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Abstract 
 
A large problem in our society is the diseases that inactivity brings to the population. The 
lifestyle you have in adolescence is often the same that you have in adulthood. Because of 
this, prevention should start in youth. The aim of this study was to investigate the experience 
that youths have of physical education and it’s influence in their spare-time activities. We also 
wanted to investigate if there are any differences in opinion between physically active and 
inactive youths. A survey study was carried out in a class nine in the northern part of Sweden. 
The age of the 75 youths varied from 14-16 years. The results showed that a majority of the 
students thought physical education was fun which was the most important thing about the 
subject. Fifty percent of the students would like to make some changes in the subject, like 
longer lessons and alterations in activities. There was only a small group of students who 
thought that physical education has an influence in their spare-time activities. Several of the 
students answered that they could find an activity of their own in physical education that they 
wanted to participate in during their spare-time. A greater share of the inactive students in 
comparison with the active students thought they didn’t have any influence on the contents 
and organisation of physical education. 
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Förord 
 
Eftersom barn blir allt mer inaktiva, och vi som blivande sjukgymnaster vet den positiva 

effekten av fysisk aktivitet, vill vi undersöka på vilket sätt man kan få barn och ungdomar att 

bli mer aktiva. Vår utgångspunkt är då det obligatoriska skolämnet idrott och hälsa. Eftersom 

alla elever har detta ämne på schemat är det ett bra forum för att kunna påverka. Hur kan man 

då påverka eleverna i rätt riktning? En utgångspunkt kan då vara att ta reda på vad eleverna 

tycker om ämnet och om det påverkar deras fritid på något sätt.  



Bakgrund 

 

Stor del av den vuxna befolkningen är inaktiva, vilket ger större risk för sjukdom. 

Av den vuxna befolkningen är 20-30 % att betrakta som i huvudsak stillasittande. ”Det rör sig 

om individer med stillasittande yrken, utan ett planerat motionsprogram, som sällan 

promenerar för att förflytta sig eller för nöjes skull. De tar alltid hissen eller rulltrapporna och 

tillbringar sin fritid med fysiskt inaktiva sysselsättningar som läsning, TV-tittande eller arbete 

vid datorn” (Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik [SBU], 1997, s. 89). 

Sambandet mellan låg fysisk aktivitet eller fysisk kondition och högre dödlighetstal är starkt. 

Stillasittande individer löper dubbelt så stor risk att dö av hjärt-kärlsjukdom jämfört med sina 

mer aktiva jämnåriga. Risken för tjocktarmscancer är också dubbelt så stor. Diabetes typ 2 är 

vanligare bland dem som är inaktiva, både män och kvinnor, jämfört med de som motionerar 

regelbundet (SBU, 1997). 

 

Svenskar i aktiv ålder har fått allt sämre kondition. Den grupp som är vältränad tränar allt mer 

och har fått bättre kondition, medan den grupp som är inaktiv blir allt större. En definition av 

fysisk aktivitet enligt Ekberg & Erberth (2000) är varje rörelse som ökar energiförbrukningen 

över basalnivå. Det är just ökningen av energiförbrukningen som har störst inverkan på 

hälsan. I tal om fysik aktivitet talar man om tre olika dimensioner: varaktighet (tid), frekvens 

och intensitet eller ansträngningsgrad. De senaste rönen säger att mängden aktivitet anses ha 

störst inverkan på hälsan. Med det menas att regelbunden och ändamålsenlig fysisk aktivitet 

är en avgörande faktor för att uppnå god hälsa (Ekberg & Erberth, 2000).  

 

Barn rör sig mindre nu än de gjorde förr och den spontana leken med kurragömma, hopprep 

och boll har nästan helt försvunnit. Nuförtiden tycker barn mer om att göra stillasittande 

aktiviteter som att spela dataspel och titta på TV (Bispfors, Lindberg, Lindehag, & Lindehag, 

1995). Osannolikt är att inaktiva barn kommer att utveckla en aktiv livsstil som vuxna 

(Ekberg, & Erberth, 2000). Barn behöver röra sig för att bygga upp muskulatur och öva upp 

samordningen muskler – hjärna. Hjärta och lungor behöver också tränas upp för att bli starka. 

Detta är sannolikt inte anledningen till att barn leker och är aktiva, utan deras motiv till rörelse 

är att det är roligt. ”Därför är det viktigt att ta tillvara den lusten och försöka bevara den 

genom uppväxtåren. Det är viktigt att även skolidrotten bevarar lusten genom att bygga 
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träningen mer på lek och rörelseglädje än tävling och konkurrens” (Bispfors, Lindberg, 

Lindehag,  & Lindehag,1995, sid. 118). 

