
ABSTRAKT 

Inaktivitet i samhället ökar, och en av konsekvenserna för detta är att allt flera lider av övervikt 
och fetma. Andelen överviktiga barn i USA, Europa och Australien har ökat 2-3 gånger under de 
senaste 25 åren. I denna studie undersöktes kondition och aktivitetsvanor hos årskurs 7 och 8 
mellan en glesbygdskola och en tätortskola. 16 elever från varje skola deltog i studien, 8 av varje 
kön. Enkät och Åstrand steptest användes. Resultatet visar att det inte fanns någon skillnad 
mellan en tätortskola och en glesbygdskola vad gäller konditionsvärden. Avseende enkätsvaren 
framkom att en något större andel glesbygdseleverna är medlem i en idrottsförening jämfört med 
tätortseleverna, samt att glesbygdens elever saknade olika fritidsaktiviteter. I denna studie fann 
man ingen betydelse om man som 14-15 åring går på en skola i glesbygden jämfört med en skola i 
tätorten vad gäller konditionsnivå. 

 
Nyckelord: Enkätundersökning, miljöfaktorer för fysisk aktivitet, Vo2 max, Åstrand steptest 
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1. INTRODUKTION 

 
Under de senaste åren har fokus på folkhälsa ökat. Enligt en rapport från Världens Hälso  

Organisation,(WHO) blir världsbefolkningen mer inaktiva, och inaktivitet är den näst största 

riskfaktorn för ohälsa, efter rökning (WHO, 2002). Inaktivitet kostar samhället mycket, och enligt 

en studie i USA ligger kostnader på grund av inaktivitet mellan 24,3- 37,4 miljarder dollar 

(Colditz, 1999). Bolin & Lindgren (2002) har sammanfattat att inaktivitet kostade Sverige 6,06 

miljarder kronor i 2002. Konsekvenserna av ett mer stillasittande samhälle är ett hot mot vår 

hälsa, och en riskfaktor för att drabbas av sjukdomar som hjärt- kärlsjukdomar och diabetes. Den 

idag lättillgängliga, energitäta maten, resulterar i att fler personer lider av övervikt (WHO, 2002). 

Att människors levnadsvanor ändras till det negativa påverkar också nästa generation, man ser 

också trender på att barn rör sig alldeles för lite. Andelen barn som lider av fetma i Sverige, är 

jämförbart med bilden i resten av världen. Under de senaste 25 åren har andelen barn med 

övervikt och fetma ökat med 2-3 gånger i Europa, Australien och USA (Rasmussen et al 2004). 

Fysisk aktivitet är nödvändig för att barn och unga ska kunna utveckla vävnader och organ 

normalt, samt för att få en bra hälsa i uppväxten och senare i livet. Inaktivitet under uppväxten 

kan orsaka dålig hälsa i vuxen ålder, och man kan lättare drabbas av hjärt-kärlsjukdomar, 

hypertoni, fetma, diabetes typ 2, olika cancer typer och osteoporos (Meen, 2000). 

 

Barn skaffar sig tidigt olika vanor vad gäller hälsa, fysisk aktivitet och mat. Får de goda vanor 

inlärda, möjliggör det för att fortsätta leva hälsosamt senare i livet (Rasmussen et al.2004). 

I FN:s konvention om barns rättigheter (artikel 31) står att ett barn har rätt till fritid, och att vara 

aktiv i lek och fritidsaktivteter som är lämpliga för barnets ålder. En undersökning från SCB 

(2009) visar att miljö och uppväxtvillkor är en faktor som spelar en stor roll huruvida barn är 

aktiva på sin fritid eller ej. Närmiljön är viktig för spontan lek och rörelse, denna rörelsefrihet har 

minskat under de senaste tio åren, vilket leder till att barn och unga blir mindre aktiva både på 

skolan och på fritiden( Faskunger, 2007. Faskunger, 2008). 

 

Syftet med denna studie är att jämföra ungdomar i glesbygd med ungdomar i tätort, vad gäller 

konditionsnivå och fritidsaktiviteter samt undersöka om miljön kan vara en faktor för hur aktiva 

barn är i skolan och på fritiden. 
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2. LITTERATURGENOMGÅNG 

I detta kapitel behandlas vad litteraturen säger om betydelsen av fysisk aktivitet, vilka effekter 

fysisk aktivitet har på barn, vad som är rekommenderat och hur skolan, fritiden och miljön kan 

påverka för att barn ska kunna utveckla sig och sina färdigheter på bästa möjliga sätt. 

 

2.1 Barns motoriska utveckling 

Barns motoriska utveckling börjar redan vid födelsen och utvecklas i många faser ända upp till 

sextonårsåldern (Dal- Frederiksen, 1983, s.22-26).  

De olika faser som ett barn går i genom är;  

- Fosterstadiet 

- Reflexrörelser: 4 månader 

- Mognadsbestämda rörelser: 1-2 år 

- Grundläggande rörelser: 2-7 år 

- Färdighetsrelaterade rörelser: 7-14 år 

 

I den första fasen i ett barns liv, fosterstadiet, skall många neurofysiologiska strukturer och 

funktioner utvecklas. I andra stadiet börjar reflexrörelser att användas vilket är, ungefär vid fyra 

månaders ålder. Hos 1-2 åringar är utvecklingen av mognadsbestämda rörelser den dominerande, 

rörelser som sitta, krypa, balansera sin egen kropp osv. I 2-7 års ålder utvecklas de viktiga 

grundläggande rörelserna som att gå, snurra, rulla osv. Denna ständiga utveckling är ett resultat av 

att barnet vill utforska och testa nya gränser (Dal- Frederiksen, 1983,s. 22-26). 

 

Barn som blir begränsad i sin rörelseutveckling på grund av miljö, kan hämmas i sin utveckling 

både motorisk, emotionellt, socialt och intellektuellt (Moen & Sivertsen, 1996). När barnet når 

skolåldern är alla grundläggande rörelser som man utvecklat under sina barnaår av stor betydelse. 

Rörelserna fortsätter att utvecklas från 7-14 år, och de kallas färdighetsrelaterade rörelser (Dal- 

Frederiksen, 1983 s.22-26; Moen & Sivertsen, 1996).    

 

” Jo flere bevegelsesmønstre som læres inn i tidlig alder, jo lettere går innøvning av finkoordiinering og 

spesialteknikk seinere i livet – helt opp til moden alder” 

(Moen & Sivertsen, 1996, s.28)   
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2.2 Skolans roll för utveckling 

 
2.2.1 Barns utveckling i skolåldern 

Det viktiga för barn i skolåldern är att fortsätta utvecklingen med att lära sig att använda och 

behärska sin egen kropp (Bruun, 1994, s.120). Barn i åldern 7-14 år fortsätter att använda sig utav 

de grundläggande rörelserna, men det är nu barnen utvecklas för att kunna utföra rörelserna med 

större precision och kontroll. Det är viktigt att stimulera barns rörelsebehov, ge dem stor 

variation i rörelse- aktiviteter och miljöer och inte låta dem specialisera sig i för ung ålder. Detta 

ger barnen bra förutsättningar för att kunna hantera sin kropp i olika plan, i olika sammanhang 

och situationer (Moen & Sivertsen, 1996, s.88-100). ”Barn med motoriska svårigheter får sällan 

vara med när kamrater spelar boll eller idrottar tillsammans. De väljer ofta att inte vara med i 

gymnastik eller bollspel” (Ericsson, 2003, s.2) I Läroplanen (1994 s.5-6) står det at skolans 

uppgift i ämnet idrott och hälsa är att; ”Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk 

aktivitet inom ramen för hela skoldagen.”,  ”Även hälsa - och livsstilfrågor skal 

uppmärksammas”. Enligt Skolverket ”Skall skolan i sin undervisning i idrott och hälsa sträva 

efter att eleven ska:” 

- Utveckla sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utveckla en positiv självbild. 

- Utveckla kunskap om vad som främjar en bra hälsa. 

- Utveckla förmågan att leka, motionera och idrotta på egen hand och tillsammans med andra. 

 (Skolverket, 2006)   

 

Wrotniak et al (2006) fann i sin studie att barn som ej får utveckla sina motoriska färdigheter 

väljer ofta en livsstil där de undviker rörelser som de tycker är svåra. Därför är barn som har fått 

utvecklat sig och provat på olika rörelser, mer aktiva och villiga att testa nya aktiviteter.  

 

2.2.2 Utvärdering av grundskolan  

I rapporten NU, Nationella utvärderingen av grundskolan (2003) (Åk 6, 9 och Gy II) fann man 

att majoriteten av eleverna är intresserade av ämnet idrott och hälsa, dock är intresset något högre 

hos pojkar än hos flickor. De allra flesta uppskattar sin hälsa att vara mycket bra eller bra,  

2 % av eleverna i årskurs 6, uppskattar dock sin hälsa som dålig eller mycket dålig. 

