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Abstract 
Syftet med undersökningen var att ta reda på om skolor genom att ha en inriktning 

mot idrott och hälsa främjar elevernas fysiska aktivitet under deras fritid. Är tioåringar 

som går på skolor med inriktning mot idrott och hälsa mer fysiskt aktiva på sin fritid 

än barn som går på skolor utan sådan inriktning?  

 

Studien har genomförts genom enkätundersökning på två skolor med inriktning mot 

idrott och hälsa och två skolor utan sådan inriktning. 63 elever deltog i studien. 

Resultatet av undersökningen visar att något sådant samband inte förekommer. Det är 

dock så att fler elever på skolorna med inriktning mot idrott och hälsa cyklar till 

skolan. På skolorna utan sådan inriktning är andelen som åker bil till skolan större.  
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1. Inledning  
Det är i samhället många diskussioner kring att barn har blivit allt mer stillasittande vilket lett 

till rädsla för hur deras hälsa kommer utveckla sig. Vi vill veta om skolan har någon inverkan 

på hur mycket eleverna rör sig på sin fritid. Anledningen till att vi valt att studera just 

tioåringar är att i den åldern är de väldigt påverkbara. Vi tror att både familj och kompisar har 

stor betydelse i deras liv och även i deras val av fritidsaktiviteter. Det är även i den åldern som 

de oftast slutar att leka och då är i stort behov av någon annan form av rörelse. 

 

I kursplanen för idrott och hälsa kan man läsa:  
Grundläggande är ett hälsoperspektiv som innefattar såväl fysiskt och 
psykiskt som socialt välbefinnande. Ämnet förmedlar därmed en syn på 
idrott och hälsa som har betydelse för både uppväxttiden och senare 
skeden i livet. Ämnet stimulerar och engagerar alla att själva ta ett 
ansvar för uppläggning och genomförande av motion och fysisk träning 
(Skolverket, 2002, s. 23). 

 

Vi tror att elever som går på en skola inriktad mot idrott och hälsa är mer fysiskt aktiva på sin 

fritid än andra elever. Vi tror att anledningen är att eleverna tidigt lär sig vikten av att vara 

fysiskt aktiv för att må bättre. Genom att eleverna har mer tid för idrott i skolan får de prova 

på fler idrotter och kan på så vis lättare hitta någon som passar dem. Vi tror även att 

föräldrarnas inställning till fysisk aktivitet har stor betydelse för hur och vad eleverna väljer.  

 

Vi har valt att undersöka tioåringars fysiska aktivitet på fritiden med hjälp av en enkät. Vi vill 

jämföra om elever som går på skolor med inriktning mot idrott och hälsa är mer fysiskt aktiva 

på fritiden än elever som går på skolor utan sådan inriktning. Vårt syfte med denna 

undersökning är att ta reda på om skolan genom att inrikta sig mot idrott och hälsa främjar 

elevernas intresse för fysisk aktivitet på sin fritid. 

 

2. Litteraturgenomgång 

2.1. Rörelse och hälsa 
”Idrotten kan vara spontan eller organiserad. Den kan vara obligatorisk eller frivillig. Den kan 

dessutom innehålla tävling i en eller annan form.” (Huitfeldt m.fl. 1998, s. 14). Huitfeldt m.fl. 

anser att spontan rörelse är den typ av rörelse som uppkommer genom lek i förskolan, på 

skolgården, i skogen eller hemma i trädgården. Organiserad rörelse utan tävlingsverksamhet 

är till exempel familjegympa, scouting och friluftsliv. Organiserad rörelse med 
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tävlingsverksamhet innefattar all organiserad tävlingsverksamhet såsom fotboll och ishockey, 

alla sporter där målet är att börja tävla. Obligatorisk rörelse är den rörelse som ingår i skolans 

undervisning. Om den obligatoriska rörelsen bedrivs på rätt sätt påverkas de andra 

rörelseområdena positivt. Genom att tidigt introducera olika aktiviteter såsom dans väcks ett 

intresse hos barnen vilket i förlängningen kan leda till att de vill prova på detta på sin fritid.  

 

Att leken har stor betydelse för barns motoriska utveckling har forskare tidigt insett 

(Annerstedt, 1990). Annerstedt refererar till forskarna Erikson, Cratty, Holle och Kiphard som 

menar att leken är det främsta verktyget för att barnen ska utveckla perceptionsförmåga och 

genom det även motoriken. Även Vygotskij (1981) talar om lekens betydelse för barnets 

psykiska utveckling. Vygotskij menar att även deras rörelseutveckling påverkas positivt av 

lek. Barnens rörelseupplevelser under förskole- och lågstadietiden förutspås att bli avgörande 

för barnens motoriska utveckling under resten av livet. De barn som inte fått tillräckligt bra 

rörelseupplevelser kommer få svårt att komma ikapp senare i livet. Barnen får känsla för sina 

möjligheter och begränsningar genom att leka och röra på sig.    

 
Enligt de nordiska rekommendationerna bör barn och ungdomar vara fysiskt aktiva minst 60 

minuter per dag (Nordic Nutrition Recommendations, 2004). Tiden kan delas upp under 

dagen så att det blir flera kortare pass. Regelbunden fysisk aktivitet är nödvändig för att 

kroppen ska växa och utvecklas på ett normalt sätt.  Aktiviteterna bör vara varierande så att 

både fin- och grovmotorik övas. Barnen kan få den fysiska aktivitet de behöver genom 

spontan lek, lek på förskolan eller på skolgården och genom att delta i idrottsaktiviteter på sin 

fritid. Vidare skrivs det att fysisk aktivitet är bra för välbefinnandet och man tror även att det 

ökar självkänslan hos barn och ungdomar. Enligt Nordlund m.fl. (1998) kan det räcka med 5-

10 minuter för att barnen ska få utlopp för sitt rörelsebehov. Genom detta får barnen bättre 

motivation och får lättare att koncentrera sig på sitt fortsatta arbete. 

