med idrottsprofilering.  

Lgr 11 om fysisk aktivitet i skolan 

I Läroplanen för grundskolan står det under rubriken skolans värdegrund och uppdrag att den 

svenska skolans utbildning ska vara likvärdig. Att utbildningen ska vara likvärdig betyder inte 

att alla skolor måste bedriva undervisning på exakt lika sätt, dock ska alla elever som går i den 

svenska skolan ha samma möjlighet att, genom undervisningen, nå de nationella målen samt 

främja sitt fortsatta lärande och kunskapsutveckling.8 

I samma kapitel som ovan står det även att skolan ska: ”[…]sträva efter att erbjuda alla elever 

daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen”.9 Vidare poängteras det att 

undervisningen ska präglas av fysisk aktivitet både i kapitel 3 och 4, det vill säga 

förskoleklassen och fritidshemmet. Den fysiska aktiviteten nämns sedan, för äldre åldrar, främst 

under kursplanen kopplat till ämnet idrott och hälsa.10 Utifrån ovanstående utdrag ur läroplanen 

blir då frågan om skolan verkligen erbjuder likvärdig utbildning. Om det är så att 

                                                 

7 Kroon, Clary (2017), ”Pulsträning sprider sig på småländska skolor” Sveriges television, 24 januari 2017, 

tillgänglig: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/pulstraning-i-skolan-sprider-sig (hämtad 2017-09-23). 
8 Lgr11. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 
9 Lgr11. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 
10 Lgr11. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/pulstraning-i-skolan-sprider-sig
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idrottsprofilerade skolor bidrar till att barn och unga rör på sig mer så går det att ifrågasätta hur 

likvärdig utbildningen faktiskt är.  

Rekommendationer kring fysisk aktivitet för barn och unga 

Inledningen hänvisar till att det finns många positiva effekter av att barn och unga är fysiskt 

aktiva. Hur mycket bör då barn och unga röra på sig för att uppnå dessa positiva effekter? 

Rekommendationer kring fysisk aktivitet för barn/ungdomar mellan 6–17 år finns i Sverige 

framtagna av Yrkesföreningar för Fysisk aktivitet och antagna av Svenska Läkarsällskapet samt 

Svenska Barnläkarföreningen. Enligt dessa rekommendationer bör barn och unga mellan 

åldrarna 6–17 år vara fysisk aktiva minst 60 minuter varje dag. Rekommendationen hänvisar 

till en fysisk aktivitet där intensiteten är måttlig till hög. Med måttlig intensitet menas en 

aktivitet som ger en viss ökning av pulsen och andningen medan hög intensitet definieras som 

aktivitet som ger en markant ökning av pulsen och andningen. Aktiviteten bör vara av aerob 

karaktär (där musklerna ges syre under arbete) och minst tre gånger i veckan bör den fysiska 

aktiviteten uppgå till hög intensitet. Likväl bör den fysiska aktiviteten minst tre gånger i veckan 

vara av muskelstärkande/skelettstärkande karaktär, detta kan nås i bland annat lek och idrott. 

Om en individ i denna ålder har en funktionsnedsättning eller annat hinder för att nå dessa 

rekommendationer bör individen i samråd med läkare bestämma hur och hur mycket hen 

bör/kan vara fysisk aktiv.11 Ovanstående rekommendationer stärks även av WHO 

(världshälsoorganisationen) som har samma rekommendationer kring fysisk aktivitet för barn 

och unga.12 

Barn och ungas aktivitetsvanor 

WHO:s rekommendationer kring fysisk aktivitet för barn och unga är väldigt tydliga. Utifrån 

detta blir det då intressant att undersöka hur pass fysiskt aktiva barn och unga faktiskt är. 

Nedanstående del belyser tidigare forskning kring barn och ungas aktivitetsvanor. 

                                                 

11 Fyss (2016), För barn och ungdomar, Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, 

tillgänglig: http://www.fyss.se/rekommendationer-for-fysisk-aktivitet/for-barn-och-ungdomar/ (hämtad 2017-09-

28). 
12WHO (2017), Physical activity, World health organization, tillgänglig: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs385/en/(hämtad: 2017-09-28). 

http://www.fyss.se/rekommendationer-for-fysisk-aktivitet/for-barn-och-ungdomar/%20(hämtad
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs385/en/
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En internationell studie som stöds av WHO och är genomförd på 11, 13 och 15 åringar visar att 

det var cirka 10–20% av barn och unga i Sverige som år 2013–2014, nådde upp till de 

rekommendationer som finns gällande fysisk aktivitet. Resultaten i den senaste enkäten visade 

att andelen svenska elever som angav att de var fysiskt aktiva minst 1 timme varje dag var liten, 

den var även mindre hos flickor än pojkar. Andelen flickor som uppgav att de tränade minst 4 

gånger i veckan på fritiden var drygt 35% medan andelen pojkar var drygt 45%.13 Att flickor 

inte rör på sig lika mycket som pojkar styrks även av en annan studie där resultatet visar att 

flickor generellt är mer fysiskt inaktiva än vad pojkar är. Detta gäller alla de undersökta 

åldrarna, vilka var elever i olika skolstadier. De yngre eleverna uppnådde i större grad de fysiska 

rekommendationerna än vad de äldre eleverna gjorde. I snitt var det 22% av flickorna som 

nådde rekommendationerna och 44% av pojkarna. Dock var det ungefär lika många flickor som 

pojkar som deltog i föreningsidrotten på fritiden och det som även var gemensamt för båda 

könen var att de yngre åldrarna idrottade mer än de äldre. De individer som var aktiva i en 

idrottsförening var dessutom mer aktiva i övrigt över hela veckan än vad de som inte idrottade 

var. Studien visade även att barnen var mer fysiskt aktiva under vardagarna än vad de var under 

helgerna.14 En annan rapport, genomförd av statens folkhälsoinstitut, visar att barn och unga 

alltmer transporterar sig till skolan genom passiv transport såsom bil. Under 1970-talet 

transporterade sig 90% av barn och unga genom aktiv transport (gång eller cykel), vilket under 

åren har minskat. År 2008 var det 60% av eleverna som gick eller cyklade till skolan.15 

Ovanstående studier kring barn och ungas fysiska aktivitetsvanor visar att det är långt ifrån alla 

barn i Sverige som når upp till rekommendationerna gällande fysisk aktivitet. Detta stämmer 

ungefärligt överens med en internationell studie som visar att cirka 30–40% av barn och unga 

(2–18 år) är tillräckligt fysiskt aktiva. Detta resultat visar, likt Gisela Nybergs studie, att de 

respondenter som var aktiva i en idrottsförening var mer benägna att nå rekommendationerna 

gällande fysisk aktivitet.16 Sammanfattningsvis visar alla fyra studier att det är få barn och unga 

                                                 

13Folkhälsomyndigheten (2014), Skolbarns hälsovanor i Sverige 2013/14, s. 1–116. 
14Nyberg, Gisela (2017), ”Få unga rör sig tillräckligt”, i Dartsch, Christine, Norberg, Johan & Philblad, Johan 

(red), De aktiva och De inaktiva - Om ungas rörelse i skola och på fritid, s. 27–55. 
15 Faskunger, Johan (2008), Barns miljöer för fysisk aktivitet – samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet och 

rörelsefrihet hos barn och unga, s. 26. 
16Ekelund, Ulf, Tomkinson, Grant & Armstrong, Neil (2017), ”What proportion of youth are physically active? 