I Barnombudsmannens rapport (2007) visar att flickor i mindre grad upplever att de känner sig 

mindre friska än vad pojkarna gör. Dock är det bara någon procent som säger att de känner sig 

”inte särskilt frisk” bland 12 åringarna. Andelen som känner sig mycket frisk minskar med åldern, 

och hela 6 % av flickorna i 15 års åldern känner sig ”inte särskilt frisk”.  
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Vidare i rapporten från NU (2003) anger eleverna att det är viktigt att man i idrott och hälsa får 

känna att kroppen duger, får testa olika aktiviteter och att få springa av sig. Ungefär hälften av 

eleverna är alltid med på skolgymnastiken och blir andfådd/svettig varje gång. I detta hänseende 

deltar flickor i mindre utsträckning, och anstränger sig inte lika hårt som pojkarna. Tolv procent 

av eleverna i grundskolan uppger at de inte vill byta om med de andra eleverna. Eleverna tycker 

att de får den hjälp de behöver, och hälften av eleverna som var med i undersökningen tycker att 

de kan påverka innehållet i ämnet. Samma resultat fann man i rapporten Barnombudsmannen 

(2007) där majoriteten av eleverna tyckte att man fick vara med att bestämma vem man ska jobba 

med, samt arbetssätt. 

 

Drygt hälften av eleverna i årskurs 6 uppger att de tycker att idrott och hälsa har haft en positiv 

påverkan på deras lust att röra sig, intresset har ökat något eller mycket. Lika många i samma 

årskurs tycker att skolämnet bidrar mycket till att öka deras kondition, styrka, rörlighet, och hur 

de mår. Dock ser man ser en trend att ju högre upp i klasserna man kommer så är frånvaron i 

ämnet större, samt att de skattar att ämnet inte bidrar så mycket till att öka kondition, styrka eller 

rörlighet (NU, 2003). 

 

2.3 Fysisk Aktivitet 

Med fysisk aktivitet menas generellt alla former av rörelse som ger ökad energiomsättning. Detta 

innebär all typ av muskelaktivitet som exempelvis promenader, hushålls- och trädgårdsarbete, 

fysisk belastning i arbetet, friluftsliv, motion och träning. Med hälsofrämjande fysisk aktivitet 

menas all fysisk aktivitet som förbättrar hälsan och den fysiska kapaciteten utan att utgöra en risk 

för skada. Motion är planerad fysisk aktivitet med viss avsikt, som att ge ökat välbefinnande, ge 

framtida bättre hälsa eller motsvarande, och innebär oftast ombyte till träningskläder, Träning 

innebär en klar målsättning att öka prestationsförmågan i olika former av fysisk aktivitet, 

företrädesvis inom idrotten (Schäfer & Faskunger, 2006). 

 

2.3.1 Rekommendationer för barn 

Fysisk aktivitet är nödvändig för att barn och unga ska kunna utveckla vävnader och organ 

normalt, samt för att få en bra hälsa i uppväxten och senare i livet. Inaktivitet under uppväxten 

kan orsaka dålig hälsa i vuxen ålder, och man kan lättare drabbas av hjärt-kärlsjukdomar, 

hypertoni, fetma, diabetes typ 2, olika cancer typer och osteoporos (Meen, 2000). Enligt ACSM, 
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American College of Sports Medicine (2006, s 241-242) har all rörelse och fysisk aktivitet lika 

stora hälsovinster för barn som för vuxna.  

 

Rekommendationer: 

- Barn bör vara fysisk aktiva minst 60 min om dagen. Detta ska innefatta moderat till energisk 

fysisk aktivitet, gärna vara aktiviteter som sker utomhus/i naturen.  

- Barn kan dela upp den fysiska aktiviteten i olika perioder under dagen, minst 15 min per 

tillfälle. 

 

Barn bör delta i aktivteter, ledda av vuxna i syfte att främja god hälsa, välbefinnande och, - som är 

utvecklande och stimulerande. Dessa aktiviteter bör ej vara längre än två timmar, då det kan 

upplevas som uttråkande och negativt för barn (ACSM, 2006, s 241-242) 

 

2.3.2 Hur aktiva är barn och ungdomar i Sverige i dag? 

Barn med välutvecklad koordination är oftast de som är mest aktiva, medan de som har dåligt 

utvecklad koordination är mest stillasittande (Wrotniak et al. 2006). I en rapport från 

Barnombudsmannen(2007) är utövande av olika sporter den sjätte vanligaste fritidsaktiviteten 

bland flickor och den femte mest vanligaste bland pojkar bägge från årskurs 8. I samma 

undersökning så ligger ”att lyssna på musik” högst på flickornas lista och pojkarna anger ”att 

använda dator, spel, Internet” som den vanligaste fritidsaktiviteten. I en studie av 

Danielson(2006) uppgav tjugo procent av pojkarna skateboard/inlines som en vanlig 

fritidsaktivitet. Det framkom även att andelen barn/ungdomar som tränar intensivt har minskat 

sedan 2001 då siffran var 40 % för pojkar i 15 årsåldern och 23 % för flickor, i 2005 var siffran 

34 % respektive 21 % (Danielson, 2006) 

 

2.3.3 Fysisk aktivitets effekt på inlärning 

Jakobsson & Engström (2008) fann att ungdomar som var medlem i idrottsföreningar vid både 

13 och 16 års ålder, ägnade stor del av sin fritid åt fysisk aktivitet och hade företrädesvis höga 

betyg i idrott och hälsa men även framgång i grundskolestudier totalt sett. Den grupp av elever 

som inte fortsatte med idrotten var också den grupp som inte hanterade studierna lika bra som de 

som fortsatte (Jakobsson & Engström 2008). I en liknande studie fann man att inaktiva flickor 

har lägre betyg och mindre antal vänner som är fysiskt aktiva (Meckbach & Lindvall, 2008). 
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2.3.4 Konditionstester 

Det finns många olika metoder för att testa konditionen och avsikten är att fastställa den 

maximala syreupptagningsförmågan, VO2MAX, som är definierad som den punkt då syre 

konsumtionen når sin högsta punkt och därefter planar ut (Billat & Lopes, 2006, s.19-37). 

Konditionstester är till för att man ska kunna mäta förbättringar i kondition eller för att kunna se 

vilket konditions nivå man ligger på. P-O Åstrand har utarbetat en tabell över normativa värden 

för kondition, i åldrarna 20 år och uppöver. Dessa värden delas in i följande klasser: 

- Låg  

- Något låg 

- Medelgod 

- Hög  

- Mycket hög  

 

Denna indelning förutsätter exempelvis att en grupp 20-29 åriga individer skulle prestera mellan 

35-43 ml/kg för flickor och 44-51 ml/kg för pojkar, för att kunna klassa deras kondition som 

”medelgod” (Åstrand, 1960). Tester för att fastställa VO2MAX, kan vara både indirekta och direkta, 

där de direkta testerna kräver mer komplicerad och dyrare utrustning än indirekta tester. Man kan 

fastslå konditionen med olika indirekta tester, både aktiva och passiva och som ofta kräver formel 

som man matar in olika värden för att hitta sitt konditionsvärde (Billat & Lopes, 2006, 19-37, 

Davis 2006, s 9-11). Ett exempel på ett indirekt test är Åstrands Steptest. Utrustningen för detta 

test är en stepbräda som för flickor är 33 cm hög och 40 cm för pojkar, en metronom som takt 

hållare, pulsklocka som registrerar pulsen, och ett stoppur för att mäta tiden med. Testet går ut på 

att man ska gå upp och ner från brädan i en takt på 22,5 steg i minuten i 5 minuter. Därefter 

registreras pulsen. (Heyward, 2002, s.73) 

 

För att få ett mer exakt resultat kan man korrigara resultatet, om man vet sin egen max puls, 

och/eller göra ålderskorrelation. Tabell 1. 
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Tabell 1. Korrektion koefficient för ålder och max puls. (Åstrand, 1960) 

Ålder Korrektion 
koefficient 

Max.Puls Korrektion 
koefficient 

15 
25 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 

1,10 
1,00 
0,87 
0,83 
0,78 
0,75 
0,71 
0,68 
0,65 

210 
200 
190 
180 
170 
160 
150 

1,12 
1,00 
0,93 
0,83 
0,75 
0,69 
0,64 

 

 

 

2.3.5 Body mass index 

Body mass index (BMI) motsvarar kroppsvikten i. Kg/ m2.. Detta är ett index för att bedöma 

normalvikt (Johansson, 2004,s 248-250. Jeukendrup & Gleeson, 2007, s.248-250). 