 
I det postmoderna samhället finns det både mindre och färre platser som lockar till fysisk 

aktivitet (Bremberg, 1998). Samhället byggs ut och nya vägar blir till, vilket minskar andelen 

gröna ytor och skog som kan inbjuda till spontan fysisk aktivitet. Eftersom trafiken i städerna 

blir allt tätare krävs det ur säkerhetssynpunkt att barnen åker skolskjuts till skolan eller att 

deras föräldrar skjutsar dem. Genom detta blir de beroende av sina föräldrar när de ska ta sig 

till sina fritidsaktiviteter. Ungdomsstyrelsen (2006:2) menar att hur fritiden ser ut för dagens 
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unga beror till största del på var man bor, kön, vilken kultur man tillhör samt hur stor 

föräldrarnas inkomst är och vilken utbildning de har.  

 

I takt med att samhället blivit mer automatiserat och datoriserat behöver människor inte längre 

vara fysiskt aktiva för att överleva vardagen (Engström, 1999). Dagens teknik har gjort att det 

enkelt går att undvika fysisk aktivitet. Offentliga byggnader har oftast rulltrappor eller hiss 

vilket leder till den fysiska aktiviteten i vardagen minskar. Detta kan leda till problem 

eftersom människokroppen, för att kunna fungera maximalt, behöver rörelse. Engström menar 

att det måste finnas en egen vilja att utöva fysisk aktivitet i dagens samhälle eftersom det 

blivit allt mer stillasittande och automatiserat.  

 

2.2. Idrotten i skolan 
Skolans idrottsundervisning syftar till att sprida kunskaper om ”…olika motions- och 

idrottsaktiviteter och att ge ett intresse för fysisk aktivitet senare i livet. Dessutom bör det vara 

en avkoppling i skolans teoretiska värld.” (Ekblom & Nilsson, 2000, s. 13). I Läroplanen för 

det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) står det: ”Skolan 

ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har grundläggande kunskaper om 

förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens betydelse för 

hälsan och miljön” (Utbildningsdepartementet, 2002, s. 12). Genom forskning framgår det att 

skolans idrottsundervisning inte är tillräcklig vad gäller fysisk och motorisk träning för barn 

och ungdomar (Socialstyrelsen, 1990). Därför är det viktigt att man kompletterar detta med 

fysisk aktivitet på fritiden. Enligt skollagen (1985:1100) ska elever på grundskolan ha 500 

klocktimmar idrott från årskurs 1 till 9. Vilket enkelt uträknat betyder cirka 60 minuter i 

veckan. I ett tillägg till Lpo94 kan man läsa att alla skolor ska sträva efter att under hela 

skoldagen kunna erbjuda samtliga elever någon form av fysisk aktivitet. Man lägger även stor 

vikt på hälso- och livsstilsfrågor (Myndigheten för skolutveckling, 2005).   

 

2.3. Idrotten på fritiden 
Idag är det enligt Redelius (Engström & Redelius, 2002) vanligt att barn engageras i olika 

idrottsföreningar redan innan de börjar skolan. Men när idrottsrörelsen på sena 1800-talet 

började organiseras i Sverige tillhörde inte ungdomar huvudparten av utövarna. Redelius 

säger vidare att det tycktes olämpligt att barn och ungdomar skulle ägna sig åt träning och 

tävling som var organiserad enda till långt in på 1900-talet. 1942 bildade Riksidrottsförbundet 
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en ungdomskommitté vilket ses som startskottet för ungdomsidrotten. Men det dröjde fram 

till 1960-talet innan de första tävlingar för barn arrangerades i Sverige.   

 

Att dagens ungdomar rör sig för lite talas det om mycket för tillfället. Forskning som gjordes 

redan på 1980-talet visar på att ungdomar rör sig mindre än de gjorde på 60-70-talet 

(Engström, 1989). Redan på 80-talet syntes det tydligt att samtidigt som andelen som 

engagerade sig i idrottsföreningar ökade, ökade även andelen som inte alls var aktiva på 

fritiden (Bremberg, 1998). Enligt Bremberg tyder även dagens forskning på samma trend. En 

tredjedel av alla flickor och en fjärdedel av alla pojkar är aktiverade på en lägre nivå än vad 

en promenad ger.  

 

Åldern för när barn börjar engagera sig i någon fysisk aktivitet på fritiden har under de 

senaste decennierna sjunkit och är nu nere i sjuårsåldern (Socialstyrelsen, 1990). Därför är 

föräldrarnas inställning av stor betydelse för när barnen börjar idrotta. Deras engagemang i 

sina barns intressen påverkar om barnen börjar och även fortsätter med någon idrott. Vidare 

menar man att närstående personer såsom föräldrar, syskon och kamrater har stor betydelse 

för barnets utveckling. Det är viktigt att dessa närstående personer är positiva och ger 

uppmuntrande kommentarer annars kan barnets lust att utöva aktiviteten minska. Närstående 

personer fungerar som förebilder liksom internationella idrottsprofiler. Barn till fysiskt aktiva 

föräldrar rör sig mer än barn till inaktiva föräldrar (Henriksson, 2004). Något samband mellan 

om fysiskt aktiva barn växer upp till fysiskt aktiva vuxna finns det ännu ingen forskning kring 

enligt Henriksson. Men enligt nya rön av Sollerhed (2006) finns det ett sådant samband. I 

hennes avhandling har hon, under tre år, undersökt yngre barn på två skolor, en normskola 

samt en skola med utökad idrottsundervisning. Resultatet visade att ett ökat antal 

idrottstimmar i skolan främjar framtida hälsa. Eleverna på skolan med fler antal idrottstimmar 

fick större fysisk kapacitet.     

 

2.4. Mediers påverkan 
Under de senaste åren har TV/videotittandet minskat samtidigt som datoranvändningen har 

ökat (Rönnberg, 2005). Videon beskylls för att stjäla tid från barnens lek och utevistelse.  
Se på barnen, de sitter bara och hänger vid datorn istället för att vara ute i 
friska luften och leka! Dagens barn är alldeles för stimulerade av de nya 
och allt snabbare och våldsammare medierna, de borde få känna på hur 
det är att ha långtråkigt ibland (Rönnberg, 2005, s. 155).   
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Rönnberg är både positiv och negativ till TV och datorspelande. Till största delen är 

författaren positiv och har genom sin forskning kommit fram till fem skäl för att TV är bra för 

barn. 