 

I en studie om predisponerande faktorer hos ungdom för hjärt-kärlsjukdom som vuxen, kom 

de fram till att låg frekvens av idrott på fritiden tillsammans med högt BMI (Body Mass 

Index) är de starkaste predisponerande faktorerna hos ungdom för att som vuxen utveckla 

biologiska riskfaktorer. Med detta menas övervikt, låg fysisk aktivitet, höga värden av 

blodfetter och högt blodtryck (Barnekow-Bergkvist, Hedberg, Janlert & Jansson, 2001). 

 

Varför är det en risk att barn/ungdomar inte rör sig? I barndomen läggs grunden till vårt 

beteende och om barn eller ungdomar inte rör på sig då är risken stor att de aldrig börjar 

(Boreham, Twisk, Savage, Cran & Strain, 1996). Fysisk aktivitet ger många positiva effekter 

rent fysiologiskt. I en studie om ungdomars fysiska aktivitet, delaktighet i sport och 

riskfaktorer (Boreham et al., 1996) redogör man för de effekter som fysisk aktivitet har. De 

har studerat 1015 skolungdomar både flickor och pojkar. I studien tog de hänsyn till frekvens, 

intensitet och duration när de skattade aktiviteten. Resultatet visar att hos pojkar (både 12 och 

15 år) fanns en signifikant relation mellan fysisk aktivitet och risk för högt blodtryck och 

dålig kondition. För de äldre pojkarna fanns även sambandet med högt kolesterol. För 

flickorna såg det annorlunda ut, fysisk aktivitet överlag gick inte att relatera till någon 

biologisk riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar. Sportaktiviteter var däremot positivt korrelerat 

till kondition (både 12- och 15-åringar) och negativt korrelerat till andel kroppsfett (15-

åringar). Dessa är två av riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdomar. Ungefär 1/5 av 15-åringarna 

(flickor och pojkar) hade minst två av sex riskfaktorer, vilka var högt systoliskt blodtryck, 

högt diastoliskt blodtryck, stor andel kolesterol, stor andel kroppsfett, dålig kondition och 

rökning. I sin studie skriver de också om att riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar till stor del 

bestäms av det beteendemönster som grundläggs i barndomen. Det är därför viktigt att rikta 

förebyggande insatser mot ungdomar, både för att förebygga sjukdom i vuxen ålder men även 

för att förebygga sjukdom i unga år. Ungdomar kan redan i sitt andra årtionde drabbas av 

hjärt-kärlsjukdomar (Boreham et al., 1996). 

 

I skolprojektet 2001 framkom det att mer än 22 % av eleverna i klass 9 hade haft ont i ryggen 

under den dagen testerna genomfördes. I samma årskull kände sig  32 % av flickorna och 27 

% av pojkarna trötta och hängiga varje vecka eller oftare (Sundblad, Saartok & Renström, 

2002). 
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Svag ryggmuskulatur som barn är korrelerad med smärta i ländryggen som vuxen. Fysisk 

aktivitet som barn påverkar styrkan i ryggmuskulaturen och är alltså en viktig faktor för att 

minska risken för smärta som vuxen (Newcomer, Sinaki & Wollan, 1997). 

 

Harrel, Gansky, Bradley och McMurray, gjorde 1997 en studie om skolungdomars/barns olika 

fritidsaktiviteter Genom deras undersökning av 2200 tredje och fjärde klassare tog de fram de 

vanligaste aktiviteterna bland dessa barn. De fem vanligaste aktiviteterna, (den vanligaste 

först och så vidare) bland flickorna var att göra läxor, cykla, titta på tv, dansa och läsa. Bland 

pojkarna var det cykla, spela dataspel, fotboll, titta på tv och basket. Pojkarna var alltså mer 

aktiva eller utövade mer krävande aktiviteter (Harrel et al., 1997). 

I Skolprojektet 2001 beskrivs den fysiska aktiviteten hos barn och ungdomar. Omkring 60 % i 

årskurs 3 var regelbundet aktiv minst två gånger i veckan. Detta gällde även 70-80 % av 

eleverna i årskurs 6 och 60-70 % i årskurs 9. Låg eller mycket låg fysisk aktivitet har 30-40 % 

av eleverna i årskurs 9. Flickorna är mindre aktiva än pojkarna (Engström, 2002). 

En majoritet av åldersgruppen (11-15 år) tränar minst två gånger i veckan (blir andfådd eller 

svettas). Pojkar tränar mer än flickor. Andelen som i årskurs 9 inte tränar har ökat 

från1993/94 till 1997/98. Av pojkarna är det 14 % jämfört med 9 % som inte tränar och av 

flickorna är det 19 % jämfört med 10 % (Danielsson & Marklund, 2003). 