 

BMI=    Kroppsvikten i KG 

           (Längden i meter) 2 

 

För vuxna individer finns gränsvärden för BMI, för olika ”viktklasser” : 

<18,5  Undervikt 

18,5-24,9  Normal Vikt 

25-29,9  Övervikt 

≥ 30   Fetma 

 

BMI tar inte hänsyn till kroppssammansättningen. För en vältränad idrottsman är andelen fett på 

kroppen, fettprocenten, ett bättre mått för att kontrollera om kroppens fettlager har blivit för 

stora. Muskel- och skelettvikten förändras i relation till längden för äldre och barn, är det svårt att 

använda BMI för att bedöma övervikt hos dessa grupper (Johansson, 2004,s 248-250. Jeukendrup 

& Gleeson, 2007, s 248-250). 

 

Cole et al.(2000) har uttryckt gränsvärden för barn baserat på om de  låg i riskzonen för övervikt 

eller ej. De kom fram till olika riktvärden för pojkar respektive flickor. Tabell 2 visar en översikt 

över vilket BMI för olikar åldrar som motsvarar en vuxnens BMI på 25 och 30. 
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Tabell 2. BMI för olika åldrar som motsvarar en vuxens BMI på 25 och 30 

   BMI 25  BMI 30 
Ålder Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

10 19,84 19,86 24 24,11 
11 20,55 20,74 25,1 25,42 
12 21,22 21,68 26,02 26,67 
13 21,91 22,58 26,84 27,76 
14 22,62 23,34 27,63 28,57 
15 23,29 23,94 28,3 29,11 
16 23,9 24,37 28,88 29,43 
17 24,46 24,7 29,41 29,69 
18 25 25 30 30 

    

 

2.4 Omgivningen och miljöns påverkan på aktivitetsnivå 

 
2.4.1 Hemmamiljön 

I en studie av Meckbach & Lundvall (2008) fann man ett samband mellan inaktiva flickor och 

deras mammors inställning till fysisk aktivitet. Inaktiva flickors mammor var inte lika positiva till 

dessa ämnen som andra ämnen, flickorna hade en mer negativ attityd till ämnen inom idott och 

hälsa, och de uppfattade inte ämnet som roligt. I SCB`s rapport från 2009 åskådliggörs att barn 

med ensamstående, utlandsfödda föräldrar, samt barn i arbetarhushåll och ekonomiska utsatta 

hushåll är mindre aktiv på fritiden, med lägre deltagande i organiserade fritidsaktiviteter än andra 

barn (SCB, 2009). 

 

2.4.2 Genusskillnader 

I en studie av Rasmussen et al. (2004) visade det sig att pojkar var betydligt mer aktiva på 

idrottslektionerna än flickorna, men i SCB (2009) rapport fanns det ingen skillnad mellan andelen 

flickor och pojkar som idrottade. Vidare visade av Rasmussen et al (2004) att 2/3 av barn i åldern 

10-18 år var med i en idrottsklubb eller förening, som utförde fysisk aktivitet minst en gång i 

veckan. Den största andelen av aktiva barn är i åldern 10-12 år, där ungefär 75 % av barnen är 

aktiva i en klubb eller förening, största andelen är pojkar. Dock sker det en förändring efter 13 års 

ålder, då flickor utgör den största andelen upp till 18 års ålder. Flickor som har utländska 

föräldrar idrottar minst av alla barn oavsett bakgrund, knappt hälften av dessa flickor uppger att 

de idrottar (SCB, 2009). 
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2.4.3 Transport 

Barn/ungdomar som går eller cyklar till skolan har en bättre kardiovaskulär status samt en högre 

nivå av fysisk aktivitet jämfört med de som åker buss/taxi till skolan (Davison et al. 2008) I FoU-

Rapport (2005) använde 10% av ungdomarna allmänna transport medel för att ta sig till 

träningen, och 47% får skjuts, ungefär en tredjedel går eller cyklar till träningen. Kollektiva 

transporter i glesbygd är ofta svårtillgängliga och bristande i utbudet vilket kan vara en anledning 

till att, biltätheten ofta är större i glesbygd jämfört med tätort. I tätorten är även de kollektiva 

transportmedel vanligen mer lättåtkomliga. Brist på tillfredsställande kollektiva transportmedel i 

gelsbygden där avstånden är långa, utesluter aktiv transport som cykel och gång, däremot så 

används bilen flitigare i en glesbygd jämfört med en tätort (Eriksson & Westin, 2003). 

  

2.4.4 Skolan och närmiljön 

I läroplanen från 1994 står det att utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig, oavsett 

var i landet den anordnas (Lpo, 1994 s.4) Dock finns statistik som tyder på att färre lärare har 

pedagogisk utbildning, samt andelen som ej har någon utbildning alls har ökat. Detta varierar 

mycket från kommun till kommun (Barnombudsmannen, 2007) I Skolverkets rapport (2000) 

undersöktes glesbygdens utbildningsvillkor och man fann att det generellt sett inte råder någon 

skillnad i glesbygdsskolorna avseende utbildningens villkor jämfört utbildningsvillkoren på andra 

orter i landet. Studier visar att den byggda miljön i samhället påverkar graden av fysisk aktivitet. 

Närmiljön är viktig för den spontana lek och rörelsen, och den ska stimulera barn och ungdomar 

till att vara aktiv både på fritiden och på skolan. Som ett resultat av olika hinder i samhället har 

barns rörelsefrihet minskat under de senaste tio åren. Samhällets struktur bidrar till att barn och 

unga får mindre frihet, då barnvänliga gårdar, lekparker och gator minskar i takt med att 

trafikvolymen, hastigheten på fordon, otrygga och långa skolvägar, samt föräldrars oro ökar. 

Detta leder till att barn blir mindre aktiva både i skolan och på fritiden, och att den aktiva 

transporten till skolan minskar. Barn som gick eller cyklade till skolan var hela 94 % i 1970, och 

siffran år 2000 var under 60 %. (Faskunger, 2007, Faskunger, 2008) 
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3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 
Syftet med studien är att undersöka om en tätortskola och en glesbygdskola skiljer sig åt vad 

gäller; 

 

1) Konditionsvärden enligt Åstrand steptest 

2) Aktivitetsvanor på fritiden och intresse för ämnet idrott och hälsa  

3) Faktorer i närmiljön av betydelse för fysisk aktivitet 

 

  

Hypotesen är att det inte förekommer någon skillnad mellan en skola i glesbygden och en 

tätortskola avseende kondition, aktivitets vanor och intresset för ämnet idrott och hälsa. 
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4. METOD 

 
För att belysa syftet och frågeställningarna genomfördes dels ett konditionstest och dels en enkät 

för att analysera eventuella skillnader i kondition, aktivitetsvanor samt inställning till ämnet idrott 

och hälsa mellan tätort och glesbygd. Eftersom miljön är en faktor som kan påverka resultatet, 

genomfördes även en observation på specifika miljöfaktorer som anses kunna påverka 

konditionsnivå samt inställning till ämnet idrott och hälsa. 

 

4.1 Forskningsstrategi  

Undersökningen var kvantitativ, detta för att kunna förkasta eller anta hypotesen. Den 

kvantitativa metoden användes för att få ett objektivt resultat på konditions nivå hos individerna 

samt, för att styrka det kvantitativa resultatet i enkätform (Bilaga 2). Observationsdelen (Bilaga 1) 

inkluderades för att kunna studera eventuella skillnader i den omgivande miljön mellan de två 

skolorna som kan påverka graden av fysisk aktivitet. 

4.2 Försökspersoner 

En tätortsskola och en glesbygdskola i Jämtlands Län deltog i studien. Enligt Statistiska 

Centralbyrån (2005) så ligger stadsskolan i en tätort med 43 621 invånare, och glesbygdskolan 

ligger i en tätort med 456 invånare. Eleverna som ingick i studien gick i årskurs 7 och 8, och var 

födda 1994 och 1995 och hade gått i samma skola sen första klass. 

 

4.2.1 Urval 

Glesbygdsskolan ligger i en liten tätort med totalt 62 elever fördelat på årskurserna 1-9. 

Inklutionskriterium för deltagande i studien var att glesbygdskolan var lokaliserad geografisk med 

minst 8 mil till tätorten. I glesbygdskolan ingick totalt 19 elever I årskurs 7 och 8, varav 16 

accepterade deltagande i studien. Testerna genomfördes under en håltimme, där eleverna kom till 

gympasalen två och två (en kille och en tjej). 