• TV-figurerna hjälper till att skapa sociala band, grupptillhörighet och en egen identitet 

• TV hjälper till att starta en tankeverksamhet kring de stereotypa könsroller som finns 

• Genom TV får barnen hjälp att bearbeta olika känslor 

• Barnen lär sig genom TV-tittande att se saker från andra perspektiv än sitt eget 

• Barnens fantasier både på det sociala planet och på det estetiska utvecklas. 

 

Mediarådet genomförde en enkätundersökning 2005 där det framgick att av barn i åldern 9 till 

11 år spelar 90 procent dataspel (Ungdomsstyrelsen, 2006:2). Även enligt Ungdomsstyrelsens 

enkätundersökning Ungdomar, idrott och fritid från 2005 framgick det att datorspel är en av 

de vanligaste fritidsaktiviteterna bland unga. Vart fjärde barn säger sig spela datorspel varje 

dag eller nästan varje dag (Ungdomsstyrelsen, 2006:2). 

 

3. Syfte och frågeställning 
Syftet med undersökningen var att ta reda på om skolor genom att ha en inriktning mot idrott 

och hälsa främjar elevernas fysiska aktivitet under deras fritid. Är tioåringar som går på skolor 

med inriktning mot idrott och hälsa mer fysiskt aktiva på sin fritid än barn som går på skolor 

utan sådan inriktning?  

 

3.1. Metod och material 
Undersökningen har genomförts genom enkätstudie. Detta har valts för att nå ett större antal 

elever (Denscombe, 2000). Det delades ut fem stycken provenkäter bland tioåringar. Efter att 

ha studerat svaren kopierades enkäten upp utan att några ändringar genomförts. Skolorna som 

besöktes valdes ut osystematiskt utifrån kommunens hemsida. Kommunen är belägen i södra 

Sverige.  

 

Enkäterna tillsammans med ett följebrev skickades ut via e-post till de olika lärarna i de 

klasser som avsågs att besöka (Bilaga 1 och 2). Lärarna fick tillsammans med rektorn avgöra 

om följebrevet behövde skickas ut till elevernas föräldrar. Alla skolor ansåg att detta inte var 

nödvändigt. Därefter bestämdes lämplig tidpunkt för besök. Vid besöken på de olika skolorna 
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presenterades undersökningen och uppsatsen. Eftersom enkäterna behandlades konfidentiellt 

informerades det om att eleverna inte skulle skriva sina namn på enkäterna. Sista frågan var 

en öppen fråga där övriga kommentarer kunde lämnas. För att komma ifrån frågor om denna 

berättades det att de skulle skriva där om det var något de ville tillägga om fysisk aktivitet 

som missats bland de andra frågorna. Det poängterades att om de inte förstod någon fråga så 

fick de gärna fråga för att få en förklaring. 

 

Två skolor med inriktning mot idrott och hälsa samt två skolor utan sådan inriktning har 

besökts. I fortsättningen kommer skolorna med inriktning mot idrott och hälsa kallas för 

hälsoskolor och de två andra för vanliga skolor. Tioåringarna som varit underlag till 

undersökningen kommer i fortsättningen att kallas för elever. Skolorna ligger i en kommun i 

södra Sverige. Enkätundersökningen genomfördes bland tioåringar på dessa skolor. 

Hälsoskola 1 är en skola med elever från förskoleklass (F) upp till årskurs 9, hälsoskola 2 är 

en F-5 skola och de båda vanliga skolorna är F-5 skolor. På hälsoskola 1 har de tre lektioner 

idrott och hälsa i veckan och på de övriga skolorna har de två lektioner i veckan. Skolorna är 

belägna på olika ställen i kommunen, någon är centralt belägen och någon ligger i utkanten. 

 

Det var sammanlagt 63 elever som medverkade i enkätundersökningen. Fördelningen mellan 

killar och tjejer var jämn, 49 procent var killar och 51 procent tjejer. På hälsoskolorna var det 

sammanlagt 33 elever som medverkade och på de vanliga skolorna var det 30 elever. 

Fördelningen mellan könen på hälsoskolorna och de vanliga skolorna var jämn. På 

hälsoskolorna var 18 elever killar och 15 elever tjejer och på de vanliga skolorna fanns det 13 

killar och 17 tjejer. Det externa bortfallet var sammanlagt på alla skolorna 11 elever vilket till 

största del berodde på sjukdom.  

 

Hälsoskolorna har valt att inrikta sig mot idrott och hälsa för att främja fysisk aktivitet bland 

eleverna. Dessa skolor vill hjälpa eleverna att i det långa loppet få en bättre hälsa. Enligt 

skolornas uppgifter har andelen inaktiva barn ökat och de vill därför främja en positiv 

inställning till fysisk aktivitet och vikten av att äta rätt. Hälsoskolorna har valt att ha fler 

friluftsdagar samt att engagera närliggande idrottsförningar för att öka utbudet av olika 

idrotter vilket därigenom främjar intresset för fysisk aktivitet. Båda skolorna har valt att införa 

en så kallad Hälsovecka som genomförs varje år. På hälsoskola 1 har de även ett projekt 

tillsammans med Vägverket som handlar om att eleverna ska ta sig till skolan genom att gå 

eller cykla.  
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För att behandla och redovisa datan har Excel och SPSS använts. Datan har först lagts in i 

Excel för att sedan importeras till SPSS. Där gjordes korstabeller för att jämföra de olika 

frågorna. 

 

4. Resultat och analys 
På frågan om hur många idrottslektioner eleverna deltagit i under pågående termin svarade 

ingen ”inte så många” eller ”inga alls” (Tabell 1). Drygt hälften (35 elever) av de tillfrågade 

svarade att de varit med på nästan alla lektioner. Som orsak till att de inte deltagit på alla 

lektioner angav de i de flesta fall sjukdom. Det var 28 elever som angav att de deltagit på alla 

lektioner. På de vanliga skolorna var fördelningen mellan att ha deltagit på alla lektioner och 

på nästan alla helt jämn medan fördelningen på hälsoskolorna såg annorlunda ut. Där var det 

20 elever som uppgav att de deltagit på nästan alla lektioner samt 13 som angav att de deltagit 

på alla lektioner.  

 

Tabell 1. Elevernas deltagande på idrottslektionerna. 