 

Målen i den nationella kursplanen för ämnet idrott och hälsa innefattar att eleverna ska 

”stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och tar ett ansvar för sin 

hälsa”, ”utvecklar och fördjupar sin rörelseförmåga och lust att röra sig samt stimuleras att 

ge uttryck för fantasi, känslor och gemenskap” och ”utvecklar förmågan att leka, motionera 

och idrotta på egen hand och tillsammans med andra”. I en beskrivning av ämnets karaktär 

och uppbyggnad går det att läsa ” 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.” (http://www3.skolverket.se/ki/SV/0203/sf/11/kurs/_IDH1010.html). 

 

Målen i den aktuella skolans kursplan för årskurs 7-9 beskriver bl.a. att:  

”Eleven skall känna glädje av att träna sin kropp och sköta sin personliga hygien.” 

”Eleven skall pröva på idrottsaktiviteter / friluftsaktivitet i närmiljön.”  

”Eleven skall få möjlighet att hitta sin egen aktivitet för framtiden.” 
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”Eleven skall förstå samband mellan mat, motion och välbefinnande.” (Kursplan i idrott och 

hälsa för högstadieskolor i Boden, 1993). 

 

Enligt Centers for Disease Control and Prevention och Counsil for Physical Education for 

Children är rekommendationerna till skolan vad gäller fysisk aktivitet:  

1) Etablera en policy som innebär uppmuntran till livslång fysisk aktivitet. Detta kan 

innebära daglig fysisk aktivitet, utbildning i hälsa och att adekvata resurser ska finnas. 

2) En fysisk och social miljö som uppmuntrar och gör fysisk aktivitet möjlig. 

3) Instifta en läroplan som underlättar en fysiskt aktiv livsstil. 

4) Inkludera föräldrar i fysisk aktivitet och att uppmuntra dem till att stödja sina barn. 

5) Utbildad personal för att påverka ungdomar till en livslång fysisk aktivitet. 

6) Regelbunden utvärdering av skolans plan för fysisk aktivitet. 

7) Skapa kontakter för fysisk aktivitet utanför skolan (Committee on Sports Medicine 

and Fitness and Committee on School Health, 2000). 

 

I en kanadensisk intervjustudie med sju kvinnliga idrottslärare fanns ett genomgripande mål 

med idrott och hälsa, detta mål var att få eleverna uppmärksamma på fördelarna med en 

fysiskt aktiv livsstil. Den genomgående uppfattningen var även att glädje är en viktig faktor 

för att motivera eleverna till att medverka i ämnet. De intervjuade associerade glädje med 

liten organisation och modifierade aktiviteter, det vill säga aktiviteter med få regler som 

kräver liten färdighet (O´Reilly, Tompkins & Gallant, 2001).  

 

I en amerikansk studie om lärarstudenters uppfattning om ämnet idrott och hälsa (physical 

education) jämfördes deras uppfattning om ämnet i början och efter utbildningen och deras 

uppfattning om ämnet i de olika skolstadierna. De stadier som togs upp i studien var 

elementary school, middle school och high school. I början av utbildningen ansåg studenterna 

att meningen med ämnet i elementary school var att eleverna skulle lära sig färdigheter. I 

middle school att eleverna skulle lära sig färdigheter och olika sporter och i high school att 

eleverna skulle lära sig kognitiv kunskap. Efter utbildningen var svaren lika var gäller 

elementary school, i middle school försvann alternativet sporter. I high school förändrades 

svaren helt till att eleverna ska lära sig olika sporter. Den största skillnaden i lärarstudenternas 

uppfattning om elementary och middle school gällde glädje, den kategorin minskade från 22 

% till 4 % respektive från 11% till 5%. Den kategori som ökade mest var sport, från 27% till 

52%, detta gällde high school (Ryan, Bridges & Yerg 2001). 
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Enligt skolprojektet 2001 ansåg lärarna att några mycket viktiga mål var: att ge rekreation, få 

eleverna att uppleva rörelseglädje och att eleverna ska utveckla ett bestående intresse för 

fysisk aktivitet (Lundvall, Meckbach & Thedin-Jakobsson, 2002). 

 

Barn och ungdomar som får hjälp av samhället, skola, familj eller frivilligorganisationer att 

utveckla intresse för hälsofrämjande aktiviteter med inslag av fysisk aktivitet, utvecklar en 

positiv livsstil som ofta blir livslång och som skyddar mot stress och sjukdomar 

(http://www.fhi.se/nyheter/data.asp?id=696). 