 

I tätortskolan gick 27 elever i 7:e klass och 22 elever i 8:e klass, de elever som hade med sig 

godkännande (Bilaga 4) från målsman fick delta i studien. Eleverna randomiserades för att 

matcha glesbygdsskolan, avseende ålder, kön och antal. Randomiseringen skedde genom att de 

elever som var i skolgymnastiksalen (oavsett om de deltog aktivt under lektionen eller ej) på 

testdagen och, blev utpekad av läraren till att delta, (med förutsättning att de hade med sig ett 
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godkännande). Båda klasserna var fulltaliga under lektionen, totalt deltog i studien 16 elever, 8 

elever från årskurs 7 och 8 elever från årskurs 8 med lika många flickor som pojkar i respektive 

klass. 

 

4.2.2 Bortfall 

En elev i glesbygdsskolan avstod att svara på enkätfrågorna på sida 3 i enkäten, men svarade i 

övrigt på alla frågor samt deltog vid konditionstesterna. Det förekom även bortfall på vissa frågor 

där elever har valt att inte svara på frågan. 

 

4.3 Studiedesign  

Deltagarna fick information om studien genom sin idrottslärare. För att kunna delta i studien 

måste alla elever ha målsmans godkännande, detta i form av en underskrift på en blankett som 

visas upp på testdagen (Bilaga 3).  

 

På testdagen fick eleverna fylla i enkäten (Bilaga 1) i lugn och ro utan någon form av påverkan. 

Enkäten som togs fram var delvis inspirerad av Nationella utvärderingen av grundskolan (2003) 

fråga 3-10 var tagen från den undersökningen, och de resterande frågorna togs fram av 

projektledaren för att kunna besvara frågeställningarna. 

 

Därefter fick eleverna detaljerad information om hur konditionstestet skulle genomföras. Åstrand 

Steptest (Åstrand, 1960) valdes då det är utvärderat för ungdomar, och man har en 

ålderskorrelations koefficient. Testet genomfördes enligt anvisningar med en stepbräda som är 33 

cm för kvinnor och 40 cm för män. Tempot eleverna skulle hålla var 22,5 steg i minuten, 

individen fick en pulsklocka på sig, steppade i fem minuter, pulsen noterades, och därmed var 

testet klart.. För att få fram resultat användes en formel för flickor och en för pojkar, där man 

matar in puls och vikt (se nedanstående formel) I båda skolorna genomfördes testet med att två 

elever körde testet samtidigt, en kille och en tjej. Det var samma tidpunkt för genomförandet av 

testerna på båda skolorna. 

 

- Män: 3.744 x [(vikt+5)/ (Hjärtfrekvens-62)] * Korrektion koefficient 

- Kvinnor: 3.750x [(vikt-3)/ (Hjärtfrekvens-65)] * Korrektion koefficient 

 

(Heyward, 2002, s.73) 
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4.4 Mätning och Analys 

Mätinstrumenten som användes för att mäta pulsen var en Polar CS600, samt en Polar A5, båda 

med kodade pulsband. För att säkerställa tempot användes en digital metronom; Willner MT41. 

Ett tidtagarur användes för att kontrollera tiden. Step-brädorna var hemmasnickrade i fasta 

höjder på 40 cm och 33 cm.  

4.5 Statistik 

SPSS användes för att beräkna statistiken. Students t-test användes för beräkning av skillnad 

mellan grupper och kön avseende konditionsvärde, dvs. parametrisk data. Icke- parametrisk 

statistik, Mann Whitney U-Test, användes för att beräkna eventuella skillnader i enkätsvar mellan 

skolorna. Deskriptiv analys används för att tolka enkäten. Signifikantsnivån sattes till p<0,01. 
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5. RESULTAT 

 

5.1 Konditionstest 

Totalt 32 försökspersoner genomförde Step-testet, fördelat på 16 personer i varje grupp. Det 

förekom ingen signifikant skillnad mellan skolorna vad gäller BMI, konditionsvärde  (mL⋅kg-

1
⋅min-1) eller litervärde. Tabell 3 illustrerar de studerade variablerna fördelat på  grupptillhörighet 

och kön. 

 

Tabell 3 visar parametrar som Body Mass Index, mL⋅kg-1⋅min-1och litervärde 

 

I figur 1, redovisas konditionsvärden för elevera i grupper, samt resultaten för pojkar och flickor. 

Ingen signifikant skillnad kunde påvisas mellan grupperna. 

 

 

Grupper  Variabler Kön Antal Medelvärde Standard deviation 

Glesbygd BMI Pojkar 8 20,7 3,8 

  Flickor 8 20,2 3,7 

 mL⋅kg1⋅min-1 Pojkar 8 44 4 

  Flickor 8 41 3 

 Litervärde Pojkar 8 2,8 0,7 

  Flickor 8 2,3 0,7 

Tätort BMI Pojkar 8 19,5 1,4 

  Flickor 8 19,1 1,9 

 mL⋅kg-1⋅min-1 Pojkar 8 47 9 

  Flickor 8 44 7 

 Litervärde Pojkar 8 2,5 0,5 

  Flickor 8 2,4 0,3 
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Figur 1. Illustrerar konditionsvärdet hos de två grupperna, samt mellan pojkar och flickor. 

 

BMI i de två grupperna sammanlagt var i stor spridning, från 14,1 till 29,3. Figur 2 visar 

fördelningen. De två personerna som ligger i den sista kategorin med ett BMI mellan 24-29, är 

den ena en tjej och har ett BMI på 26,0. Den andra personen är en kille med ett BMI på 29,3. 

Båda dessa två personerna är från glesbygden. 
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Figur 2. Fördenlingen av BMI i båda grupperna sammanlagt. 
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5.2 Enkät 

Resultatet från enkätfrågorna (Bilaga 1 och Bilaga 2) var överlag äverensstämmande mellan tätort 

och glesbygden. Det förelåg endast statistisk skillnad avseende fråga om aktivitetsutbud på 

fritiden, där glesbygdsskolan svarade i större utsträckning att utbudet ej var tillräckligt (p = 

0,000). 

  

En majoritet av eleverna oavsett vilken skola de gick på uppgav att de är alltid eller oftast deltog i 

gymnastiklektionerna och att de hade en aktiv livsstil (se tabell 4 för deskriptiv statistik). 

 

Tabell 4: Deskriptiv statistik från enkätsvaren fördelat på skola och kön. Siffran i tabellen anger antalet 

svarsalternativ på frågorna redovisar elevernas svar. 

     Glesbygd 
 

Tätort 
 

 Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

3. Hur mycket rör du på dig på idrottslektionerna? 

Jag är alltid med och blir andfådd eller svettig nästan 
varje gång 

8 4 3 5 

Jag är oftast med och rör mig mycket  4 5 2 

Jag är oftast med men rör mig inte särskilt mycket    1 

4. Hur bedömer du dit allmänna hälsotillstånd? 

Mycket bra 5 7 1 4 

Bra 3 1 7 3 

Varken eller    1 

5. Ämnet Idrott och hälsa intresserar mig? 

Stämmer mycket bra 7 2 4 6 

Stämmer bra 1 4 4 2 

Stämmer ganska dåligt  2   

6. Jag får den hjälp jag behöver i Idrott och Hälsa? 

Stämmer mycket bra 6 1 8 5 

Stämmer bra 2 7  2 

7. Kan du som elev påverka innehållet i ämnet Idrott och Hälsa? 

Mycket 4 1  2 

Ganska mycket 4 6 4 4 

Ganska lite  1 4 2 

 

 

15 elever i glesbygdsskolan uppgav att de får vara med och påverka innehållet i ämnet idrott och 

hälsa mycket/ganska mycket, och 10 elever i tätortskolan uppgav samma möjlighet till påverkan. 

Totalt svarade 7 elever från tätortsskolan att deras möjligheter att påverka var ganska små (tabell 

4) 
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En av frågorna i enkäten belyste elevernas syn på vad de ansåg var viktig/oviktig i gympan enligt 

följande formulering: ”Hur viktigt det är att skolans undervisning i Idrott och hälsa bidrar till en 

nedanstående färdigheter och kunnskaper?” Att få bättre självförtroende, lära sig samarbete och 

bli mer vältränad var vanliga svar från båda skolorna. Tabell 5 och 6. 

 

Tabell 5: 15 elever eller fler från varje skola tyckte nedanstående egenskaper var viktiga att skolans undervisning i 

Idrott och hälsa bidrar till. 

Glesbygdskolan: Tätortskolan: 

- Min kropp duger 

- Lär sig samarbete 

- Bättre självförtroende 

- Blir mer vältränad 

- Har roligt genom att röra sig 

- Får bättre självförtroende 

- Blir mer vältränad 

- Lär mig samarbeta 

- Kroppen duger 

- Har roligt genom att röra sig 

 

 

Tabell 6: Minst 11 elever tyckte nedanstående egenskaper var viktiga att skolans undervisning i Idrott och hälsa 

bidrar till. 