 Hälsoskolor Vanliga skolor
Alla 13 15
Nästan alla 20 15
Inte så många 0 0
Inga alls 0 0

13 elever på hälsoskolorna angav att de 
deltagit på alla idrottslektioner medan 20 
elever angav att de deltagit på nästan alla 
lektioner. 

 

På hälsoskolorna var det 4 elever som ville ha färre antal lektioner i idrott och hälsa medan 

det på de vanliga skolorna inte var någon alls. Efter djupare analys upptäcktes det att de 4 

eleverna som önskade färre antal idrottstimmar gick på samma skola. Den skolan hade två 

idrottstimmar i veckan. Två tredjedelar av eleverna på både hälsoskolorna och de vanliga 

skolorna tyckte att det var lagom mycket idrott och hälsa i skolan. Andelen som ville ha mer 

idrott och hälsa i skolan var 12 elever på de vanliga skolorna jämfört med 9 elever på 

hälsoskolorna.  

 

På frågan om hur eleverna tar sig till skolan var det 14 elever som svarade mer än ett 

alternativ (Tabell 2). Några elever frågade hur de skulle göra eftersom de gjorde olika saker 
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beroende på om de var hos sin mamma eller pappa. De fick svara flera alternativ men i 

efterhand räknades deras svar som internt bortfall. Eleverna på hälsoskolorna cyklar i större 

utsträckning till skolan än eleverna på de vanliga skolorna. På hälsoskola 1 var det 10 elever 

som cyklade till skolan jämfört med 4 stycken på hälsoskola 2. Eleverna på de vanliga 

skolorna åkte i större utsträckning bil till skolan. Andelen elever som åkte buss eller gick till 

skolan är lika mellan de olika skolorna. Det vanligaste sättet att ta sig till skolan var att cykla, 

därefter kom gå, åka bil, och sist åka buss.  

 

Tabell 2. Elevernas färdsätt till skolan. 
 Går Cyklar Buss Bil Totalt
Hälsoskolor 6 14 4 3 22
Vanliga skolor 6 5 4 7 27
Totalt 12 19 8 10 49

På hälsoskolorna var andelen som cyklade 14 
elever medan det på de vanliga skolorna endast 
var 5 elever.               

 

Fördelningen mellan eleverna som utövar fysisk aktivitet på fritiden och de som inte gör det 

är 90 procent respektive 10 procent. Av andelen som angivit att de inte utövar fysisk aktivitet 

på sin fritid är 2 av dem tjejer och 4 stycken killar. Fördelningen mellan hälsoskolorna och de 

vanliga skolorna var jämn, 3 elever på hälsoskolorna och 3 elever på de vanliga skolorna 

angav att de inte var fysiskt aktiva på sin fritid. Den aktivitet som var populärast på både 

hälsoskolorna och de vanliga skolorna var fotboll med sammanlagt 22 utövare. Ridning hade 

sammanlagt 10 utövare, gymnastik 6 stycken och simning 5 stycken. Det var dock väldigt 

utspritt på många olika aktiviteter på både hälsoskolorna och de vanliga skolorna. 

 

Anledningen till att eleverna började med fysisk aktivitet på sin fritid var till största del för att 

de tyckte att det verkade roligt. Endast 5 elever började för att deras föräldrar var engagerade i 

just denna aktivitet. En elev svarade att den började för att det var roligt men skrev även 

”mamma kom på att jag skulle börja med att simma och gympa”. Det interna bortfallet var 10 

stycken. På frågan om man hade några kompisar som höll på med samma aktivitet svarade de 

flesta. Dessa svar kändes dock inte relevanta i sammanhanget och därför redovisas svaren inte 

närmre. Av de tillfrågade var 27 elever, 44 procent, fysiskt aktiva 1-2 gånger i veckan på sin 

fritid medan 23 elever, 38 procent, var fysiskt aktiva 3-4 gånger i veckan (Figur 1). Det finns 

även 7 elever som är fysiskt aktiva 5 gånger i veckan eller mer. Det finns ingen markant 

skillnad mellan hur många gånger i veckan eleverna är fysiskt aktiva och om de går på en 
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hälsoskola eller vanlig skola. 4 elever håller inte på med någon fysisk aktivitet på sin fritid. 

Det interna bortfallet är 2 stycken. 

                  

Hur många gånger i veckan håller du på med 
någon aktivitet där du rör dig? 

44%

38%

11%
7%

1-2 gånger
3-4 gånger
5 eller fler gånger
Ingen

 
Figur 1. Figuren visar antalet gånger eleverna är fysiskt aktiva per vecka. 
Eleverna redovisas  i procentform.  

 

De mest framträdande svaren på frågan om vad eleverna gör som inte är en fysisk aktivitet är 

att de sitter framför datorn och att de tittar på TV. Det var 32 elever som angav att de satt 

framför datorn och 29 som tittade på TV. Av dessa var det 19 elever som angav att de både 

satt framför datorn och tittade på TV. Fördelningen mellan kön och tv-tittande och kön och 

datoranvändande var näst intill lika. 

 

På frågan om hur många timmar om dagen som eleverna spenderar framför TV, dvd, video 

och sitter framför datorn fick vi följande svar (Figur 2). Det interna bortfallet var 2 stycken. 

        

Hur många timmar om dagen tittar du sammanlagt på TV, 
dvd, video och sitter framför datorn?
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Figur 2. Elevernas sammanlagda TV-, dvd-, video- och datorkonsumtion per dag. 
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I en jämförelse mellan hur många timmar eleverna spenderar framför TV, dvd, video och 

dator och hur många gånger de är fysiskt aktiva i veckan, var flertalet elever fysiskt aktiva 1-2 

eller 3-4 gånger i veckan och konsumerade TV, dvd, video och dator 1-2 timmar per dag 

(Figur 3 och 4). 

 

                 

Hälsoskolor - Antal rörelsetillfällen och TV, dvd, 
video och datorkonsumerande

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Mindre än
1 timme

1-2
timmar

3-4
timmar

5-6
timmar

Mer än 7
timmar

Antal timmar per dag

A
nt

al
 e

le
ve

r 1-2 gånger
3-4 gånger
5 eller fler
Ingen alls

 
Figur 3. Diagrammet visar att antalet elever på hälsoskolor som svarat 
att de tittar på TV 1-2 timmar per dag och samtidigt är fysiskt aktiva 1-2 
gånger i veckan är 6 stycken. Det interna bortfallet var 1 elev. 