Measurement issues, levels and recent time trends” i British journal of sports medicine 2017, s. 859 ff. 
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som når de allmänna rekommendationerna gällande fysisk aktivitet och att flickor generellt sett 

rör på sig mindre än vad pojkar gör. Barn och unga som är aktiva i en idrottsförening verkar 

dessutom vara mer fysiskt aktiva i andra sammanhang än barn/unga som inte idrottar är. 

Andelen elever som transporterar sig till skolan genom aktiv transport har även under åren 

minskat.  

Skolinterventioner kopplade till fysisk aktivitet 

Nedanstående del beskriver tidigare forskning kring skolinterventioner kopplade till fysisk 

aktivitet. Denna forskning visar på att fysisk aktivitet kan förekomma i skolan på många olika 

sätt och de studier som presenteras nedan baseras bland annat på interventioner i idrott och 

hälsa, pulshöjande aktiviteter utanför ämnet idrott och hälsa, klassrumsaktiviteter samt 

interventioner med rörelseaccelerometrar. Studierna visar att olika typer av interventioner gett 

olika resultat, både positiva och negativa resultat. 

En skolintervention som gick ut på att eleverna bland annat fick använda sig av träningsdagbok 

för att registrera och utvärdera träningspass visar positiva resultat gällande elevers 

aktivitetsvanor. Resultatet från denna studie visar att användningen av träningsdagbok kan 

bidra till att elever som vanligtvis ej är så fysiskt aktiva motiveras till att träna mer. Resultatet 

visar även att om elever får prova olika typer av aktiviteter under skoltid kan detta leda till att 

eleverna blir mer fysiskt aktiva även efter skoltid.17 En annan skolintervention med positiva 

resultat gällande elevers fysiska aktivitet är en studie som genomfördes under tre år på elever 

mellan sju till nio år. Interventionsgruppen fick ha fler lektioner med rena pulshöjande 

aktiviteter medan kontrollgruppen fortsatte skoldagen som vanligt. Resultatet visar dels att de 

elever som tillhörde interventionsgruppen och därmed var mer fysiskt aktiva i skolan även 

började röra sig alltmer på fritiden än vad kontrollgruppen gjorde.18 Liknande resultat bidrog 

även projektet Handslaget till. Projektet syftade till att öka samverkan mellan idrottsföreningar 

och skolor för att på så sätt främja ungas fysiska aktivitet. På olika sätt har idrottsföreningar 

                                                 

17 Isberg, Jenny (2009), Viljan till fysisk aktivitet: En intervention avsedd att stimulera ungdomar att bli fysiskt 

aktiva, s. 1–138. 
18 Cronholm, Felix, Rosengren, Björn, Karlsson, Caroline & Karlsson, Magnus (2017) ”A Physical Activity 

Intervention Program in School is Also Accompanied by Higher Leisure-Time Physical Activity: A Prospective 

Controlled 3-Year Study in 194 Prepubertal Children” i Journal of Physical Activity and Health nr 14 2017, s. 

301 ff. 
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och skolor i Örebro län samarbetat för att uppnå detta mål, till exempel har flera föreningar låtit 

elever prova på olika typer av idrotter i skolan. I studien som utvärderade dessa interventioner 

i skolan visar resultatet bland annat att eleverna var mer fysiskt aktiva efter samverkan än innan. 

Eleverna i grundskolan blev dock mer fysiskt aktiva än vad de elever som gick i gymnasiet blev 

av detta projekt. Resultatet visar, likt de båda presenterade studierna ovan, att om elever ges en 

bred och varierad idrottsupplevelse under skoltid ökar chansen till att de är mer fysiskt aktiva 

samt att de fortsätter vara fysiskt aktiva under tidig vuxen ålder19 

Vid en utblick i den internationella forskningen inom detta område finns en studie som även 

den visar positiva resultat av interventioner i skolan. Deras skolintervention gick ut på att öka 

den fysiska aktiviteten i klassrummet genom mer rörelse även under teoretiska lektioner. 

Resultatet av deras forskning framhäver att barn som rör sig mer i klassrummet även är mer 

fysiskt aktiva under övriga dagen.20 Trots att denna intervention genomfördes i klassrummet 

(förmodligen inte otroligt hög intensitet då elever ej är ombytta) visar även denna studie att 

ökad fysisk aktivitet i skolan bidrar till ökad fysisk aktivitet utanför skolan, vilket går i linje 

med resultaten från den svenska forskningen. Ett annat forskningsresultat visar på att olika typer 

av interventioner som genomförts i ämnet idrott och hälsa bidragit till att eleverna spenderat 

mer tid till att hålla måttlig till hög intensitet under lektionerna. Forskningen behandlar både 

elever i grund- och gymnasieskolan och går även den i linje med den svenska forskningen som 

de allra flesta visar att olika typer av interventioner bidrar till ökad fysisk aktivitet.21 

Ovanstående studier visar att olika typer av interventioner i skolan kan bidra till ökad fysisk 

aktivitet hos barn och unga. En studie som dock visar motsatt resultat är en internationell 

interventionsstudie där forskarna genomförde en studie i två brittiska skolor med syfte att 

undersöka aktivitetsarmbandets påverkan på elevernas fysiska aktivitet. Eleverna i denna studie 

                                                 

19 Eriksson, Charli, Johansson, Margareta, Ulvmyr, Camilla & Virtanen, Peter (2007), ”Att främja fysisk 

aktivitet hos barn och ungdom – en studie av handsslagssamverkan mellan idrotten och skolan i Örebro län” i 

Svensk idrottsforskning 2007, s. 16 ff. 
20 Martin, Rosemarie & Murtaghs, Elaine (2016), ”Active Classrooms: A Cluster Randomized Controlled Trial 

Evaluating the Effects of a Movement Integration Intervention on the Physical Activity Levels of Primary 

School Children” i Journal of physical activity and health nr 14 2016, s. 290–300. 
21 Lonsdale, Chris, Rosenkranz, Richard R, Peralta, Louisa R, Bennie, Andrew, Fahey, Paul & Lubans, David R 

(2013), ”A systematic review and meta-analysis of interventions designed to increase moderate-to-vigorous 

physical activity in school physical education lessons” i Preventive medicine 2013, s. 153 ff. 
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fick därmed bära aktivitetsarmband under en tidsperiod. Resultatet visar att stegräknaren och 

kaloriräknaren i aktivitetsarmbandet bidrog till att eleverna till en början rörde på sig mer. Detta 

höll dock enbart ett par veckor innan eleverna tappade motivationen för att uppnå 

aktivitetsarmbandets rekommendationer för antal steg per dag/brända kalorier. Detta då 

eleverna upplevde att det gav negativa känslor genom att de kände sig övervakade och fick 

skuldkänslor om de inte nådde målet.22  

Nästintill alla de ovanstående interventionsstudierna visar positiva resultat på elevers fysiska 

aktivitetsvanor. Enbart en av de presenterade studierna visar motsatt effekt. En slutsats av dessa 

studier skulle kunna vara att elevers fysiska aktivitetsvanor många gånger gynnas av olika typer 

av fysiska aktivitets interventioner i skolan, men att detta inte gäller alla elever och alla typer 

av interventioner.  