Glesbygdskolan: Tätortskolan: 

- Får kunskaper om idrottsaktiviteter 

- Lär sig om hälsa 

- Får kunskaper om idrottsaktiviteter 

- Lär sig om hälsa 

- Får springa av sig 

 
 

På frågan om hur eleverna upplever deltagande i lektioner inom ämnet Idrott och hälsa framkom 

inget entydigt svar. Dock svarade fyra elever i tätorten att de känner ovilja att byta om med de 

andra, medan enda en elev från glesbygden svarade detsamma. Tätortskolans elever är mer 

överens om svaren i denna fråga jämfört med glesbygdeskolan. De svar som fler än tio elever 

svarat på denna fråga finns beskriven i tabell 7.  
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Tabell 7: Hur eleverna upplever deltagande i lektioner inom ämnet Idrott och hälsa. (Svar från minst tio elever). 

 

Glesbygdskolan: Tätortskolan: 

- Får inspiration till att vara fysiskt aktiv på min 

fritid 

- Tycker det är roligt 

- Får visa att jag kan 

- Tycker om aktiviteterna 

- Får inspiration till att vara fysiskt aktiv på min 

fritid 

- Tycker det är roligt 

- Fysiskt ansträngande (trött/svettig) 

- Får visa att jag kan 

- Det är ett viktigt ämne 

- Trygg 

- Tycker om aktiviteterna 

- Lär mig mycket 

  

 

Tabell 8 redogör för elevernas svar avseende frågan vad ämnet Idrott och hälsa har bidragit till 

för eleven personligen avseende olika variabler så som exempelvis lusten till att röra sig och synen 

på sin kropp. Generellt sätt svarade större delen av eleverna att idrottslektionerna innebär positiv 

påverkan på de olika variablerna som efterfrågades. 
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Tabell 8: Elevernas syn på vad ämnet Idrott och Hälsa bidragit med avseende nedanstående variabler. ( (g) = 

glebygd, (t) = tätort) 

 

 

 

 

 

 

Min lust att röra på mig 

 Minskad Inte påverkad Ökat något Ökat mycket 

Pojkar (g) 0 2 2 4 
Flickor (g) 0 1 6 0 
Pojkar (t) 0 0 4 4 
Tjejer (t) 0 1 2 5 

Positivt syn på min kropp 
Pojkar (g) 0 2 4 2 
Flickor (g) 0 2 4 1 
Pojkar (t) 0 0 4 3 
Tjejer (t) 0 4 2 2 

Mitt självförtroende 
Pojkar (g) 0 1 6 1 
Flickor (g) 0 1 2 4 
Pojkar (t) 0 1 3 3 
Tjejer (t) 0 4 1 3 

Hur jag mår 
Pojkar (g) 0 2 4 2 
Flickor (g) 0 1 3 3 
Pojkar (t) 0 1 3 3 
Tjejer (t) 0 1 3 4 

Min kondition, styrka och rörlighet 
Pojkar  (g) 0 1 4 3 
Flickor (g) 0 1 4 2 
Pojkar (t) 0 0 4 4 
Tjejer (t) 0 2 0 6 

Min förmåga att samarbeta 
Pojkar (g) 0 1 5 2 
Flickor (g) 0 1 5 1 
Pojkar (t) 0 0 3 4 
Tjejer (t) 0 0 3 5 

Min förmåga att tävla 
Pojkar (g) 0 3 1 4 
Flickor (g) 0 4 1 2 
Pojkar (t) 0 4 2 2 
Tjejer (t) 0 1 3 4 

Positiv syn på naturen 
Pojkar (g) 0 6 1 1 
Flickor (g) 0 5 1 1 
Pojkar (t) 0 4 2 1 
Tjejer (t) 0 2 6 0 



Eleverna fick även besvara vad de ansåg om läraren i ämnet Idrott och Hälsa samt vad de tyckte 

skulle göra idrottslektionerna bättre och roligare. En stor andel av eleverna ansåg att fler lektioner 

skulle vara bättre. Övriga svar finns i tabell 9. 

 

 

Tabell 9. Deskriptiv statistik från enkätsvaren fördelat på skola och kön. Siffran i tabellen anger antalet 

svarsalternativ på frågorna redovisar elevernas svar. 

 

 
 
 

     Glesbygd 
 

Tätort 
 

 Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

12. Vad tycker du om läraren i idrott och hälsa? 

Rättvis 6 6 8 7 

Moriverande 6 4 5 5 

Kreativ 6 5 5 6 

Orättvis  1   

Omotiverande     

Enformig  1   

13. Vad skulle göra idrottslektionerna roligare/bättre? 

Flera lektioner 5 2 4 6 
Andra aktiviteter  2 2  
Mer kompetent lärare  1   
Bättre utrustning 2 1 1 2 
Mindre tävlingsinriktat  1   
14. Rör du på dig på fritiden/efter skolan? 

Ja, varje dag 3 1 2 4 
Ja, ett par dagar i veckan 4 5 5 4 
Ja, någon gång i veckan 1 2 1 0 
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Anledningen till att eleverna rör sig på fritiden framställs i figur 3, där både kön och skola visas. 

Mest vanligt förekommande svar är att det är ”roligt att röra sig”. 

 

 

Figur 3. Översikt över elevernas svar på anledningen till att de är aktiva på fritiden, fördelat på kön och skola. 

 

 

Som tidigare nämnts förekommer en signifikant skillnad avseende vad eleverna ansåg om 

aktivitetsutbudet på fritid. Fler elever i glesbygden ansåg att utbudet inte var tillräckligt (figur 4). 

 

 

Figur 4. Beskrivning av elevernas åsikt hurvida de tycker det finns tillräckligt aktivitetsutbud där de bor.  
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15 elever var medlem i en idrottsförening i glesbygden och 11 medlemmar i tätorten (figur 5). 

illustrerar hur många organiserade träningar dessa elever har per vecka i organiserad form. 
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Fig. 5. Antalet elever som är medlem i en idrottsförening i glesbydgen och tätorten, fördelat på hur många gånger i 

veckan de är med på organiserade träningar. 

 

Enkäten avslutades med frågor om hur eleverna transporterades sig till skola respektive träning 

eller anna fritidsaktivitet. Det var vanligt förekommande att föräldrarna körde eleverna till 

fritidsaktivitet och att man gick eller tog skolbuss/taxi till skolan. Årstiden verkade inte påverkade 

elevernas transportsätt (tabell 10). 

 

Tabell 10. Deskriptiv statistik från enkätsvaren 16-18, fördelat på skola och kön. Siffran i tabellen anger 

antalet svarsalternativ på frågorna redovisar elevernas svar. 

 

 
 

 Glesbygd 
 

Tätort 
 

 Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

16c, Hur tar du dig till och från träningen? 

Föräldrar kör 7 6 5 4 
Buss 1 1 5 2 
Går 4 4 2 4 
Cyklar 2 3 3 4 
17. Hur tar du dig till och från skolan? 

Föräldrar kör  2 1 1 1 

Går 3 5 4 7 

Skolbuss/Skoltaxi 5 3 3 1 

Cykel 1 1 7 2 

18. Tar du dig till skolan på samma sätt när det inte är vinter? 

Ja 8 7 4 7 

Nej  1 4 1 
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5.3 Miljöfaktorer 

Tabell 11 anger vilka miljöfaktorer som granskades, samt hur det var på respektive plats. Den 

kvalitativa bedömningen av miljöfaktorerna som påverkar ämnet idrott och hälsa, var att båda 

skolorna var huvudsakligen lika. Den största skillnaden var att glesbygdskolan hade 100m till 

skid/elljusspår, medan tätortskolan hade 3km till närmaste skidspår. Däremot hade tätortskolan 

tillgång till alpinskidåkning och långfärdskridskoåkning.  

 

Tabell 11. Anger vilka miljöfaktorer som kollades, samt hur de olika faktorerna var på respektive plats. 

 
     

 
 

 

 

Miljö- 
Faktor 
 

Glesbygd 
 

Tätort 
 

 
Simhall: 
 

 
Ja, ligger i samma hus som 
gympasalen.(samma 
omklädningsrum) Ca 16m lång. 

 
Ja, ligger i samma hus som  
gympasalen. (andra 
omklädningsrum). 16m lång 

Fotbollsplan: Helstor grusplan Asfalt + grusplan. (inte full stor) 7:er 
plan 

Gympasal: 
 
 
 

Ja, inte så stor, halvgammal Ja, halv gammal. Två delar, som kan 
bli en stor. Där delarna är ungefär 
lika stor salen i Glesbygden. 