 

Eleverna måste tycka att idrott och hälsa är roligt annars kan inte idrottsläraren uppmuntra 

dem till livslångt deltagande i fysisk aktivitet (Engstrom, 2002).  
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Syfte 

 

Syftet med studien var att kartlägga ungdomars upplevelse av, om ämnet idrott och hälsa kan 

påverka dem att bli mer fysiskt aktiv på sin fritid.  

 

Frågeställningar: 

• kan ämnet idrott och hälsa påverka ungdomar att vara fysiskt aktiv på fritiden? Om ja, 

hur? 

• är det någon skillnad i uppfattningen om ämnet idrott och hälsa mellan ungdomar som 

är aktiva och ungdomar som är inaktiva? 

 

Metod 

 

Undersökningsgrupp 

 

Fyra klasser, totalt 75 elever, i årskurs 9 vid en högstadieskola i Boden.  

Inklusionskriterier: de elever som närvarade under det tillfälle vi lämnade ut enkäten och som 

frivilligt ville delta. 

 

Mätmetod 

 

En egen utarbetad enkät med både slutna och öppna frågor användes i studien. Enkäten är 

varken validitets eller reliabilitetstestad på grund av tidsbrist. En pilotstudie med 9 

försökspersoner från en annan skola (klass 9) utfördes innan slutrevideringen av enkäten var 

klar. Fråga 1,3 och 9 omarbetades efter detta. För att kunna jämföra resultaten mellan aktiva 

och inaktiva elever valdes en definition av fysisk aktivitet: en aktivitet som varar i minst 30 

minuter och som ger en ansträngdhetsgrad över 12 på Borg`s RPE-skala (Rating scales for 

Percieved Exertion). Exempelvis promenader, joggning, bollsporter och vedhuggning. En 

fysiskt aktiv person ska utöva en fysisk aktivitet minst två gånger i veckan i genomsnitt under 

ett år. Borgskalan som är valid och reliabel (Borg, 1998), använde vi oss av för att eleverna 
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subjektivt skulle kunna skatta sin ansträngning under de olika aktiviteterna.  

Procedur 

 

Telefonkontakt togs med skolledningen och med idrottsläraren för kontroll av intresse för 

deltagande i studien.  Information lämnades om studien och syftet förklarades. Därefter 

utfördes pilotstudien och enkäten färdigställdes. Ett exemplar av enkäten (bilaga 1) och ett 

informationsbrev (bilaga 2) gavs till rektorn och de idrottslärare som involverades i studien. 

Efter detta lämnade rektorn och idrottslärarna sina godkännanden. Sedan delades enkäten 

personligen ut under en lektion. Vid samma tillfälle informerades eleverna om studien och 

dess syfte. Information gavs även om Borg´s RPE skala (bilaga 3) och dess användning. Se 

bilaga 4 för underlag till denna information (Borg, 1998). Enkäten fylldes i och samlades in 

under detta tillfälle. Sedan sammanställdes och bearbetades resultatet. 

 

Statistik 

 

Enkäterna har bearbetats i SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) och Microsoft 

Excel. 
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Resultat 

 

Bakgrundsdata 

 
Totalt antal försökspersoner är 75 varav 2 inte angav kön. Därmed blir antalet i kolumnen 

kvinna och i kolumnen man missvisande, detta gäller även antalet aktiva/inaktiva. 

Procentsatsen är beräknad på totala antalet och avrundat. Alla elever hade 2 idrottsstillfällen i 

veckan á 50 minuter. Andelen aktiva och inaktiva var 80 % respektive 20 %. 

 

 Tabell 1 Bakgrundsdata 

 Kvinna       Man 14 år 15 år 16 år 

Aktiv     29 (39 %)      29 (39 %)     1 (1 %)     42 (56 %)     17 (23 %) 

Inaktiv 6 (8 %) 9 (12 %) 0 (0 %) 9 (12 %) 6 (8 %) 

Totalt 35 (47 %) 38 (51 %) 1 (1 %) 51 (68 %) 23 (31 %) 

 

Påverkar ämnet idrott och hälsa ungdomar att vara fysiskt aktiv på fritiden? 

 

Så upplever eleverna ämnet idrott och hälsa. 

 

I denna fråga kunde eleverna välja flera olika alternativ. De allra flesta tycker att ämnet är 

roligt, många tycker också att ämnet är omväxlande och uppmuntrande. Väldigt få tycker att 

ämnet är nedslående. Se figur 2. En elev har ej svarat på frågan och procentsatsen är beräknad 

på de elever som svarat. 

 

Tabell 2 Så tycker eleverna om ämnet 

Roligt  

Tråkigt

Intressant 

Ointressant

Omväxlande

Enformigt

Uppmuntrande

Nedslående

Svarat av 

100 % 

(procent) 

  74,3 13,5 20,3 12,2 43,2 16,2 40,5 2,7
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Så tycker eleverna att de kan påverka ämnet idrott och hälsa. 