Skolor med idrottsprofilering 

Skolinterventioner genomförs i regel enbart under en begränsad tid och i många fall återgår 

skolorna till det normala efter interventionens slut. Andra skolor har istället valt att utveckla 

idrottsprofilering där fysisk aktivitet alltid är en del av vardagen. Vad är då en idrottsprofilerad 

skola? En definition av en idrottsprofilerade skola kan vara:  

”Skolor som har en uttalad idrottsprofilering och/eller speciella klasser med 

idrottsinriktning. Det innebär att de skolor som enbart erbjuder idrott som ett av 

många områden inom elevens val inte räknas som en idrottsprofilerad utbildning.”23 

En studie gällande idrottsprofilerade skolor visar att forskningen inom ämnet många gånger 

varit inriktade på gymnasieskolan, men då det blivit allt vanligare med idrottsprofilering även 

på grundskolan har dessa forskare undersökt högstadieskolor med idrottsprofilering. Av de 77 

kommuner som ingick i studien var det 26% av skolorna som uppnådde kriterierna för vad de 

definierat som en idrottsprofilerad skola. Resultatet visar att många valt denna typ av skola för 

att de idrottar på fritiden. Studien visar även att det är fler pojkar än flickor som väljer skolor 

                                                 

22 Goodyear, Victoria, Kerner, Charlotte & Quennerstedt, Mikael (2017), ”Young people’s uses of wearable 

healthy lifestyle technologies; surveillance, self-surveillance and resistance” i Sport, Education and society 2017, 

s. 2–13. 
23 Eliasson, Inger, Ferry, Magnus & Olofsson, Eva (2012), ”Manlig idrottsprofilering i grundskolan” i Svensk 

idrottsforskning nr 1 2015, s. 33 ff. 
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med idrottsprofilering vilket författarna till denna studie menar leder till att flickor ges sämre 

möjlighet till fysisk aktivitet än pojkar.24 En annan svensk studie genomförd på en 

idrottsprofilerad f-6 skola visar att denna skola arbetade väldigt mycket med hälsa i allmänhet. 

Hälsoarbetet begränsades ej enbart till lektionerna i ämnet idrott och hälsa utan var något som 

präglade hela skolan, lektionerna och dess innehåll.25 

Ett forskningsresultat från en idrottsprofilerad storstadsskola i Australien visar bland annat att 

elever som går på en idrottsprofilerad skola spenderar mindre tid i en stillasittande fritid.26 Detta 

resultat kan tolkas gå i linje med den tidigare forskningen gällande skolinterventioner kopplade 

till fysisk aktivitet. Det då det går att anta att de elever som går i denna Australienska skola rör 

sig mer under skoltid (då det är en idrottsprofilerad skola) och att de är mindre stillasittande 

tyder på att de är mer fysiskt aktiva på fritiden. Alltså att elever som rör sig mer i skolan även 

är mer fysiskt aktiva under fritiden, vilket forskningen kring skolinterventioner även visar på.   

Den tidigare forskningen kring skolor med idrottsprofilering undersöker många gånger 

gymnasieskolor som bedriver någon form av elitverksamhet. Den forskning jag funnit kring 

idrottsprofilerade skolor i lägre stadier har varit knapphändig, och den enda som jag ansett 

vara i linje med mitt forskningsområde har varit Magnus Brolins avhandling, som är inriktad 

på hälsoarbetet på en idrottsprofilerad skola.  Utifrån ovanstående presentation kring 

forskningsläget så kommer mitt examensarbete förhoppningsvis bidra med mer kunskap kring 

elever i skolor med idrottsprofilering och deras fysiska aktivitetsvanor.  

  

                                                 

24 Eliasson, Ferry & Olofsson (2012), s. 33 ff. 
25 Brolin, Magnus (2014), Hälsoarbete i skolan mer än motion, morötter och moral? s. 3–153. 
26 Knowles, Olivia, Gastin, Paul & Kremer, Peter (2017), ”Time use and health and wellbeing outcomes 

of sport school students in Australia” i Sport Sciences for Health nr 13 2017, s. 427–436. 
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att undersöka mellanstadie-elevers fysiska aktivitetsvanor i en skola 

med idrottsprofilering och jämföra det med elever i två skolor utan någon specifik profilering.  

• Finns det skillnader i de generella fysiska aktivitetsvanorna och i så fall på vilket sätt? 

• Finns det skillnader i elevernas fysiska aktivitetsvanor på fritiden och i så fall på vilket 

sätt? 

• Hur transporterar eleverna sig till skolan? 

• I vilken utsträckning är elever stillasittande framför skärmar och på vilket sätt skiljer 

sig detta åt mellan skolorna? 

Metod 

Nedan kommer metoden för denna uppsats att redogöras. Denna del är uppdelad i fyra delar: 

design och datainsamling, etiska aspekter, urvalsgrupp och analys.  

Design och datainsamling 

Denna studie är en tvärsnittsstudie och har genomförts genom en enkätundersökning. Elever i 

årskurs 4–6 på tre skolor har deltagit i denna studie. Eleverna på de utvalda skolorna har 

tilldelats varsin enkät med tillhörande följebrev. Enkäten delades ut på skoltid men 

genomfördes hemma. Enkäten bestod av åtta frågor, detta då det ska vara enkelt och gå relativt 

snabbt att svara på enkäten vilket kan vara fördelaktigt då respondenterna är relativt unga. En 

kortare enkät bidrar, enligt Bryman, ofta också till mindre bortfall då den går fortare att 

genomföra. Något som också kan minska bortfallet vid enkätundersökningar är tydliga 

informationsbrev, instruktioner och frågor.27  

Enkätfrågorna är redan validerade frågor som har använts i tidigare forskning. Frågorna 1–4 

samt 8 är tagna från studien Skolbarns hälsovanor i Sverige 2013/1428 och frågorna 5–7 är tagna 

från studien Riksmaten ungdom.29 Att utforma enkäten utifrån redan validerade frågor ökar 

                                                 

27 Bryman, Alan (2016), Samhällsvetenskapliga metoder, s. 231 ff. 
28 Folkhälsomyndigheten (2014), s. 73–91. 
29 Nyberg (2017), s. 27–55. 
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chansen för att forskningen verkligen mäter det som ska mätas. Reliabiliteten ökar även vilket 

menas att samma undersökning ska kunna göras igen med samma resultat.30 Då jag i denna 

undersökning använt mig av redan beprövade frågor är sannolikheten större att frågorna inte är 

otydliga vilket bidrar till att samma frågor kan användas igen och då få liknande resultat.  

En pilotundersökning har också genomförts på en grupp på 20 barn. Respondenterna fick svara 

på enkäten samt ge återkoppling kring frågorna. Utifrån pilotstudien reviderades några av 

frågorna då de uppfattades som otydliga. Av några respondenter upplevdes frågan gällande 

skärmtid som svår att förstå då materiella ting som ”video” och ”DVD” gavs som exempel på 

skärmtid, vilket barnen i denna ålder ej kunde relatera till. Detta har i samråd med 

respondenterna ändrats och nu har ”telefon” samt ”surfplatta” tillkommit till förklaringen av 

vad skärmtid står för.    