 

                 

Vanliga skolor - Antal rörelsetillfällen och TV, 
dvd, video och datorkonsumerande
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Figur 4. Diagrammet visar att antalet elever på vanliga skolor som 
svarat att de tittar på TV 1-2 timmar per dag och är fysiskt aktiva 1-2 
gånger i veckan är 6 stycken. Det interna bortfallet var 2 stycken. 
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Den vanligaste rastaktiviteten var att leka dunkgömme vilket 22 elever svarat att de gjorde. 

Fotboll spelades av 10 elever och därefter kom att leka med sina kompisar och att gå runt. 

Även pingis, basket och göra volter fanns med bland svaren.  

                

5. Diskussion 

5.1. Metoddiskussion 
Enkäten bestod av både fasta frågor och öppna frågor. Vi valde att ha flest fasta frågor och 

endast några få öppna frågor eftersom vi ville ha så hög svarsfrekvens som möjligt och för att 

vi lättare skulle kunna jämföra våra data (Denscombe, 2000). Vi har valt att använda fasta 

frågor när det inte finns så många olika svarsalternativ medan vi använt öppna frågor där 

svaren kan variera mycket. Det finns både för- och nackdelar med både öppna och fasta 

frågor. En nackdel med fasta frågor är att man kan leda respondenterna för mycket vilket kan 

ge mindre ärliga svar.  

 

Fördelningen mellan könen var av slumpen jämn vilket var positivt för vår undersökning. 

Eleverna besvarade i stor utsträckning frågorna som vi tänkt oss med ett undantag. På frågan 

om hur eleverna tar sig till skolan ville vi att de endast skulle ge oss ett alternativ vilket för 

många var svårt. Detta berodde oftast på att elevernas föräldrar inte bodde tillsammans. Detta 

var något vi inte hade tänkt på och därför blev det interna bortfallet på denna fråga relativt 

stort. Två elever missuppfattade hela den andra sidan på enkäten då de svarade att de inte höll 

på med någon fysisk aktivitet på fritiden men sedan angav de ändå vid hur många tillfällen i 

veckan de höll på med någon fysisk aktivitet. De angav även svar på varför de började och om 

att de hade kompisar som höll på med samma aktivitet som dem. 

 

Något som fördröjde genomförandet av vår undersökning var att kontakten med skolorna drog 

ut på tiden. Det var svårt att få tag på respektive skola och rätt lärare genom telefonsamtal och 

e-post. Men trots detta hade vi inte gjort annorlunda om vi skulle gjort undersökningen igen.  

 

En fråga som uppkommit under arbetets gång är om valet att gå på hälsoskolor är ett aktivt val 

eller bara slumpen. Är det föräldrarna som beslutat att deras barn ska gå där eller har barnen 

varit med vid beslutet? Vi undrar hur det övriga resultatet påverkats om vi haft med en fråga 
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om varför eleverna började på hälsoskolorna. Är eleverna medvetna om anledningen till att de 

går på hälsoskolor?  

 

5.2. Resultatdiskussion 
Efter att ha undersökt vårt valda område har vi sett att våra teorier inte riktigt stämmer. Vi 

trodde att elever som går på skolor som inriktat sig mot idrott och hälsa är mer fysiskt aktiva 

på sin fritid än vad elever på vanliga skolor är. Men eftersom detta endast är en liten studie 

kan våra resultat inte anses som generella i Sverige men kan ge en bild av hur det ser ut i den 

utvalda kommunen. Vi kan inte se någon direkt skillnad mellan elevernas fysiska aktivitet på 

fritiden beroende på vilken skola de går på. Det vi däremot kan se är en tydlig skillnad mellan 

hur eleverna tar sig till skolan och vilken skola de går på. Eleverna på hälsoskolorna cyklar i 

större utsträckning till skolan än eleverna på de vanliga skolorna. På hälsoskola 1 var det 10 

elever som cyklade till skolan jämfört med 4 stycken på hälsoskola 2. Eleverna på de vanliga 

skolorna åker i större utsträckning bil till skolan. Att andelen som cyklade till skolan var störst 

på hälsoskola 1 tror vi beror på att de har ett samarbete med Vägverket där de uppmanar 

eleverna att cykla eller gå till skolan. Men även skolans läge kan ha stor betydelse för hur 

eleverna tar sig till skolan. Det kan också bero på det som Engström (1999) talar om, att 

samhället blivit mer automatiserat och att människor inte längre behöver vara fysiskt aktiva 

för att överleva vardagen. I dagens samhälle måste det finnas en egen vilja att utöva fysisk 

aktivitet. Även Brembergs (1998) tankar leder åt samma håll. Bremberg menar på att det kan 

krävas, ur säkerhetssynpunkt, att barnen åker buss eller blir skjutsade med bil till skolan.  

 

I vår undersökning var det 90 procent av eleverna som angav att de är fysiskt aktiva på sin 

fritid. Av de 10 procent som inte var fysiskt aktiva på sin fritid var fördelningen mellan 

skolorna jämn. Det var 3 elever på hälsoskolorna och 3 elever på de vanliga skolorna som 

angav att de inte var fysiskt aktiva på sin fritid. Vi trodde att det skulle finnas en skillnad 

mellan de olika skolorna eftersom vi antog att skolorna påverkade eleverna att vara mer 

fysiskt aktiva på sin fritid. Vi trodde liksom Huitfeldt m.fl. (1998) att tidig introduktion av 

olika aktiviteter väcker ett intresse hos barnet vilket i förlängningen kan leda till att de vill 

prova på detta på sin fritid. I vår undersökning kan vi inte se att eleverna på hälsoskolorna i 

större utsträckning än eleverna på de vanliga skolorna är engagerade i fler aktiviteter. Även 

idrottsundervisningen i skolan ska, enligt Ekblom & Nilsson (2000), sprida kunskaper om 

hälsans betydelse och ge ett intresse för fysisk aktivitet senare i livet. I Lpo94 framhävs även 
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den fysiska aktiviteten och förståelsen för en god hälsa (Utbildningsdepartementet, 2002). 