 

Av det totala antalet elever var det 86,3 % som anser att de kan påverka innehållet i ämnet. 

Det var 13,7 % som tyckte att de inte kunde påverka innehållet. Två elever svarade ej på 

denna fråga. 

 

Skolkar eleverna från ämnet idrott och hälsa? 

 

Majoriteten av eleverna hade aldrig skolkat (93,2 %), de som skolkat var väldigt få (5 elever). 

Antalet elever som skolkat 1 gång, 1-3 gånger respektive mer än 3 gånger var 2,7 %, 2,7 % 

respektive 1,4 %. Två elever har inte svarat på frågan. 

 

Varför skolkar eleverna? 

 

Av de elever som skolkade var anledningen att de ej ville vara med vanligast. Tre elever valde 

detta alternativ (60 %). Alternativet ärende valdes av en elev (20 %) och alternativet annat 

(glömt gymnastikkläder) valdes av en elev (20 %). Totalt var det fem elever som skolkat. 

 

Så känner sig eleverna innan ämnet idrott och hälsa. 

 

En majoritet av eleverna (75,3 %) känner inget speciellt innan lektionerna. De som känner sig 

motiverade är 19,2 %, de elever som valt alternativet annat är 4,1 % och de som oroar sig är 

1,4 % (en elev). Två elever svarade ej på denna fråga. 
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Vill eleverna förändra något i ämnet idrott och hälsa? 

 

Hälften av de elever som svarade på denna fråga vill förändra något i ämnet och hälften vill 

inte förändra något. En elev svarade ej på denna fråga. 

 

Hur vill eleverna förändra ämnet? 

 

Av svaren har vi identifierat tre grupper. Grupp 1 innebar att få mer och/eller längre tid för 

ämnet. Denna grupp är störst (23 elever). Grupp 2 (15 elever) innebar en förändring av 

aktiviteterna. En sådan förändring kan innebära mer omväxling av aktiviteter, nya aktiviteter 

eller mer av det nuvarande aktiviteterna. Det kan även innebära att eleverna ska få välja själva 

oftare eller att alla idrotter ska ges lika mycket tid. I grupp 3 (5 elever) finns övriga svar. 

Svaren i grupp 3 handlade om att byta lärare, lektionens upplägg, att ha roligare och att ämnet 

inte ska betygsättas (bilaga 5). 
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Vad i ämnet är viktigast för eleverna? 

 

I denna fråga fick eleverna rangordna de tre alternativ som var viktigast för dem i ämnet idrott 

och hälsa. Vi har delat upp svaren i olika kategorier där det som var viktigast har benämns 

väldigt, väldigt viktigt. Sedan kommer kategorin väldigt viktigt och sist viktigt. Tjugotvå 

elever har ej svarat eller missuppfattat frågan. Procentsatsen är beräknad på de elever som 

svarat. 

 

I kategorin väldigt väldigt viktigt var att ha roligt (37,7 %) viktigast för eleverna. På andra 

plats kommer att anstränga sig fysiskt (17,0 %), sedan kommer att påverka sin hälsa positivt 

(11,3 %). Se figur 1. 

Väldigt väldigt viktigt

Viktiga delar i ämnet

annat
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ansträngt mig fysisk

ska vara roligt
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Figur 1 Detta tycker eleverna är väldigt, väldigt viktigt i ämnet. 

             Alternativet annat betyder här: att ge andra uppmuntran 
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I kategorin väldigt viktigt tyckte eleverna fortfarande att det är viktigast att ämnet är roligt 

(28,3 %). På andra plats kom att anstränga mig fysiskt (26,4 %) och på tredje plats kom att 

prova på (15,1 %). Se figur 2. Alternativ annat hade inga svar. 

Väldigt viktigt

Viktiga delar i ämnet
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Figur 2 Detta tycker eleverna är väldigt viktigt i ämnet. 
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I kategorin viktigt finns fortfarande roligt på första plats (18,9 %). På delad andra plats 

kommer sedan att prova på, att anstränga mig fysiskt och att påverka min hälsa positivt med 

17,0 % vardera. Se figur 3. Alternativ annat hade inga svar. 

Viktigt

Viktiga delar i ämnet

påverkar min hälsa p

ansträngt mig fysisk

ska vara roligt

få uppmuntran
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Figur 3 Detta tycker eleverna är viktigt i ämnet. 
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Anser eleverna att ämnet idrott och hälsa påverkar valet av aktivitet på fritiden? 