I detta examensarbete har elever själva uppskattat sin fysiska aktivitets nivå samt hur mycket 

tid de tillbringar framför diverse skärmar, vilket kallas för en självrapporterande studie. Denna 

typ av metod har enligt flera forskare brister. Ekelund, Tomkinson och Armstrong, vars 

forskning presenterades under bakgrunden, har genomfört en systematisk litteraturstudie med 

syfte att sammanställa forskning kring mätning av fysisk aktivitet genom självrapportering hos 

ungdomar. Deras resultat visade bland annat att elever många gånger uppger att de är mer 

fysiskt aktiva än vad de faktiskt är, vilket de menar är en brist i användandet av 

självrapporterade metoder.31 Ovanstående resonemang kring studier med självrapportering 

styrks av Gisela Nyberg. Hon har därför använt sig av rörelsemätare, även kallat accelerometrar, 

i mätningen av elevers fysiska aktivitetsnivå.32 Då detta examensarbete var av begränsad tid 

samt inte hade någon specifik budget var det svårt att använda sig av rörelseaccelerometrar i 

undersökningen av elevernas fysiska aktivitetsnivå. Kritiken av självrapporterande studier har 

dock reflekterats över och eftersom målgruppen i denna studie är elever i samma ålder kan det 

förmodas att eleverna på alla tre skolor är lika benägna att överskatta (eller underskatta) sin 

                                                 

30 Eriksson Barajas, Katarina, Forsberg, Christina & Wengström, Yvonne (2013), Systematiska litteraturstudier i 

utbildningsvetenskap, s. 52. 
31 Ekelund, Tomkinson & Armstrong (2017), s. 859–865. 
32Nyberg (2017), s. 27–55. 
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fysiska aktivitetsnivå. Vilket gör att det intressanta i denna studie kommer bli att mäta 

aktivitetsnivån på skolorna i förhållande till varandra, alltså mäta skillnaden mellan skolorna. 

Etiska aspekter 

Vid all typ av forskning är det viktigt att ta hänsyn till forskningsetiska aspekter. Några av de 

forskningsetiska principerna som gäller för bland annat svensk forskning är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.33 Dessa 

principer har givetvis präglat även denna forskningsprocess. Först och främst har alla elever, 

lärare samt vårdnadshavare informerats om studiens syfte samt att eleverna när som helst kan 

avsluta ifyllandet av enkäten helt utan anledning. Detta har informerats om genom ett följebrev 

som skickats med enkäten (bilaga 1). På detta följebrev har även respektive vårdnadshavare 

skrivit under om de samtycker till att deras barn får delta i denna undersökning eller ej, detta 

krävs då forskningen involverar barn och unga som är minderåriga. Respondenterna och dess 

vårdnadshavare har också informerats om att svaren kommer att analyseras helt anonymt samt 

att all information som samlas in enbart kommer användas i forskningssyfte. Som 

morot/belöning för att eleverna deltar i studien har alla klasser lovats glass. I följebrevet 

förtydligade jag att alla barn kommer få glass även om vårdnadshavarna fyllt i att de inte får 

delta i studien, samt att glass kommer att delas ut då övervägande del av klassen lämnar tillbaka 

följebrevet med medgivarblanketten och eventuell ifylld enkät. Alla elever som lämnade in 

enkäten på båda skolorna hade fått vårdnadshavares godkännande att delta i undersökningen. 

Urvalsgrupp 

Urvalsgruppen är tre F-6 skolor, en skola som har en uttalad idrottsprofilering (skola A) och 

två skolor som inte har någon specifik profilering (skola B1 och B2). Årskurs 4, 5 och 6 på 

skola A, årskurs 4 på skola B1 och årskurs 5 och 6 på skola B2 har svarat på enkäten. Skolorna 

har valts ut genom ett bekvämligghetsurval vilket betyder att urvalsgruppen är lättillgänglig för 

forskaren. Fördelar med ett bekvämlighetsurval är att det kan vara lättare att få in enkäterna och 

nackdelen kan vara att det är svårare att generalisera resultatet då forskare inte vet vilken 

                                                 

33 Gustafsson, Begnt, Hermerén, Göran & Petersson Bo (2004), Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer 

och exempel, s. 81 ff. 



12 

 

 

 

population detta stickprov är representativt för.34 Alla tre skolor är belägna i ett län i 

Mellansverige.  

Skola A 

Skola A är en friskola som vårdnadshavarna aktivt måste söka in till samt så har skolan en 

uttalad idrottsprofilering. Eleverna i klass 4–6 har lektioner i idrott och hälsa två gånger i 

veckan/1 timme per lektion. Utöver detta ägnar eleverna lika mycket tid till någon av 

profilfördjupningarna: gymnastik- och dans, fotboll eller allmän fördjupning. Detta betyder att 

eleverna har schemalagd fysisk aktivitet fyra gånger i veckan. Årskurs 6 har, utöver detta, 

pulsträning 30 minuter en gång i veckan. Alla klasser i 4an, 5an och 6an har två raster á 30 

minuter varje dag. Då skolan aktivt arbetar för att eleverna ska vara fysiskt aktiva har eleverna 

många gånger olika typer av rörelseaktiviteter även under långa teoretiska lektioner. Rektorn 

har även utsett en i personalgruppen som har i uppgift att utveckla profilen idrott och hälsa på 

skolan, där fysisk aktivitet är en del av arbetsuppgiften. Skola A är belägen i en stor kommun 

med närhet till centrum.  

Skola B 

Då det varit problematiskt att finna skolor som varit villiga att ställa upp med samtliga årskurser 

(4–6) har det resulterat i att skola B är uppdelad i två skolor (skola B1 och skola B2). I Skola 

B1 genomförde årskurs 4 enkäten och i skola B2 genomförde årskurs 5 och 6 enkäten. Bägge 

skolorna är kommunala skolor som inte har någon särskild inriktning. Eleverna i årskurs 4–6 

på båda skolorna har ämnet idrott och hälsa två gånger i veckan/1 timme per lektion. Alla 

klasser har rast cirka en timme varje dag där eleverna nästintill alltid är utomhus. I resultatdelen 

kommer skola B1 och B2 benämnas som skola B.  

Skola B1 är belägen i en mindre kommun på landsbygden medan skola B2 är belägen i en stor 

kommun, relativt centralt. 

                                                 

34 Bryman (2016), s. 194. 
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Analys 

De variabler som används vid utformandet av enkäten är av kategorivariabel karaktär: kön, 

årskurs, huruvida man är föreningsaktiv, transport till skolan, träningsfrekvens på fritid, 

träningsfrekvens under hela dagen samt skärmtid. Dessa variabler kommer att mätas i två olika 

skalnivåer, vilka är nominalskala och ordinalskala. Enkätfrågorna 1, 2, 5, 6 och 7 mäts med 

nominalskala medan 3, 4 och 8 mäts med ordinalskala. En öppen fråga har även ställts där de 

elever som uppgett att de är föreningsaktiva också fått svara på vilken förening de tillhör samt 

vad de utövar för typ av aktivitet/idrott. 

Data har ställts upp i korstabeller, detta för att kunna analysera data samt ställa olika variabler 

mot varandra. De allra flesta variabler har analyserats genom bivariat analys, vilket betyder att 

två variabler analyseras samtidigt. För att ta reda på om det funnits någon signifikans i det jag 

mätt har det icke-parametriska testet chitvå-test använts, detta då det lämpar sig bra för variabler 

på ordinal- och nominalskalenivå.35 Resultatet av detta har presenterats genom olika typer av 

stapeldiagram. Variabeln gällande föreningstillhörighet analyserades utifrån univariat analys, 

vilket betyder att enbart en variabel analyseras åt gången. Även detta har presenterats med hjälp 

av två stapeldiagram.   

Två frågor har dikotomiseras, vilket betyder att svarsalternativen har delats in i två kategorier. 