Enligt forskning som Socialstyrelsen (1990) gjort är skolans idrottsundervisning inte 

tillräcklig och bör därför kompletteras med fysisk aktivitet på fritiden vilket hälsoskolorna vill 

främja. Bland eleverna som deltagit i vår undersökning var fotboll den vanligaste aktiviteten 

på fritiden. Fördelning mellan de olika skolorna var jämn vad gäller fotboll, 11 elever på 

hälsoskolorna och 11 elever på de vanliga skolorna. De aktiviteter som var vanligast efter 

fotboll var ridning, gymnastik och simning. Sedan fanns det en hel del olika aktiviteter som 

utövades av ett fåtal.   
 
Genom spontan lek i till exempel skogen eller lek på skolgården kan barnen få en del av sitt 

behov av fysisk aktivitet tillgodosett (Nordic Nutrition Recommendations 2004). Enligt vår 

undersökning var den vanligaste rastaktiviteten att leka dunkgömme. Även fotboll, pingis, 

leka med kompisar samt att gå runt var vanliga svar. Dessa aktiviteter är bra exempel på 

spontan rörelse (Huitfeldt m.fl. 1998). Eleverna verkar, enligt de svar vi fick, vara relativt 

fysiskt aktiva på sina raster. Om den spontana rörelsen överstiger 60 minuter om dagen har de 

nordiska rekommendationerna för fysisk aktivitet uppnåtts (Nordic Nutrition 

Recommendations 2004). Det är inte bara de elever som håller på med en organiserad fysisk 

aktivitet som är med i vår undersökning utan även de som utövar spontan fysisk aktivitet på 

sin fritid. Vi anser att den spontana fysiska aktiviteten är minst lika viktig som den 

organiserade fysiska aktiviteten. 

 

Den största anledningen till att eleverna i vår undersökning började med någon form av fysisk 

aktivitet var att de tyckte att det verkade roligt. Vi trodde att föräldrarna hade större inverkan 

på sina barns val av aktivitet. Utslaget kan bero på att frågan vi ställde var något felaktigt 

formulerad för att få ett relevant svar på föräldrarnas inverkan. Vi trodde liksom 

Socialstyrelsen (1990) påstår att närstående personer såsom föräldrar, syskon och kamrater 

har stor betydelse för barnets utveckling och därmed även val av fysisk aktivitet på fritiden. 

Henriksson (2004) hävdar även att barn till fysiskt aktiva föräldrar rör sig mer än barn till 

inaktiva föräldrar. Sollerhed (2006) menar att fysiskt aktiva barn växer upp till fysiskt aktiva 

vuxna. Men enligt vår undersökning var det endast en elev som uppgav att en förälder varit 

styrande när det gällde val av aktivitet. Det var 5 elever som uppgav att de börjat på en 

aktivitet eftersom föräldrarna redan var aktiva inom den.  
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Enligt vår undersökning är det ingen skillnad mellan de olika skolorna när det gäller hur ofta 

eleverna är fysiskt aktiva per vecka på sin fritid. Vi trodde att det skulle finnas skillnader 

mellan de olika skolorna. Enligt Ungdomsstyrelsen (2006:2) finns det många faktorer som 

spelar in när det gäller hur fritiden ser ut för dagens unga. Var man bor, kön, vilken kultur 

man tillhör samt hur stor föräldrarnas inkomst är och vilken utbildning de har, har betydelse 

för barnens fritidssysselsättningar. Bremberg (1998) menar att i det postmoderna samhället 

finns det både mindre och färre platser som lockar till fysisk aktivitet. Vi kan inte se några 

markanta skillnader i resultatet med tanke på skolornas placering i kommunen. 

 

Av de aktiviteter som eleverna uppgav att de ägnar sig åt som inte är en fysisk aktivitet var 

TV och datorspelande framträdande. Även enligt en enkät som Ungdomsstyrelsen gjort 2005 

framgick det att vart fjärde barn spelar dator varje dag eller nästan varje dag. I vår 

undersökning angav ungefär hälften av eleverna att de satt framför datorn och knappt hälften 

att de tittade på TV. Av dessa var det 19 elever som angav att de både satt framför datorn och 

tittade på TV. Enligt Rönnberg (2005) har TV/videotittandet minskat samtidigt som 

datoranvändningen har ökat under de senaste åren. Fördelningen mellan kön och tv-tittande 

och kön och datoranvändande var näst intill lika i vår undersökning.  

 

Vi är glatt överraskade över att större delen av eleverna tittade på TV, dvd, video och satt 

framför datorn så pass lite som de gjorde. Det var 47 stycken som svarade att de konsumerar 2 

timmar eller mindre per dag. Resterande 14 konsumerade mer än 3 timmar per dag. Rönnberg 

(2005) menar på att den vanligaste fördomen kring TV- och datorkonsumtion är att det stjäl 

tid från barnens lek och utevistelse. Rönnberg har genom sin forskning kommit fram till olika 

skäl till att TV är bra för barn och enligt vår undersökning konsumerar barnen inte några 

mängder TV och datorspelande under en dag. Eftersom 90 procent av eleverna i vår 

undersökning är fysiskt aktiva stjäl TV och datorspelande inte nämnvärt med tid från den 

fysiska aktiviteten. 