 

Majoriteten av eleverna tycker inte att ämnet påverkar deras val av aktivitet på fritiden (73,6 

%). Det är dock några som instämmer helt att det påverkar (4,2 %) och resterande tycker att 

det påverkar delvis (22,2 %). Det är tre elever som ej svarat på denna fråga. 

 

Hur påverkar ämnet idrott och hälsa elevernas val av aktivitet på fritiden? 

 

I dessa svar identifierade vi två olika grupper av svar. Grupp 1 innebar att elever hittar en 

aktivitet de kan göra på fritiden genom idrotten på skolan. Grupp 2 innehåller övriga svar. Ett 

av svaren innebar att eleven i fråga lärde sig uppskatta idrott på fritiden och på skolan mer. Ett 

annat svar handlade om betyg, om eleven förbättrade sig fanns ett hopp om att lättare 

konkurrera om bättre betyg. Någon svarade att aktiviteten är roligare på fritiden, en annan 

svarade att han/hon tränar mer på fritiden (bilaga 5). 

Vi redovisar inte de svar vi anser var irrelevanta för frågan eller svårtolkade. 

 

Hur tror eleverna att ämnet ska vara utformat för att fler ungdomar ska vara fysiskt 

aktiv på fritiden? 

 

Här har vi också identifierat tre olika grupper. Grupp 1 består av svar rörande mer och/eller 

längre tid i ämnet. Grupp 2 består av att pröva på olika aktiviteter. Grupp 3 är övriga svar. Ett 

exempel på detta kan vara att ämnet ska vara roligt, att man ska lyssna på elevernas förslag, 

att ämnet inte ska vara seriöst (bilaga 5). 
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Skillnader mellan de fysiskt aktiva och de inaktiva eleverna 

 

För att lättare kunna jämföra de två grupperna som bestod av olika antal elever har vi valt att 

räkna ut procent inom den egna gruppen och sedan jämföra dessa procent med den andra 

gruppens inbördes procent. På detta sätt går det jämföra andelen aktiva med andelen inaktiva. 

Procentsatsen är beräknad på de elever som svarat på respektive fråga. 

 

Så upplever eleverna ämnet idrott och hälsa 

 

På denna fråga kunde flera alternativ väljas. Det är fler av de aktiva än de inaktiva som tycker 

att ämnet är intressant, det är även fler av de aktiva som tycker att det är ointressant. Det är 

ingen av de inaktiva som tycker att ämnet är enformigt men 20 % av de aktiva tycker det. Det 

är fler av de aktiva som tycker att ämnet är uppmuntrande. Av de inaktiva var det ingen som 

tyckte att ämnet var nedslående men 3,3 % av de aktiva tyckte det. Se figur 12. En av de 

inaktiva har ej svarat på denna fråga. Procentsatsen är beräknad på de elever som svarat på 

frågan. 

 

Tabell 3 Så tycker eleverna om ämnet 

 Aktiv (antal) % Inaktiv (antal) % 

Roligt 43 71,7 12 85,7

Tråkigt 8 13,3 2 14,3

Intressant 14 23,3 1 7,1

Ointressant 8 13,3 1 7,1

Omväxlande 25 41,7 7 50,0

Enformigt 12 20 0 0

Uppmuntrande 26 43,4 4 28,6

Nedslående 2 3,3 0 0
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Så tycker eleverna att de kan påverka ämnet idrott och hälsa. 

 

Fler av de inaktiva tycker att de ej kan påverka jämfört med de aktiva. 

En av de aktiva och en av de inaktiva har ej svarat på frågan. 
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Figur 4 Känsla av påverkan 

 

Skolkar eleverna från ämnet idrott och hälsa? 

 

Av de elever som har skolkat flera gånger hör de flesta till gruppen inaktiva. Två av de 

inaktiva eleverna har ej svarat på denna fråga. 
 
Tabell 4 Elever som skolkat 

 Aktiv  % Inaktiv % 
 

Antal  nej, aldrig 57      95,0 11      84,6
  ja, en gång 2  3,3 0 0
 1-3ggr 1 1,7 1 7,7
 fler än 3  0 0 1 7,7

Total  60 100,0 13 100,0
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Varför skolkar eleverna? 

 

Av de elever som skolkar i den aktiva gruppen är den vanligaste anledningen att de inte vill 

vara med. I gruppen inaktiv är det en elev som inte var med för att han/hon glömt 

gymnastikkläderna och en som inte var med för att han/hon inte ville vara med. 

 

Tabell 5 Därför skolkar eleverna. Alternativet annat innebär här: glömt gymnastikkläder 

  Aktiv %  Inaktiv % 
Antal ville ej vara med  2     66,7 1     50,0

 ärende 1 33,3 0 0
 annat 0 0 1 50,0

Total  3  100,0 2  100,0
 

Så känner sig eleverna innan ämnet idrott och hälsa. 