Utrustning: Bra med utrustning. Bra med utrustning 

Skidspår: Ja, 100m från skolan med 
eljusspår. Spårlängd upp til 5km, 
bäst f¨ro klassiskt, men man kan 
skejta. 

Ja, ca 3km från skolan. Eljus till 3 
km, annars spår upp till 10km. Bäst 
för klassiskt. 

Slalombacke: Nej Ja, precis brevid. 

Hockeyplan: Ja, med sarg. Ja, med sarg 

Nära till 
naturen: 

Ja, skogen vid knuten. Ja, men inte lika nära som i G. 

Andra: -Ute basket, -Ute tennis, - 
Fiidrottsplan/gräsplan finns 3km 
från skolan. 
Avspärrat från traffik 

Friidrottsplan/gräsplan/konstgräs ca 
3km från skolan. Möjligheter för 
långfärdsskriskor. 

- Eget styrkerum. 
Avspärrat från traffik 
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6. DISKUSSION 

Resultatet visar att det inte fanns någon skillnad mellan en tätortskola och en glesbygdskola vad 

gäller konditionsvärden. Den signifikanta skillnaden mellan de två skolorna var att 

glesbygdeeleverna saknade ett större fritidsutbud (p=0.000). Miljöfaktorerna som kan påverka 

idrott och hälsa är att glesbygdseleverna har närmare till skid-elljusspår, och tätortseleverna har 

möjlighet att åka alpint och långfärdsskridskor. 

 

6.1 Konditionstest 

För att hitta konditionsvärdet för 14 och 15 åriga elever valdes Åstrand-Step test eftersom det 

testet har en ålderskorrelation. Fördelen med detta test är att det inte kräver så mycket utrustning, 

och går snabbt att genomföra. I denna studie låg medelvärdet på 44,7 ml/kg/min för pojkarna i 

glesbygden, medan pojkarna i tätorten hade ett medelvärde motsvarande på 47,4 ml/kg/min. Om 

man jämför dessa värden med de värden Åstrand(1960) anser som normativa värden för VO 2max. 

, så ska 20-29 åriga pojkar ligga mellan 44-51 ml/kg/min för att ha en ”medelgod” kondition. 

Testpersonerna i denna studie ligger i det spannet för att ha en ”medelgod” kondition, om de 

varit 20-29 år. 

 

Medelvärdet för glesbygdens flickor var på 41,5 ml/kg/min, och medelvärdet för tätortens flickor 

på 44,7 ml/kg/min. För att ligga i spannet för ”medelgod” kondition hos 20-29 åriga flickor ska 

man ligga i mellan 35-43 ml/kg/min. Också här ligger båda tjejgrupperna inom ramen för 

”medelgod” kondition, och tätort flickorna i gränsen för nästa kategori som är ”hög” kondition. 

Dock kan man inta dra raka slutsatser eftersom dessa värden gäller för 20-29 åringar. 

 

Medelvärdet var för båda grupperna, enligt BMI tabellen för barn (Cole et. al 2000) 

normalviktiga. I snitt hade eleverna mellan 19,1-20,7 i BMI, och gränsvärdet för övervikt hos 14-

åringa pojkar är 22,6 och hos 15 åringar är 23,3. Gränsvärderna för flickor ligger på 23,3 

respektive 23.9. Dock kunde man se en större spridning i glesbygden jämfört med tätorten. Där 

standard deviation för BMI i snitt låg på 3,74 för ungdomarna i glesbygden och 1,68 i tätorten. 

Figur 2. illustrerar båda gruppernas BMI, där man har med varje individs BMI värde. Två 

personer har ett BMI mellan 24-29, dessa två personer ligger i klassen överviktig, och killen som 

har ett BMI på 29,3 lider av fetma enligt Cole et al (2000). 
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6.2 Enkät 

Rasmussen et al(2004) visade att pojkar var betydligt mer aktiva på idrottslektionerna än 

flickorna. Denna studie kommer inte fram till ett sådant resultat, utan majoriteten uppger att de 

alltid eller oftast är med i skolgymnastiken, samt att de är aktiva på fritiden, oavsett kön. 

 

Eleverna som deltog i denna studie har snarlika värderingar som eleverna som deltog i studien 

NU, Nationella utvärderingen av grundskolan (2003). Eleverna i den studien tyckte att det var 

viktigt att man fick känna att kroppen duger, att man fick pröva olika idrotts aktiviteter och att få 

springa av sig. Majoriteten av eleverna i denna studie var överens med NU, dock tyckte de att 

springa av sig inte var det viktigaste, men att bl.a. få bättre självförtroende. 

 

Vidare i samma studie (NU, 2003) så tyckte eleverna att de får den hjälp de behöver i ämnet 

idrott och hälsa, hälften av eleverna som var med i undersökningen uppger att de kan påverka 

innehållet i ämnet. Detta är också i samband med vad eleverna i denna studie svarade, dock 

tyckte 7 av eleverna att de kunde påverka innehållet ganska lite. 

 

Den signifikanta skillnaden mellan grupperna var vad de tyckte avseende tillräckligt 

aktivitetsutbud eller ej. Femton elever i glesbygden tyckte det inte var tillräckligt utbud, medan en 

elev i tätorten svarade samma sak. Att så många elever i tätorten är nöjd med aktivitetsutbudet 

beror nog på att det är ett mycket större utbud i en ort med 43000 invånare jämfört med en ort 

men knappt 500 invånare.  

 

I tätorten var det totalt 4 elever som svarade att de ”inte vill byta om med de andra”, och en elev i 

glesbygden svarade likadant. Tolv procent av eleverna i NU- rapporten uppger at de inte vill byta 

om med de andra eleverna (Nationella utvärderingen av grundskolan, 2003). Slår man samman de 

två grupperna i denna studie så var det totalt fem personer, en andel på 15,6 %, som inte vill byta 

om med de andra, och ensam får tätortskolan en procentandel på hela 25 %. Att tätorten har en 

större andel som inte vill byta om med de andra eleverna kan bero på att det är större 

utseendefixering i tätorten jämfört med glesbygden. 

 

Totalt sett var det 26 elever som var medlem i en idrottsförening, 15 elever från glesbydgen och 

11 elever från tätorten. I båda grupperna utgör eleverna som är medlem i en idrottsförening en 

procentandel på 81,3%. Jämfört med SCB (2009) rapport där 66,7 % av ungdomarna i åldern 10-



 29 

15 år var medlem i en idrottsförening, så ligger den populationen som deltog i denna studie lite 

högre. 

 

En del av orsaken till att det är en högre procentandel i denna studie kan vara att deras bakgrund 

är okänd, förutom att de har gått på samma skola sen 1:a klass. Eftersom SCB (2009) fann att 

barn med ensamstående, utländsk födda föräldrar, samt barn i arbetarhushåll och ekonomiska 

utsatta hushåll är mindre aktiv på fritiden. Detta är okänd i denna studie, och man kan därför inte 

dra säkra slutsatser varför denna population ser annorlunda ut. Samt var deltagarna i denna studie 

mellan 14-15 år. 

 

I FoU-rapport (2005) fick 47% skjuts till träningen. Jämför man med denna studie där totalt i 

båda grupperna svarade 24 elever att föräldrar kör till träningen, det utgör en andel på 75%. Dock 

var det hela 93% i glesbygden som svarade att föräldrar kör. Eftersom studier visar att kollektiv 

transport i glesbygden är minimala (Eriksson & Westin, 2003), är nog majoriteten av eleverna 

beroende av att föräldrar kör till träning.  

 

6.3 Miljö 

De observerade miljöfaktorerna (Bilaga 1) indikerar att glesbygdsskolan och tätortsskolan var 

likvärdiga vad gäller de studerade variablerna. Skillnaden var avståndet till längdskidspår och 

möjligheten till alpint skidåkning och långfärdsskridskor. Miljöfaktorerna kan vara en bidragande 

orsak till att det inte hittades någon signifikant skillnad mellan de grupperna som deltog i denna 

studie, vad gäller konditionsvärdet. 

 

I Läroplanen 1994 står det att utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig, oavsett i 

landet den anordnas, detta gäller på de två skolorna som deltog om man kollar på möjligheterna 

de har för att utföra olika aktiviteter i ämnet idrott och hälsa. I Skolverkets rapport (2000) 

studerades glesbygdens utbildningsvillkor, och man fann ingen skillnad i villkoren jämfört med 

andra orter i landet. Detta kan man ana gäller för denna glesbygdsskola, jämfört med tätortskolan 

i detta ämne. 