En av frågorna som har dikotomiseras är den gällande hur många gånger i veckan eleverna 

vanligtvis är fysiskt aktiva minst en timme om dagen. Svarsalternativen 0–6 dagar i veckan 

tillhör kategorin ”når inte de fysiska aktivitetsrekommendationer” och 7 dagar i veckan tillhör 

kategorin ”når de fysiska aktivitetsrekommendationerna”. Dikotomiseringen är baserd på 

WHO:s rekommendationer kring fysisk aktivitet för barn och unga. Utifrån dikotomiseringen 

har jag sedan analyserat huruvida det finns en skillnad mellan fysisk aktivitet och kön, skola 

samt årskurs. Den andra frågan som har dikotomiseras är den gällande transport till skolan. 

Svarsalternativen ”går” och ”cyklar” har kategoriserats ihop till ”aktiv transport” medan 

svarsalternativen ”bil” och ”buss eller tåg” har kategoriserats ihop till ”passiv transport”.  

  

                                                 

35 Ejlertsson, Göran (2012), Statistik för hälsovetenskaperna, s. 195 ff. 
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Resultat 

I denna del presenteras resultatet. Detta kommer att ske i både löpande text samt genom olika 

typer av figurer. Resultatdelen är uppbyggd på de fyra frågeställningar som denna uppsats 

ämnar undersöka men inleds med en beskrivning av respondenterna. 

Enkäten delades ut till 85 elever på skola A och 78 elever på skola B. På skola A var det ett 

bortfall på 15 elever som inte lämnade in enkäten vilket betyder att det var 82% av eleverna 

som svarade på enkäten. På skola B var bortfallet 23 elever vilket betyder att det var 71% av 

eleverna på skola B som svarade på enkäten.  

De generella fysiska aktivitetsvanorna 

I skola A är det 43% av de svarande som är fysiskt aktiva minst en timme varje dag och därmed 

når upp till de fysiska aktivitets rekommendationerna (Figur 1). Detta är en markant skillnad 

mot skola B där enbart 4% är aktiva minst en timme dagligen (p<0,001). Ingen skillnad finns 

mellan hur många pojkar och flickor som når upp till rekommendationerna (p=0,960).  

 

Figur 1. Skillnad mellan skolorna i hur många som når upp till WHO:s rekommendationer gällande fysisk 

aktivitet (n=122). 
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I skola A är det ingen signifikant skillnad mellan årskurserna (p=0,706) (Figur 2). I årskurs 4 

är det 36% som är tillräckligt fysiskt aktiva, motsvarande 43% i årskurs 5 och 48% i årskurs 

6. I skola B var det enbart två elever som uppgav en fysisk aktivitetsnivå som gör att de når 

upp till rekommendationerna.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Skillnad i hur många som når upp till rekommendationerna mellan årskurserna (n=122). 
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Det är stor skillnad mellan skolorna i antal dagar eleverna är fysiskt aktiva minst en timme om 

dagen (p<0,001) (Figur 3). Majoriteten (95%) av eleverna i skola A är fysiskt aktiva minst en 

timme om dagen 4–7 dagar i veckan. I skola B är det enbart 40% av eleverna som är fysiskt 

aktiva minst en timme om dagen 4–7 dagar i veckan.  

 

Figur 3. Skillnad i fördelningen på antal dagar elever är aktiva minst en timme per dag. (n=122). 
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Elevers fysiska aktivitetsvanor på fritiden 

I denna del presenteras resultatet gällande elevers fysiska aktivitetsvanor på fritiden. 

Det är signifikant högre andel elever i skola A som tillhör en förening än vad det är i skola B 

(p<0,001) (Figur 4). I skola A är det 96% av eleverna som tillhör en förening medan det i skola 

B är 66% som är föreningsaktiva.  

 

Figur 4. Skillnad mellan skolorna i hur många elever som är föreningsaktiva (n=122) 
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Figur 5. Visar procentuell fördelning av de idrotter/aktiviteter eleverna i skola A utövar. Viktigt att ha kännedom 

om är att några elever utövar fler än en idrott och därav finns med i flera av kategorierna i diagrammet ovan (n=70). 

Stor del av elever (37%) i skola A är aktiva i en fotbollsförening (Figur 5). Gymnastik är den 

näst populäraste föreningsidrotten och utövas av 14% av eleverna. Annan bollsport står i detta 

fallet för beachvolleyboll, basket, handboll och innebandy. De idrotter som benämns som 

övriga idrotter är orientering, Yoump, simning, hockey och friidrott. 
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Figur 6. Visar procentuell fördelningen av de idrotter/aktiviteter eleverna i skola B utövar. Viktigt att ha kännedom 

om är att några elever utövar fler än en idrott och därav finns med i flera av kategorierna i diagrammet ovan (n=55). 

Den populäraste idrotten är även i skola B fotboll, som 29% av eleverna ägnar sig åt följt av 

dans som 13% av eleverna utövar (Figur 6). Andra bollsporter är i detta fall handboll, basket 

och innebandy. Övriga idrotter är i detta fall parkour och friidrott. 
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Majoriteten av eleverna i skola A (86%) är fysiskt aktiva 2–6 gånger i veckan (Figur 7) 

motsvarande 68% av eleverna på skola B. Ingen signifikans (p=0,13).  

 

Figur 7. Skillnad i hur ofta elever är fysiskt aktiva på fritiden (n=121). 
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Transport till skolan 

Det finns ingen signifikant skillnad mellan skolorna huruvida eleverna tar sig till skolan genom 

aktiv eller passiv transport (p=0,063) (Figur 8). Med aktiv transport menas gång eller cykel och 

passiv transport står för färdmedlet bil, buss eller tåg.  

 

Figur 8. Skillnad i transporten till skolan mellan eleverna på skolorna A och B (n=120). 
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Elevers skärmvanor  

Det finns ingen signifikans mellan skolorna i skärmtid under vardagar (p=0,769) (Figur 9). 

Majoriteten av eleverna i båda skolorna, 94% i skola A och 97% i skola B, tillbringar 1–4 

timmar om dagen framför en skärm på vardagar.  

 

Figur 9. Skillnad i skärmtid på vardagar mellan skolorna (n=122). 
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Det finns ingen signifikant skillnad mellan skolorna i skärmtid under helger (p=0,919) (Figur 

10). Majoriteten av eleverna i båda skolorna, 91% i skola A och 96% i skola B, tillbringar 2-6 

timmar per dag framför en skärm på helgerna.  

 

Figur 10. Skillnad i skärmtid på helger mellan skolorna (n=122). 
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Diskussion  

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka elevers fysiska aktivitetsvanor i en 

idrottsprofilerad skola och jämföra det med en skola som inte har någon särskild profilering. 

Frågeställningarna som legat i grund för uppsatsen är:  

• Finns det skillnader i de generella fysiska aktivitetsvanorna och i så fall på vilket sätt? 

• Finns det skillnader i elevernas fysiska aktivitetsvanor på fritiden och i så fall på vilket 

sätt? 

• Hur transporterar eleverna sig till skolan? 

• I vilken utsträckning är elever stillasittande framför skärmar och på vilket sätt skiljer 

sig detta åt mellan skolorna? 

Diskussionen är uppdelad i två delar. I första delen kommer resultatet att diskuteras både enskilt 

och i förhållande till tidigare forskning. Andra delen är en metoddiskussion.  

Resultatdiskussion 

I den tidigare forskningen krig elevers aktivitetsvanor, som presenterades i början av uppsatsen, 

framgår det att det är få unga som når upp till rekommendationerna gällande fysisk aktivitet. 