 

Det är en något större del av de aktiva som känner sig motiverade innan de går till lektionen. 

Det är bara i gruppen aktiva som alternativet oroar mig har valts. 

En av de aktiva och en av de inaktiva har ej svarat på frågan.  
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Figur 5 Så känner sig eleverna innan lektionerna. 

             Alternativet annat innebär för de aktiva: Olika, beror helt på vad man ska göra 

                                                                               Det beror på vad vi ska göra på lektionen 

             För de inaktiva innebär det: Tänker, fan vad tråkigt om det inte är något jag gillar. 
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Vill eleverna förändra något i ämnet idrott och hälsa? 

 

Av de aktiva vill den största delen förändra något i ämnet medan den allra största delen av de 

inaktiva inte vill förändra något i ämnet. 
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Figur 6 Vill eleverna förändra något i ämnet? 

 

Hur vill eleverna förändra ämnet? 

 

I denna fråga är det svårt att göra någon jämförelse eftersom det endast är 2 inaktiva som 

svarat på frågan och 36 aktiva som svarat. Därför hänvisar vi till föregående redovisning av 

denna fråga, med den skillnaden att de inaktiva svarat att ämnet ska vara roligare och inte 

betygsättas. 
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Vad i ämnet är viktigast för eleverna? 

 

I denna fråga fick eleverna rangordna de tre alternativ som var viktigast för dem i ämnet idrott 

och hälsa. Vi har delat upp svaren i olika kategorier där det som var viktigast har benämns 

väldigt, väldigt viktigt. Sedan kommer kategorin väldigt viktigt och viktigt nedåt i 

rangordningen. Tjugotvå elever har ej svarat eller missuppfattat frågan. Procentsatsen är 

beräknad på de elever som svarat. 

 

Väldigt, väldigt viktigt 

 
Inom kategorin väldigt, väldigt viktigt tycker de inaktiva att det är viktigare att vara med i 

gruppen än de aktiva. Det är endast aktiva som tycker att det är viktigt att få uppmuntran. Av 

de som vill att lektionerna ska vara roliga finns en något större del av de aktiva 

representerade.  
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Figur 7 Detta tycker eleverna är väldigt, väldigt viktigt i ämnet. 

             Alternativet annat innebär här: att ge andra uppmuntran. 
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Väldigt viktigt 

 

I denna kategori skiljer sig svaren något mer mellan de två grupperna. Att få prova på är här 

viktigast för de inaktiva medan det för de aktiva är att anstränga sig fysiskt. Det är endast 

elever i gruppen aktiva som valt alternativen att anstränga mig fysiskt, att få uppmuntran och 

att påverka min hälsa positivt, en stor del av deras svar finns i dessa alternativ. Det är väldigt 

få av de aktiva som tycker att det är viktigt att vara med i gruppen medan detta är det tredje 

största alternativet bland de inaktiva. 
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Figur 8 Detta tycker eleverna är väldigt viktigt i ämnet. 
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Viktigt 

 
I denna kategori har betydelsen av att ha roligt minskat bland de aktiva medan den här är 

viktigast för de inaktiva. Här är det endast de aktiva som valt alternativet prestera bra. Att få 

uppmuntran har i denna kategori blivit viktigt för de inaktiva medan det är mindre viktigt för 

de aktiva. De aktiva tycker att det är viktigt att anstränga sig fysiskt och att påverka sin hälsa 

positivt i nästan dubbelt så stor utsträckning än de inaktiva. 
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Figur 9 Detta tycker eleverna är viktigt i ämnet. 
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Anser eleverna att ämnet idrott och hälsa påverkar valet av aktivitet på fritiden? 

 

Nästan dubbelt så stor andel av de inaktiva instämmer delvis i att ämnet påverkar deras fritid. 

Av de som inte instämmer finns en större del av de aktiva jämfört med de inaktiva. 
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Figur 10 Så tycker eleverna att ämnet påverkar dem. 

 

Hur påverkar ämnet idrott och hälsa elevernas val av aktivitet på fritiden? 

 

Den allra största delen av svaren som de aktiva eleverna gav innebar att de hittar en aktivitet 

de kan göra på fritiden genom idrotten på skolan. En av de aktiva ansåg att han/hon ville bli 

bättre på en sak för att bättre kunna konkurrera med andra i hopp om bättre betyg. Av de 

inaktiva var det en person som svarade att han/hon blivit mer aktiv och vill vara med på en 

sport på fritiden. En annan person svarade att aktiviteten är roligare på fritiden och den tredje 

svarade att han/hon tränar mer på fritiden. Antalet aktiva som svarat på frågan är mer än 

dubbelt så stor som antalet inaktiva (bilaga 5). 