 

Det var skillnad i antalet idrottstimmar per vecka mellan de olika skolorna. Hälsoskola 1 hade 

3 idrottstimmar i veckan medan de övriga skolorna hade 2 timmar. Sollerhed (2006) har i sin 

avhandling undersökt och jämfört två skolor, en normskola och en skola med utökad 

idrottsundervisning. Resultatet visar att ett ökat antal idrottstimmar i skolan främjar framtida 

hälsa, eleverna på skolan med flest antal idrottstimmar fick större fysisk kapacitet. Även 

Vygotskij (1981) talar om hur viktig den motoriska utvecklingen är för barnens fortsatta 
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fysiska utveckling. I vår undersökning frågade vi eleverna om de var nöjda med antalet 

idrottstimmar i skolan eller om de ville ha mer eller mindre. Två tredjedelar av samtliga 

elever tyckte att antalet idrottstimmar i veckan var lagom. Det fanns 12 elever på de vanliga 

skolorna som ville ha fler idrottstimmar och 9 elever på hälsoskolorna. Det som förvånade oss 

var att det fanns 4 elever som gick på en av hälsoskolorna som ville ha färre antal 

idrottstimmar trots att skolan endast erbjöd 2 timmar i veckan. Två av eleverna som svarat att 

de vill ha färre antal idrottstimmar har även angett att de inte är fysiskt aktiva på sin fritid. Att 

dessa två elever önskar färre idrottstimmar i skolan kan härledas till att de inte är fysiskt 

aktiva på sin fritid. Det kan därmed vara så att de inte är intresserade av fysisk aktivitet, vare 

sig på fritiden eller i skolan. Att de andra två eleverna som är fysiskt aktiva på sin fritid vill ha 

färre idrottstimmar i skolan är svårare att förstå. En möjlig förklaring är att de tycker att det är 

tråkigt i skolan över lag eller att de inte trivs i skolmiljön. Elevernas deltagande på 

idrottstimmarna i skolan var bra. Drygt hälften, 35 stycken, av eleverna angav att de deltagit i 

nästan alla lektioner under den pågående terminen och 28 elever angav att de deltagit i alla 

lektioner. Det fanns en synlig skillnad mellan hälsoskolorna och de vanliga skolorna. På de 

vanliga skolorna var fördelningen mellan att ha deltagit i alla lektioner och i nästan alla helt 

jämn medan det på hälsoskolorna var fler elever som endast deltagit i nästan alla lektioner. 

Eleverna angav som orsak att de endast varit med på nästan alla lektioner eftersom de varit 

sjuka. Vi tycker att denna orsak verkar rimlig och väljer att inte djupare diskutera frågan.  

 

Den största delen, 44 procent, av eleverna är på sin fritid fysiskt aktiva 1-2 gånger i veckan. 

Nästan lika många, 38 procent, var aktiva 3-4 gånger i veckan. Det fanns även 7 elever som 

på sin fritid var aktiva 5 gånger eller fler per vecka. Vi trodde att det skulle vara en markant 

skillnad mellan hälsoskolorna och de vanliga skolorna vad gäller elevernas fysiska aktivitet på 

fritiden. Detta var något som vi inte kunde se i vår undersökning. Som vi tidigare redovisat 

börjar eleverna till största del på aktiviteterna för att de tycker att det verkar roligt. Frågan vi 

ställer oss är varför eleverna eller föräldrarna väljer hälsoinriktade skolor. Beror det på att 

skolan ligger närmst hemmet eller är det ett aktivt val att välja en hälsoinriktad skola? Är 

valet i så fall föräldrarnas eller elevens? Är det elevernas intresse för fysisk aktivitet som styr 

valet av skola? 

 

Enligt vår undersökning var det inte så många elever som var fysiskt inaktiva. Men av dem 

som var fysiskt inaktiva var det några som konsumerade TV, dvd, video och dator relativt 

många timmar per dag. På de vanliga skolorna fanns en elev som konsumerade 5-6 timmar 
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per dag utan att vara fysiskt aktiv någon gång i veckan. Det fanns även en person som var 

fysiskt aktiv 1-2 gånger i veckan men som konsumerade mer än 7 timmar per dag. På 

hälsoskolorna konsumerade de elever som var fysiskt inaktiva i mindre utsträckning TV, dvd, 

video och dator. Annars var det inga markanta skillnader mellan skolorna vad gäller 

sambandet mellan fysisk aktivitet och konsumtion av TV, dvd, video och dator. Enligt 

Brembergs (1998) undersökning är en tredjedel av alla flickor och en fjärdedel av alla pojkar 

aktiverade på en lägre nivå än vad en promenad ger. I vår undersökning var det endast 7 

procent av tjejerna som inte var fysiskt aktiva, bland killarna var det 13 procent. 

 

5.3. Slutsats 
Slutsatsen är att eleverna på hälsoskolorna inte var mer fysiskt aktiva på sin fritid än eleverna 

på de vanliga skolorna. Det fanns inga markanta skillnader mellan elevernas fysiska aktivitet. 

Det fanns dock en skillnad vad gäller hur eleverna tog sig till skolan. På en av hälsoskolorna 

cyklade många elever till skolan jämfört med att en stor del åkte bil till de vanliga skolorna. 

Att en av hälsoskolorna har ett samarbete med Vägverket kan ha påverkat detta resultat. Vad 

vi dock inte vet är hur valet av skola gjorts. Vi vet inte om föräldrar och elever aktivt valt 

hälsoskolor eller vanliga skolor. 

 

6. Sammanfattning 
Syftet med undersökningen var att ta reda på om skolor genom att ha en inriktning mot idrott 

och hälsa påverkar elevernas fysiska aktivitet under deras fritid. Frågeställningen blev därför: 

Är tioåringar som går på skolor med inriktning mot idrott och hälsa mer fysiskt aktiva på sin 

fritid än barn som går på skolor utan sådan inriktning?  

 

Undersökningen har genomförts genom enkätstudie. Skolorna som besöktes valdes ut 

slumpvis i en kommun i södra Sverige. Enkäterna behandlades konfidentiellt. Två skolor med 

inriktning mot idrott och hälsa, här kallade hälsoskolor samt två skolor utan sådan inriktning 

(vanliga skolor) har besökts. Det var sammanlagt 63 elever som medverkade i 

enkätundersökningen. Fördelningen mellan killar och tjejer var jämn, 49 procent var killar 

och 51 procent tjejer. Det externa bortfallet var sammanlagt på alla skolorna 11 elever vilket 

till största del berodde på sjukdom. 
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Enligt de nordiska rekommendationerna bör barn och ungdomar vara fysiskt aktiva minst 60 

minuter per dag (Nordic Nutrition Recommendations, 2004). Barnen kan få den fysiska 

aktivitet de behöver genom spontan lek, lek på förskolan eller på skolgården och genom att 

delta i idrottsaktiviteter på sin fritid. Det är viktigt att skolans idrottsundervisning 

kompletteras med fysisk aktivitet på fritiden (Socialstyrelsen, 1990). I en undersökning av 

Sollerhed (2006) visar resultatet att ett ökat antal idrottstimmar i skolan främjar framtida 

hälsa. Eleverna på skolan med fler antal idrottstimmar fick större fysisk kapacitet.    