Studien Skolbarns hälsovanor uppger att det var cirka 10–20% av barn och unga som var 

tillräckligt fysiskt aktiva år 2013/2014.36 Två av studierna visar även att det är fler pojkar än 

flickor som når upp till rekommendationerna.37 38 Detta går till viss del i linje med resultatet i 

denna uppsats som visar att det är sammanlagt 24% av eleverna på de båda skolorna som når 

upp till rekommendationerna, vilket kan ses som relativt få. Majoriteten av dessa elever går 

dock på skola A där 43% av eleverna når rekommendationerna, jämfört med 4% av eleverna på 

skola B. Att det är så otroligt stor skillnad mellan skolorna och att det är så många som ej når 

upp till rekommendationerna på skola B kan ses som väldigt slående. Det då de flesta, svenska 

skolorna i årskurs 4–6 ej har någon specifik idrottsprofilering. Dock går det enbart att konstatera 

                                                 

36 Folkhälsomyndigheten (2014), s. 1–116. 
37 Folkhälsomyndigheten (2014), s. 1–116. 
38 Nyberg (2017), s. 27–55. 
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att det ser ut som det gör på de specifikt undersökta skolorna vilket gör att det kommer bli 

intressant att ta del av nästkommande studie Skolbarns hälsovanor för att se om deras resultat 

liknar de jag fått från skola B. Kanske är det så att det är nästintill inga elever idag som når 

rekommendationerna gällande fysisk aktivitet. För studien Skolbarns hälsovanor jag tagit del 

av i denna uppsats är trots allt genomförd för tre till fyra år sedan.  

Skillnaden mellan skolorna är väldig stor, resultatet visar däremot ingen skillnad mellan könen 

vilket ej går i linje med den tidigare forskningen. Att det ej är någon skillnad mellan könen 

skulle kunna bero på att den allra största delen av de som når rekommendationerna går på skola 

A och att detta är ett fenomen som uppenbarar sig enbart på denna skola eller på skolor med 

idrottsprofilering i största allmänhet. Vid en större studie där fler skolor deltar skulle det vara 

möjligt att undersöka om detta enbart är en tillfällighet eller om det är så det ser ut på skolor 

med idrottsinriktning. Något som även skulle vara intressant att undersöka vid en större studie 

är det faktum att det är allt fler elever, på skola A, som når upp till rekommendationerna 

gällande fysisk aktivitet desto äldre de blir (figur 2). Resultatet från denna uppsats visar ingen 

signifikans men procentuellt sätt är det större andel som når rekommendationerna med stigande 

årskurs. Detta resultat är motsatt mot Gisela Nybergs studie, där de yngre eleverna i allt större 

grad nådde upp till WHO:s rekommendationer än de äldre eleverna.39  

Något som kan ses som problematiskt med att dikotomisera frågan gällande hur många dagar i 

veckan eleverna är fysiskt aktiva minst en timme per dag utifrån WHO:s rekommendationer är 

att vissa elever kanske är aktiva fler timmar per dag under 6 dagar men ej når upp till en timme 

varje dag, då de kanske är fysiskt inaktiva 1–2 dagar i veckan. Dessa elever kanske ändå når 

upp till rekommendationerna gällande fysisk aktivitet för att de är aktiva väldigt mycket under 

några dagar, vilket ej syns i detta resultat. Därav fann jag det väldigt viktigt att även visa 

resultaten av hur fördelningen av fysiska aktivitetsdagar såg ut över hela veckan. Detta resultat 

visar att majoriteten av eleverna i skola A är fysiskt aktiva minst en timme om dagen 4–7 dagar 

i veckan och majoriteten av eleverna i skola B är fysiskt aktiva minst en timme om dagen 2–5 

dagar i veckan. Utifrån detta går det att anta att det finns fler elever i bägge skolorna som även 

de har goda fysiska aktivitetsvanor trots att de ej rör på sig en timme om dagen, varje dag 

                                                 

39 Nyberg (2017), s. 27–55. 
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(speciellt i skola A där de har fysisk aktivitet schemalagd 4–5 dagar i veckan samt har fler 

pulshöjande aktiviteter under teoretiska lektioner). Det går att diskutera huruvida WHO:s 

rekommendationer kring fysisk aktivitet lämpar sig bäst vid undersökandet av elevers fysiska 

aktivitetsvanor. Rekommendationerna tar inte hänsyn till ovanstående aspekter jag diskuterar 

och utesluter säkerligen många elever som är väldigt fysiskt aktiva många dagar i veckan men 

inte alla. Dock har jag valt att använda mig av WHO:s rekommendationer dels för att kunna 

ställa resultatet i denna studie i förhållande till tidigare forskning (som använt sig av samma 

rekommendationer) men även för att kunna få ut ett så tydligt resultat som möjligt mellan skola 

A och B.  

Av eleverna som deltog i studien Skolbarns hälsovanor 2013–2014 var det 35% av flickorna 

och 45% av pojkarna som var fysiskt aktiva mer än 4 dagar i veckan på sin fritid.40 Detta 

överensstämmer relativt väl med eleverna i skola A, där 49% av eleverna är fysiskt aktiva 4 

dagar eller mer på fritiden. I skola B är denna andel betydligt lägre (26%). Det är även relativt 

stor skillnad på hur många elever som är aktiva i en idrottsförening mellan skolorna. I skola A 

är nästintill alla elever medlemmar i en förening (96%) och i skola B är det 66% av eleverna 

som är medlemmar i en förening. Att det är 66% av eleverna i skola B som är medlemmar i en 

förening men enbart 26% av eleverna som är fysiskt aktiva minst 4 gånger i veckan på sin fritid 

betyder förmodligen att många av eleverna går på idrotter som inte har träning fler gånger än 4 

gånger i veckan samt att de inte är så värst fysiskt aktiva under de dagar de inte har 

föreningsaktivitet. Detta borde även vara fallet med Skola A där 96% av eleverna tillhör en 

förening men enbart 49% är fysiskt aktiva minst 4 gånger i veckan.  

Det är ingen signifikant skillnad mellan skolorna i huruvida eleverna transporterar sig till skolan 

via aktiv eller passiv transport. Cirka 60% av eleverna på respektive skola transporterar sig till 

skolan genom cykel eller gång. Resultatet i denna studie går i linje med den tidigare forskningen 

som visade att det år 2008 var 60% av eleverna som tog sig till skolan genom aktiv transport.41 

Under vardagarna spenderar majoriteten av eleverna på både skola A och B 1–4 timmar per 

dagen framför en skärm. Under helgerna lägger eleverna på bägge skolorna mer tid framför 

                                                 

40 Folkhälsomyndigheten (2014), s. 1–116. 
41 Faskunger (2008), s. 26. 



27 

 

 

 

skärmen då majoriteten spenderar 2–6 timmar på skärmtid. Detta resultat går att dra parallell 

till Gisela Nybergs resultat som visar att unga är benägna att vara mer fysiskt 

inaktiva/stillasittande under helgen.42 

Sammanfattningsvis går det att fastställa att eleverna på skola A i regel är mer fysiskt aktiva än 

vad eleverna på skola B är. Eleverna på skola A rör sig mer under skoldagen, då skolan valt en 

aktivare undervisning, samt så rör de sig mer på fritiden än vad eleverna på skola B gör. Att 

eleverna rör sig mer på fritiden kanske beror på att de är mer aktiva under skoldagen eller så 

beror det på att deras föräldrar samt de själva valt skolan för att de tycker om en aktiv livsstil, 

kanske beror det på båda delar. Det går dock ej att dra några slutsatser om detta genom resultatet 

i denna studie. Dock så överensstämmer resultatet i denna studie med den tidigare forskningen 

kring skolinterventioner kopplade till fysisk aktivitet som näst intill alla visade att elever som 

rör på sig mer under skoltid är mer benägna att röra sig mer under hela dagen.43 44 45 

Oavsett orsaken till att eleverna på skola A i allmänhet rör på sig mer på sig än vad eleverna på 

skola B gör så går det att konstatera att så är fallet på de undersökta skolorna. I skolans riktlinjer 

står det klart och tydligt att undervisningen får utformas på olika sätt men leda till att elever får 

med sig samma typ av kunskaper vidare i livet, alltså att skolans undervisning är likvärdig. 