 

Faskunger (2007) och Faskunger (2008) fann att omgivningen bidrar till at barn och ungas fysiska 

aktivitet minskar. I denna studie så är båda skolgårdarna trafiksäkra, så den faktorn borde inte 

vara ett hinder för att skoleleverna inte ska kunna utföra fysisk aktivitet på rasterna och fritiden. 
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Dock har glesbygdsskolans omgivning en större rörelsefrihet med tanke på att det är närmare till 

skog och natur samt att trafiken är betydligt mindre jämfört med tätortsskolan. Men, om 

närmiljön är nog inspirerande och tillfredsställande till att barn och unga ska impulsivt aktiveras i 

någon form av fysisk aktivitet ska vara osagt. 

 

6.4 Felkällor 

Ingen av eleverna fick några restriktioner angående hur de skulle äta, sova eller träna dagen innan 

och på själva testdagen, något som kan ha inverkan på resultatet. Eleverna var också olika klädda, 

några med skor andra utan. Enkät frågor kan manipuleras, och i vissa tillfällen kan man själv 

felbedömma frågorna, men också medvetet svara inkorrekt.  

 

Det är svårt att dra säkra och korrekta slutsatser med tanke på det begränsade antalet testpersoner 

med i denna studie. Vidare bör det tas i beaktan att samtliga elever från glesbygden finns 

representerad, medan ett randomiserat slumpmässigt urval gjordes i tätortsskolan.  

 

För att studien skulle haft en större tillförlitlighet vore det önskvärt att minst två glesbygdsskolor 

och två tätortskolor skulle deltagit i studien. Detta för att få fler testpersoner för att kunna dra 

säkrare slutsatser utifrån resultatet. Samt kontrollera aktivitet och matintag minst tre timmar 

innan testet. Skulle studien göras på nytt skulle enkäten ha innehållit några flera frågor om andra 

aktiviteter på fritiden, och kollat upp vilka betyg de har både i idrott och hälsa och i andra änmen, 

detta för att kunna jämföra mer med andra studier, samt se om de som är mest aktiv har bättre 

betyg jämfört med de som är mindre aktiv. Vore också önskvärdt att kolla vilken bakgrund 

elevern har. Testdelen skulle dels ha haft Åstrand steptest, men också en motorik-test del, där 

inte bara konditionen spelar roll, men också hur de rör sig. 
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7. TACK TILL 

Författaren önskar att ge handledare Anna Jansson ett stort tack för all hjälp och vägledning. 

Även rikta ett tack till gympa lärarna, Roger och Andreas, som hjälpe mig att hitta testpersoner, 

samt deras positiva inställning till det hela. Sist men inte minst, tack till alla elever som ställde upp 

och deltog i studien. 
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9. BILAGOR 

 
BILAGA 1 

 
Enkät: 

 

1. Jag är             Pojke           Tjej 

 

2. Vilken skola går du i?     _________________________ 

 
 

3. Hur mycket rör du på dig på idrottslektionerna? 
 

Y Jag är alltid med och blir andfådd eller svettig nästan varje gång 
Y Jag är oftast med och rör mig mycket 
Y Jag är oftast med men rör mig inte särskilt mycket 
Y Jag är sällan med 
Y Jag är aldrig med 

 
4. Hur bedömer du dit allmänna hälsotillstånd? 
Y Mycket bra 
Y Bra  
Y Varken eller 
Y Dålig 
Y Mycket dålig 

 
5. Ämnet Idrott och hälsa intresserar mig? 
Y Stämmer mycket bra 
Y Stämmer bra 
Y Stämmer ganska dåligt 
Y Stämmer mycket dåligt 

 
6. Jag får den hjälp jag behöver i Idrott och Hälsa? 
Y Stämmer mycket bra 
Y Stämmer bra 
Y Stämmer ganska dåligt 
Y Stämmer mycket dåligt 

 
7. Kan du som elev påverka innehållet i ämnet Idrott och Hälsa? 
Y Mycket 
Y Ganska mycket 
Y Ganska lite 
Y Inte alls 
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8. Hur viktigt det är att skolans undervisning i Idrott och hälsa bidrar till en nedanstående 

färdigheter och kunskaper? Sätt ett kryss på varje rad 
 

  Viktigt          Oviktig 
Y  Y    Hitta på egna rörelser med din kropp  
Y  Y    Blir mer vältränad  
Y  Y    Får bättre självförtroende  
Y  Y    Får kunskaper om idrottsaktiviteter  
Y  Y   Lär mig samarbeta  
Y  Y    Lär mig konkurrera  
Y  Y    Får pröva på många idrottsaktiviteter  
Y  Y    Kan använda kunskaper från andra skolämnen inom Idrott & hälsa  
Y  Y    Har roligt genom att röra dig  
Y  Y    Får springa av dig  
Y  Y    Lär dig om hälsa  
Y  Y    Får tävla  
Y  Y    Får känna att min kropp duger  
Y  Y    Får kunskap om natur och miljö 

 
 

9. Hur upplever du att det är att delta i lektioner inom ämnet Idrott och Hälsa? 
Y   Får inspiration till att vara fysiskt aktiv på min fritid  
Y   Tycker det är roligt  
Y   Jag vill inte byta om med de andra  
Y   Fysiskt ansträngande (trött/svettig)  
Y   Får visa att jag kan  
Y   Klumpig  
Y   Det är ett viktigt ämne  
Y   Rädd  
Y   Trygg  
Y   Dålig  
Y   Duktig  
Y   Utanför  
Y   Tycker om aktiviteterna  
Y   Lär mig mycket  
Y   Får inte delta för föräldrar 

 
10. Vad har ämnet Idrott och Hälsa bidragit till för dig personligen? 

Sätt ett kryss på varje rad 
 
Minskat    Inte påverkat   Ökat något    Ökat mycket 
     Y                Y       Y                 Y             Min lust att röra mig  
     Y                Y       Y                 Y  Positiv syn på min kropp  
     Y                Y       Y                 Y  Mitt självförtroende  
     Y                Y       Y                 Y  Hur jag mår  
     Y                Y       Y                 Y  Min kondition, styrka och rörlighet  
     Y                Y       Y                 Y  Min förmåga att samarbeta  
     Y                Y       Y                 Y  Min förmåga att tävla  
     Y                Y                   Y                       Y                 Positiv syn på naturen  
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11. Hur många tillfällen i veckan har ni gympa? 

       1 lektion 

       2 lektioner 

       3 lektioner 

       4 lektioner 

Annat alternativ: ____________________ 

 

12. Vad tycker du om läraren du har i ämnet Idrott & Hälsa? 

      Rättvis   Orättvis 

      Motiverande     Omotiverade 

      Kreativ   Enformig 

       

Annat_______________________________________________________ 

 

13. Vad skulle göra idrottslektionerna roligare/bättre? 

      Flera lektioner 

      Andra aktiviteter 

      Mer kompetent lärare 

      Bättre utrustning 

     Mindre tävlingsinriktat 

Annat_________________________________________________ 

 

14. Rör du på dig på fritiden/efter skolan? 

        Ja, varje dag                 

        Ja, ett par dagar i veckan 

        Ja, någon gång i veckan.  

        Sällan 

        Aldrig 

a. Om du svarat ja vad är anledningen till att du rör dig på fritiden? (fler 

alternativ får ges) 

      Roligt     Bra utrustning/miljö 

      Mina vänner är med   Känner mig välkommen/trygg 

      Man får bestämma själv                  Bra ledare 
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15. Tycker du att det finns tillräckligt aktivitetsutbud där du bor? 

Ja Nej 

 

a. Om du svarat nej, vilka aktiviteter saknar du? 

 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________   ___ 

 

16. Är du medlem i idrottsförening? 

Ja  Nej 

 

a. Om du har svarat ja, hur ofta tränar du i veckan? 

  1-2 gånger 

 3-4 gånger 

 4-6 gånger 

 

b. Hur tar du dig till och från träningen? (fler alternativ får ges) 

       Föräldrar kör 

                      Buss 

      Går 

  Cyklar 

 

17. Hur tar du dig vanligtvis till och från skolan? 

      Föräldrar kör       Skolbuss/Skoltaxi 

      Går             Cykel 

 

18. Tar du dig till skolan på samma sätt när det inte är vinter? 

     Ja     Nej 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

 

 

Vikt:__________________  Längd:_________________ Puls:____________________ 
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BILAGA 2 

Glesbygdskolan: 
  

I Glesbygdskolan detog totalt 16 elever,  8 

pojkar och 8 flickor. 

 

3. 12 elever raporterade at de jämt var 

med och var både svettig och anfådd 

nästan efter varje gång, medan de 

resterande 4 (dessa var bara flickor) 

kryssade i för att de oftast är med 

och rör sig mycket.  

 

4. 12 elever tycker at de har en mycket 

bra hälsotilstånd ( 5 pojkar/ 7 

Flickor), 4 elever ansåg deras 

hälstilstånd vara bra, ( 3 Pojkar/ 1 

Tjej). 