 

I det postmoderna samhället finns det både mindre och färre platser som lockar till fysisk 

aktivitet (Bremberg, 1998). Samhället byggs ut och nya vägar blir till vilket minska andelen 

gröna ytor och skog som kan inbjuda till spontan fysisk aktivitet. Eftersom trafiken i städerna 

blir allt tätare krävs det ur säkerhetssynpunkt att barnen åker skolskjuts till skolan eller att 

deras föräldrar skjutsar dem. 

 

Enligt Ungdomsstyrelsens (2006:2) enkätundersökning Ungdomar, idrott och fritid från 2005 

framgick det att datorspel är en av de vanligaste fritidsaktiviteterna bland unga. Vart fjärde 

barn säger sig spela datorspel varje dag eller nästan varje dag.  

 

Fördelningen mellan eleverna i vår undersökning som utövar fysisk aktivitet på fritiden och 

de som inte gör det är 90 procent respektive 10 procent. Större delen av eleverna var fysiskt 

aktiva upp till fyra gånger i veckan. Anledningen till att eleverna började med fysisk aktivitet 

på sin fritid var till största del för att de tyckte att det verkade roligt. Alla elever i vår 

undersökning deltog i alla eller nästan alla idrottslektioner i skolan. Eleverna är relativt fysiskt 

aktiva på rasterna och dunkgömme tillhör de vanligaste rastaktiviteterna.  Det vanligaste sättet 

att ta sig till skolan var genom att cykla. Eleverna på hälsoskolorna cyklar i större 

utsträckning till skolan än eleverna på de vanliga skolorna. Till dessa skolor åkte eleverna i 

större utsträckning bil till skolan.  

 

De mest framträdande svaren på frågan om vad eleverna gör som inte är en fysisk aktivitet är 

att de sitter framför datorn och att de tittar på TV. Fördelningen mellan kön och tv-tittande 

och kön och datoranvändande var näst intill lika. 

 

Vår slutsats efter att ha studerat våra resultat och analyser är att det inte fanns några markanta 

skillnader mellan elevernas fysiska aktivitet på hälsoskolorna och de vanliga skolorna. Det 
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fanns dock en skillnad vad gäller hur eleverna tog sig till skolan. Att en av hälsoskolorna har 

ett samarbete med Vägverket kan ha påverkat detta resultat. Vad vi dock inte vet är hur valet 

av skola gjorts. Vi vet inte om föräldrar och elever aktivt valt hälsoskolor eller vanliga skolor. 
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Bilaga 1 

Följebrev 

 

Vi är två studenter som läser sjunde och sista terminen på lärarutbildningen 

på Högskolan Kristianstad. Vi skriver en C-uppsats där vi jämför tioåringars 

rörelsevanor på fritiden beroende på om de går på en skola med inriktning 

mot idrott och hälsa eller inte.  

 

Vi kommer att genomföra en undersökning via enkäter som vi vill dela ut till 

elever i årskurs fyra på skolor med och utan inriktning mot idrott och hälsa. 

Skolorna är slumpvis utvalda av dem som fanns i vårt närområde. Skolornas 

namn kommer inte att framgå av resultatrapporten. Elevernas deltagande är 

frivilligt och konfidentiellt. Vi kommer dock att skilja på elever som går på 

skolor med inriktning mot idrott och hälsa och de som inte gör det.  Vi vill åka 

ut och berätta för eleverna om vår undersökning och enkät och samtidigt 

lämna ut den för att sedan kunna samla in den när eleverna är färdiga. Detta 

för att öka svarsfrekvensen.  

 

Tack på förhand! 

 

 

Vid frågor kontakta oss gärna! 

Linda Jinnemo  

Cecilia Åkerlund  

Handledare Hanna Sepp 

 

(Våra telefonnummer är här utelämnade)  
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Bilaga 2 

Idrotten i skolan och din fritid 
 

Kryssa i ditt svar! Bara ett kryss på varje fråga. 

1  Tjej   

2  Kille 

 

1. Hur tar du dig till skolan?         

1  Går            

2  Cyklar           

3  Åker buss          

4  Åker bil        

5  Annat:_________________________________________________________________ 

 

2. Hur många av idrottslektionerna den här terminen har du varit med på? 

1  Alla   

2  Nästan alla             

3  Inte så många   

4  Inga alls 

Varför?_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Skulle du vilja ha mer eller mindre idrott och hälsa i skolan?         

1  Mer           

2  Mindre       

3  Bra som det är 

 

4. Vad brukar du göra på rasterna? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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5. Håller du på med någon aktivitet där du rör dig mycket på fritiden, t.ex. fotboll, 

cykling, ridning eller leka i skogen? 

1  Ja 

2  Nej 

 

6. Vilken/vilka aktiviteter där du rör dig mycket håller du på med på fritiden? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Håller inte på med någon sådan aktivitet 

 

7. Hur många gånger i veckan håller du på med någon aktivitet där du rör dig (förutom i 

skolan)? 

1  1-2 gånger  

2  3-4 gånger  

3  5 gånger eller fler 

4  Håller inte på med någon sådan aktivitet. Varför håller du inte på med någon sådan 

aktivitet?____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8. Varför började du med den/de aktiviteter du håller på med? 

1  Jag tyckte att det verkade roligt  

2  Mina föräldrar höll på med den idrotten 

3  Mina kompisar höll på med den idrotten    

4  Håller inte på med någon sådan aktivitet                                   

Annat:______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9. Har du kompisar som håller på med samma aktivitet som du på fritiden?    

1  Ja, många         

2  Ja, några         

3  Nej, inga alls 
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10. Vad gör du på din fritid som INTE är en rörelseaktivitet? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11. Hur många timmar om dagen tittar du sammanlagt på tv, dvd, video och sitter framför 

datorn? 

1  Mindre än 1 timme         

2  1-2 timmar          

3  3-4 timmar         

4  5-6 timmar         

5  Mer än 7 timmar 

 

 

Övriga kommentarer: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

 

Tack för att du hjälpt oss genom att svara! 

Hälsningar Cecilia och Linda 
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