Frågan huruvida undervisningen i skolan är likvärdig kvarstår och utifrån denna tvärsnittsstudie 

går det att resonera kring om så verkligen är fallet. Denna studie visar trots allt att elever som 

går på skola A erbjuds mer fysisk aktivitet under skoltid samt även är mer fysiskt aktiva under 

hela dygnet och veckan än vad eleverna på skola B är. Inledningen till detta examensarbete 

visar på att fysisk aktivitet bidrar till en rad olika hälsovinster vilket betyder att eleverna i skola 

A, som ges mer fysisk aktivitet i skolan, rustas för ett liv som förmodligen innebär att de är mer 

benägna att undvika sjukdomar som diabetes, depression och hjärt- och kärlsjukdomar (om de 

fortsätter med den fysiska livsstilen). Eleverna i skola B ges ej genom skolan samma möjlighet 

till fysisk aktivitet vilket i sin tur kan leda till att de fortsätter med en, i större utsträckning, 

fysisk inaktiv livsstil vilket som i sin tur ökar risken för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar. 

                                                 

42 Nyberg (2017), s. 27–55. 
43 Cronholm, Rosengren, Karlsson, & Karlsson, (2017), s. 301 ff. 
44 Eriksson, Johansson, Ulvmyr, & Virtanen, (2007), s. 16 ff. 
45 Martin & Murtaghs (2016), s. 290 ff. 
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Utifrån ovanstående resonemang går det att ifrågasätta den likvärdiga utbildningen i dessa tre 

skolor.  

Metoddiskussion 

En problematik under arbetsgången har varit att finna skolor som är villiga att ställa upp samt 

genomföra enkäten. Skola A fann jag vid ett tidigt skede och har haft en bra kontakt med under 

hela processen. Jag fann även väldigt tidigt en skola som skulle vara skola B som var villig att 

ställa upp men när det väl var dags att dela ut enkäten försämrades kontakten. Skolan jag efter 

det fann (skola B1) besökte jag och delade ut enkäten till lärare och elever på skolan som lovade 

att genomföra den men efter cirka två veckor hade enbart årskurs 4 genomfört enkäten (trots 

påminnelser från mig). Detta bidrog till att jag fick kontakta en tredje skola (skola B2) där jag 

delade ut enkäten till årskurs 5 och 6. På grund av tidsbrist var jag tvungen att hämta tillbaka 

enkäterna kort därefter och hade då inte möjlighet att invänta fler svar, vilket ledde till sämre 

svarsfrekvens i skola B.  

Det problematiska med att enkäterna ej kunde delas ut på en och samma skola (skola B) blev 

att det ej gick att analysera eventuella skillnader mellan årskurserna på samma skola. Att 

skolorna även är belägna i olika områden med familjer med olika sociokulturella bakgrunder 

kan också vara något som påverkat resultatet. En annan problematik med denna studie är att 

skola A är en friskola. Det hade varit intressant att studera två stycken kommunala skolor som 

var belägna i ungefär samma geografiska/sociokulturella område. Det då förklaringen till varför 

det är sådan stor skillnad mellan skolorna kan vara att skola A är en friskola med uttalad 

idrottsprofilering som föräldrarna aktivt söker till. Elever och vårdnadshavare tar alltså ett aktivt 

val att gå på skola A och förmodligen har föräldrar eller elever eller båda delar ett intresse för 

fysisk aktivitet och hälsa. Vilket i sin tur kan leda till att eleverna i skola A redan har en väldigt 

aktiv livsstil innan de väljer att börja på skolan. Eftersom skolorna inte heller är belägna i exakt 

liknande sociokulturella områden kan detta även ha en betydelse för resultatet. Barn som har 

föräldrar med högre utbildning är många gånger mer benägna att vara fysisk aktiva än vad barn 

som har föräldrar med lägre utbildning och lägre inkomst är. Skolans geografiska plats och 

vilket typ av sociokulturellt område den är belägen i kan alltså ha haft stor betydelse för 

resultatet.  
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Att enkäterna togs med samt fylldes i hemma bidrog förmodligen till att det blev mindre bortfall 

på frågorna. Det var ytterst få frågor som någon elev hoppat över eller svarat fler svarsalternativ 

än vad de skulle. Detta kan dels bero på att eleverna är relativt unga och ej har fyllt i jättemånga 

enkäter förut (ej enkättrötta) samt att föräldrar fanns tillgängliga vid ifyllandet av enkäten. 

Implikationer för den kommande yrkesrollen 

Skolverket säger att alla elever ska erbjudas fysisk aktivitet varje dag, vilket denna studie visar 

att så inte är fallet på alla skolor. Skolans utbildning ska även vara likvärdig, vilket den ej (i 

detta fall) kan ses som då inte alla skolor erbjuder daglig, fysisk aktivitet.  

Utifrån detta examensarbete går det att, som lärare och rektor, arbeta med att under skoltid 

erbjuda eleverna fysisk aktivitet varje dag. Eleverna på skola A når lättare rekommendationerna 

gällande fysisk aktivitet då de varje dag, ibland flera gånger om dagen, erbjuds fysisk aktivitet 

inom hela skolans verksamhet. Som verksam lärare går det därför att arbeta för att fysisk 

aktivitet ej enbart ska begränsas till lektionerna i idrott och hälsa och raster. Fysisk aktivitet kan 

ske under hela skoldagen, även under teoretiska lektioner. Att, som på skola A, utse en ur 

personalgruppen som ansvarar för detta ”hälsoarbete” kan ses som en framgångsfaktor och 

något fler skolor skulle kunna dra nytta av. Utifrån resultatet i denna studie kan det även ses 

vara av vikt att yrkesverksamma lärare i idrott och hälsa bidrar med sin kunskap inom ämnet 

både till andra lärare men också elever och föräldrar. Vikten av fysisk aktivitet kan ses som en 

självklarhet för oss som är utbildade inom området men som något helt främmande för 

människor som ej mött det tidigare. Personalen på skola A har sökt sig till skolan då de 

förmodligen sympatiserar med skolans profilering och då kanske även arbetar för att eleverna 

ska möta daglig fysisk aktivitet. Genom att utbilda övrig personal på skolor som inte har någon 

idrottsprofilering kan det leda till att fler på skolan känner ansvar och kunskap i hur de kan 

erbjuda alla elever fysisk aktivitet varje dag.  

  



30 

 

 

 

Slutsats 

Elevers fysiska aktivitetsvanor skiljer sig åt mellan skolan med idrottsprofilering mot skolorna 

som inte har någon särskild profilering. Drygt hälften av eleverna på den idrottsprofilerade 

skolan (skola A) uppnår WHO:s rekommendationer gällande fysisk aktivitet, medan det var 

nästintill inga elever på de två skolor utan någon särskild inriktning (skola B1 och B2) som når 

rekommendationerna. Det är ingen skillnad mellan könen i hur många som når 

rekommendationerna. Betydligt fler elever i skola A är aktiva i en idrottsförening och generellt 

mer aktiva på fritiden än vad eleverna på skola B är. Dock finns det ingen signifikans mellan 

skola A och B1/B2 i huruvida de tar sig till skolan genom aktiv eller passiv transport. Eleverna 

på skolorna tillbringar i stort sätt lika mycket tid framför olika typer av skärmar. Den tiden är 

dock högre under helger än vad den är under vardagar. 