 

 

5. 9 elever har svarat att de är mycket 

intresserad av ämnet idrott och hälsa, 

(7 pojkar/ 2 flickor), medan 5 elever 

svarade att det stämmer bra, ( 1 

kille/ 4 Flickor), 2 flickor 

rapporterade att de tyckte påståendet 

stämde ganska dåligt. 

 

 

6. ”Alla” tyckta att de fick den hjälp de 

behövde i ämnet, fördelat mellan 

mycket bra och bra, (7-9). 

 
 
 

 
 
Tätortskolan: 
 
I Tätortskolan deltog totalt 16 elever ,8 

pojkar och 8 flickor. 

 

3. 8 personer rapporterade att dem alltid var 

med på gympan och blir anfådd/svettig, 7 

svarade att de är oftast med, och en person 

(tjej) svarade ”jag är oftast med, men rör mig 

inte särskilt mycket”. 

 

4. 5 elever ansåg deras hälsa till ; Mycket bra. 

10 elever ansåg hälsan Bra, och en tjej ansåg 

varken eller och har begrunnat med att hon 

var mycket sjuk. 

 

5. Alla var intesserad av ämnet idrott 

och hälsa fördelat på mkt bra/bra. 

(10/6). Där 6 flickor svarade at 

påståendet stämde mycket bra mot 4 

pojkar. 

 

6.  13 svarade på påståendet om ”jag 

får den hjälp jag behöver” att det 

stämde mycket bra. Alla pojkarna 

och fem flickor, bara två av flickorna 

svarade ”stämmer bra”. 
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7. Alla förutom en tyckte att de kunde 

påverka innehållet i ämnet Mycket;5 

Ganska mkt; 10 Ganska lite; 1.  

 

Personen som svarade att hon kunde 

påverka ganska lite, är förövrigt 

ganska nöjd med ämnet samt läraren. 

 

8. en av bedömningsfrågerna om vad 

som är viktigt- oviktigt, (att skolan 

bidrar med färdigheter och kunnskap 

svarar samtliga att det är viktigt att 

känna att): 

• Min kropp duger 

• Har roligt genom att röra dig 

• Lär sig samarbete 

• Bättre självförtroende 

• Blir mer vältränad 

Detta tyckte både pojkar och flickor. (totalt 
15/16, den sista tjejen har nog missat den 
sidan, inga svar på hela den sidan). 
 
Andra svar som minst 11 har svarat: 

• Får kunnskaper om idrottsaktiviteter 

• Lär dig om hälsa 

Andra svaren är mer olika, men inget tydligt 
mönster. 
 

9. Denna frågan fick de kryssa i de 

alternativen som stämde bäst, där 

ungefär 2/3 har svarat att: 

• Får inspiration till at vara aktiv på 

fritiden 

• Tycker att det ar roligt 

• Får visa vad de kan 

Tycker om aktiviteterna. 

7. Bara två flickor tyckte at de kunde 

påverka mycket. 8 elever med jämn 

könsfördeling svarade ganska 

mycket, och de resterande 6 svarade 

ganska lite. 

 

8. En av bedömningsfrågerna om vad 

som är viktigt- oviktigt, (att skolan 

bidrar med färdigheter och kunnskap 

svarar samtliga att det är viktigt att 

känna att ): 

• Får bättre självförtroende  

• Blir mer vältränad  

• Lär mig samarbeta 

• Kroppen duger 

• Har roligt genom att röra sig 

Detta svarade minst 15 personer, andra svar 

är mer olika, med inget mönster. 

Andra svar som 13 personer tyckte var 

viktiga var:  

• Får kunnskaper om idrottsaktiviteter 

• Lär dig om hälsa  

• Får springa av dig. 

De andra svaren var mer spridda. 
 
 

9. Denna frågan fick de kryssa i de 
alternativen som stämde bäst, där 
ungefär 2/3 har svarat att:  

 
• Får inspiration till at vara aktiv på 

fritiden 

• Tycker att det ar roligt 

• Fysiskt ansträmgande 

• Får visa vad de kan 

• Det är ett viktigt ämne 



 41 

10. En har svarat att han inte vill byta om 

med de andra,. 

Han är den personen som har näst högst 

testvärde, och tycker att ämnet intresserar 

honom stämmer mkt bra.  

En annan kille har svarat att han känner sig 

utanför, men känner sig ändå trygg i ämnet. 

Han är den personen som har näst lägst 

testvärde.  

Det som 11 personer tycker är att deras 

positiva syn på naturen inte har påverkats. 

Annars är det olika ”positiva” svar. 

 

11. Samtliga elever har 2 tilfällen med idrott 

och hälsa i veckan. 

 

12. Frågan om hur de uppfattar läraren.  

En tjej har svarat att hon tycker läraren är 

orättvis och ensformig.Det är också den 

tjejen som har lägst testvärde.( Tjej 6)  

Medan rästen tycker att ”han” är  rättvis 

12pers, 9 Motiverande. 7 Kreativ 

 

13. För att göra lektionerna bättre/ roligare 

tycker hälften att det skulle varit flere 

lektioner. 

 

14. De allra flesta rör sig varje dag eller flera 

gånger i veckan, två uppger att de rör sig i 

snitt någon gång i veckan. Alla svarade att 

huvud orsaken till at de var aktiv på fritiden 

var att det var roligt. 

 

 

• Känner sig trygg 

• Tycker om aktiviteterna 

• Lär mig mycket 

 

10. Fyra elever har svarat att de inte vill 

byta om med de andra (1 kille/ 3 

flickor) En kille känner sig klumpig i 

gympan, men ändå trygg och duktig. 

 

11. Samtliga elever har 2 tillfällen med 

Idrott och hälsa i vecckan. 

 

12.  2/3 svarar att de tycker att läraren är 

: Rättvis, motiverande och kreativ. 

Ingen har svarat något negativt om 

läraren. 

 

13. 10 elever tycker att ämnet skulle bli 

bättre om det var flera lektioner. 

 

14. 6 svarade att de rör på sig varje dag, 

9 st ett par gånger i veckan, och 1 

person angav att han rör på sig 

någon gång i veckan. Anledningen 

till att de rör sig är för att det är kul, 

och en annan stor anledning är at 

vännerna är med. 

 

15.  15 av eleverna tycker att det finns 

tillräckligt aktivitetutbud 

 

 

 



 

15. personer tycket att det är förlite 

aktivitetsutbud där de bor, och har 

gett exempel på olika aktiviteter. 

 

16. 15 av 16 personer är medlem i en 

idrottsförening, 7 pers tränar; 1-2X, 

6 pers; 3-4 x, 2 pers; 4-6x. 

 

13 elever uppger at oftast kör föreldrarna till 

träningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. 11 elever svarar att dem är medlem i 

en idrottsförening., och tar sig till 

träningen vid att föreldrar kör, buss, 

cyklar och går. 4 personer uppger att 

de tränar 1-2x i veckan, 6 tränar 3-

4x, och 1 person tränar 4-6x. 

 

9 elever uppger att föräldrarna oftast kör till 

träningen. 
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BILAGA 3 

 

 

 

Hej! 

 

Jag är en 23 årig idrottsvetenskapstudent vid mittuniversitetet i Östersund. Jag är inne på min 

sjätte och sista termin och tar examen till våren. 

 

Mitt examensarbete som jag skriver under vårterminen handlar om skolelevers konditionsnivå, 

där jag ska utföra ett enkelt step-test (Åstrand) som tar ca 5 min pr. elev, samt svara på nårgra 

frågor om fysisk aktivitet i en enkät. 

Testet är mycket enkelt och tar max 10min.(ink. Enkät) Testet är ej krävande, och man behöver 

inget ombyte för att genomföra den. Man ska gå med en hastighet där man går med 22,5 step i 

minuten i 5 min och sen är det klart. Eleverna får fylla i enkäten just innan de gör testet, så andra 

inte påverkar svaren.  

 

Resultatet kommer inte att bli publicerat med någon personlig information, utan all information 

är konfidetiell. 

 

För att eleverna ska få genomföra testet måste jag ha målsmans godkännande, därför måste ni/du 

fylla i en godkännande som du hittar på baksidan. Detta måste eleven visa upp den dagen 

hon/han utför testet. 

 

Tack! 

 

Mvh/ 

Irina M. Persson 

Mob. 073 81 01 053 

Irpe0600@student.miun.se 
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GODKÄNNANDE AVTAL FÖR UNDERÅRING 

 
 
 

 

Som målsman godkänner jag att min son/dotter frivilligt deltar i denna studie som innefattar en 

enkät och ett Åstrand step-test. 

 
 
 
 
Underårigs namn: Födelseår: 

Målsman namn:  

Underskrift:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