Resultatet från denna uppsats och skillnaden mellan skolorna kan tyckas vara väldigt markant. 

För mig och alla andra idrottslärarstudenter samt yrkesverksamma lärare i idrott och hälsa kan 

detta kännas väldigt betygande. Vanligtvis kanske lärare i idrott och hälsa träffar samma elever 

1–2 gånger i veckan och med detta resultat i ryggen (samt all annan forskning om ungas brist 

på fysisk aktivitet) kan det kännas som ett ännu större krav att eleverna måste vara fysiskt aktiva 

under de få timmar de faktiskt har schemalagd idrott och hälsa. Resultatet från denna uppsats 

visar dock att även det kanske ändå inte skulle räcka med att eleverna är fysiskt aktiva maximal 

tid under lektionerna i idrott och hälsa. Endast 4% av eleverna på skola B nådde 

rekommendationerna gällande fysisk aktivitet. I skola A var det betydligt fler elever som nådde 

rekommendationerna och framgångsfaktorn till det är svår att tyda utifrån denna uppsats. 

Förmodligen är det en kombination av flera olika faktorer som bidrar till att fler elever i skola 

A når upp till rekommendationerna.  

Ur ett skolperspektiv verkar skola A:s framgångsfaktor vara att ha ett hälsotänk över hela 

verksamheten, där elever ges fler rena pulshöjande lektioner, kortare pulshöjande aktiviteter på 

teoretiska lektioner samt kunskap om fysisk aktivitet och dess betydelse. Utifrån detta resultat 

kan inte ansvaret ligga på enbart en ynka lärare i idrott och hälsa. Hela skolan måste samarbeta 

för att nå framgång och det står ju trots allt redan i läroplanens kapitel 1 och 2 att undervisningen 

ska: ”[…]sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela 
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skoldagen”46, vilket skola A verkar ha lyckats med. Om samhället och skolan tar sitt ansvar 

måste även vårdnadshavare ta sitt. Resultatet visar, likt tidigare forskning, att eleverna är allt 

mer stillasittande under helger. Här kanske det är samhällets och skolans uppgift att informera 

samt vägleda både elever och föräldrar i betydelsen av fysisk aktivitet. Om den svenska skolan 

lyckas få dagens elever att förstå betydelsen av fysisk aktivitet finns det större chans att de i sin 

tur att hjälper sina barn till ett mer fysiskt aktivt liv. 

 

 

  

                                                 

46 Lgr11. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Följebrev       

                                                                             Örebro den 7 november 2017 

Elevers motionsvanor       

Mitt namn är Sara Grundel och jag läser termin 9 på ämneslärarprogrammet på Örebro 

Universitet. Denna termin skriver jag mitt examensarbete som syftar till att undersöka 

mellanstadieelevers motionsvanor. Medföljande enkät delas ut i årskurserna 4–6 i två skolor. 

För att eleverna ska kunna svara på enkäten krävs vårdnadshavares godkännande, vilket ni 

finner längst ner på sidan. Deltagande i denna studie och därmed ifyllande av enkäten är helt 

frivilligt och kan avslutas när som helst utan anledning. Svaren från denna enkät kommer 

behandlas anonymt och kommer enbart användas i mitt examensarbete.  

Jag önskar att du lämnar tillbaka enkäten till din klasslärare senast måndag den 13/11. Som tack 

kommer alla i din klass få varsin Piggelinglass när övervägande del av klassen lämnat tillbaka 

enkäten. Glass delas givetvis ut till alla elever oavsett om vårdnadshavare godkänt sitt barns 

medverkan eller ej! 

Slutligen vill jag tacka för att jag får dela ut denna enkät till dig, ditt svar är viktigt för mitt 

examensarbete!  

Svarstalong 
Ja, jag godkänner att mitt barn får fylla i denna enkät och därmed deltar i studien.  
 
Nej, jag vill inte att mitt barn fyller i denna enkät/deltar i studien. 

 
Namnteckning: _______________________________________________________ 
 
Namnförtydligande:____________________________________________________ 
 
Datum:_____________________________ 

Kontaktuppgifter 

Vid frågor, vänligen kontakta: saragrundel@hotmail.com 

mailto:saragrundel@hotmail.com
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Bilaga 2 – Enkäten  
Vänligen sätt ett kryss i en ruta under varje fråga. 

1. Är du en flicka eller pojke?  

□Flicka 

□Pojke 

 

2. Vilken årskurs går du i?  

□Årskurs 4 

□ Årskurs 5 

□ Årskurs 6 

 

3. Hur ofta brukar du träna på din fritid, (d.v.s. utanför skoltid) så att du blir 

andfådd eller svettas?  

□ Varje dag 

□ 4–6 gånger i veckan  

□ 2–3 gånger i veckan  

□ 1 gång i veckan  

□ 1 gång i månaden  

□ Mindre än 1 gång i månaden  

□ Aldrig 

 

FYSISK AKTIVITET är all aktivitet som får ditt hjärta att slå snabbare och som ibland 

gör dig andfådd. Fysisk aktivitet kan man hålla på med i idrottssammanhang, i olika 

aktiviteter på skolan, när man leker med kamrater eller då man går till skolan. Några 

exempel på fysisk aktivitet är att springa, gå snabba promenader, åka skridskor, simma, 

spela fotboll, cykla, leka eller dansa.  

4. Hur många dagar har du varit fysiskt aktiv sammanlagt minst 60 minuter om 

dagen under de senaste 7 dagarna? Lägg ihop all tid som du är fysiskt aktiv varje 

dag. 

0 dagar     1                2                3               4                5               6                7 dagar 

□       □       □       □       □       □       □       □                               

                                                                     VÄND!  
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5. Är du aktiv i någon förening (till exempel fotboll, simning, dans, scouter)?  

□ Ja  

□ Nej  

 

6. Vilken/vilka föreningar/klubbar är du med i och vad sysslar ni med för 

aktiviteter? Om du inte tillhör någon förening så hoppar du över denna fråga. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

7. Hur tar du dig oftast till skolan? (OBS! Kryssa enbart ett alternativ) 

□Går 

□Cyklar 

□Bil  

□Buss eller tåg 

□Annat 

8. Hur många timmar per dag tillbringar du framför TV:n, mobil, dator, surfplatta 

och annan underhållning på en skärm? Sätt ett kryss för vardagar och ett för 

helger.  

 
9. Vardagar:                                                                Helger:

□ Inte alls  

□ Ca 1 halvtimme om dagen  

□ Ca 1 timme om dagen  

□ Ca 2 timmar om dagen  

□ Ca 3 timmar om dagen  

□ Ca 4 timmar om dagen  

□ Ca 5 timmar om dagen  

□ Ca 6 timmar om dagen  

□ Ca 7 timmar eller mer om dagen  

 

□ Inte alls  

□ Ca 1 halvtimme om dagen  

□ Ca 1 timme om dagen  

□ Ca 2 timmar om dagen  

□ Ca 3 timmar om dagen  

□ Ca 4 timmar om dagen  

□ Ca 5 timmar om dagen  

□ Ca 6 timmar om dagen  

□ Ca 7 timmar eller mer om dagen



 

 

 

 

 

 