 

Hur tror eleverna att ämnet ska vara utformat för att fler ungdomar ska vara fysiskt 

aktiv på fritiden? 

 

Av de aktiva har vi fått 31 svar och cirka en tredjedel av dessa vill att ämnet ska innehålla 

längre och/eller fler lektioner. Något fler än en tredjedel av de aktiva ville att ämnet skulle 
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innehålla många olika aktiviteter. Vissa har angivit en viss sport eller aktivitet de vill utföra 

mer. Något färre än en tredjedel av de aktiva har svar som inte går att kategorisera på annat 

sätt än till övriga svar. Därför redovisar vi dessa enskilt. En person vill ha mer grundträning i 

tidig ålder och tycker att skolan kan ta hjälp utifrån för att eleverna ska få prova på en ny 

aktivitet. En annan person tycker att ämnet inte ska vara så seriöst. Två personer tycker att 

ämnet ska vara roligt och en av dem tycker även att det ska vara mindre omväxling. Någon 

tycker att man ska lyssna mer på elevernas förslag. En person tycket att det är viktigt att hitta 

en nivå så att alla känner att de passar in och tycker att idrott är roligt. Valfri idrott vill någon 

ha och nämner skollag som ett exempel. En person vill att det ska finnas mer att välja på för 

eleverna för att det inte ska vara en plåga att gå till gymnastiken. 

Av de inaktiva fick vi fyra svar och av dessa vill en person att ämnet ska vara bra utformat. 

Tre personer tycker att ämnet ska vara roligt, av dessa tyckte en person att ämnet också ska ha 

en bra lärare, att man får prova på mycket och leda allt möjligt. 
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Diskussion 

 

En brist i vår studie är att urvalet är förhållandevis liten och detta gör det svårt för oss att dra 

några riktiga slutsatser om de två grupperna. Vi visste inte hur stora de båda grupperna skulle 

bli och som grupperna ser ut nu är det en väldigt stor skillnad i antal elever. Eftersom gruppen 

inaktiva är så pass liten ger bortfall av svar en stor påverkan. Detta leder till svårigheter att 

visa på en rättvis bild av vad de inaktiva tycker.  

 

Andelen inaktiva i den undersökta gruppen är 20 % (8 % flickor och 12 % pojkar) vilket 

stämmer väl överens med en studie gjord 1997/98 (Danielsson & Marklund, 2003). Den 

definition av en fysiskt aktiv ungdom som vi antagit stämmer överens med definitioner i 

tidigare gjord forskning (2 ggr/vecka) (Danielsson & Marklund, 2003; Engström, 2002). Den 

definition vi valt (30min× 2 dagar/vecka, på fritiden) anser vi är en låg nivå.  

 

Nästan 75 % av eleverna tycker att ämnet är roligt, 40 % tycker att ämnet är uppmuntrande 

och mer än 40 % tycker att ämnet är omväxlande. Detta anser vi är positivt, men det bör ändå 

påpekas att mer än 25 % av eleverna inte tycker att ämnet är roligt och att nästan 3 % tycker 

att ämnet är nedslående. När vi jämför de två grupperna aktiva och inaktiva blir vi 

överraskade av att det var en större andel inaktiva jämfört med andelen aktiva som tycker att 

ämnet är roligt och detta gäller även alternativet omväxlande. Vi blir även överraskade av att 

de negativa svarsalternativen förekommer i större andel bland de aktiva.  

 

Det är en större andel av de inaktiva som inte tycker att de kan påverka innehållet i ämnet 

idrott och hälsa jämfört med de aktiva. Andelen aktiva som vill förändra något i ämnet är 

mycket större än andelen inaktiva. Vi tror att detta eventuellt kan bero på att elever som är 

aktiva vet mer om vad som går att välja och har utvecklat ett intresse för en viss/vissa 

aktivitet/er. Detta gör att dessa elever är mer motiverade att påverka ämnet i den riktning de 

själva vill. Den elev som är inaktiv kanske inte vet så mycket om vad ämnet kan erbjuda och 

har därför inte några speciella önskemål. Ämnet behöver därmed inte vara enformigt för att de 

inaktiva ska hitta en egen aktivitet, vi tror att det är tvärtom. Om jag inte har hittat någon 

aktivitet jag tycker om är chansen större att jag hittar någon om jag får prova på många olika 

aktiviteter. 
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De flesta aktiva som vill förändra något vill ha mer och/eller längre lektioner eller förändra 

aktiviteterna. Detta belyser det vi diskuterade ovan. Den som är aktiv på fritiden vill gärna 

vara mer aktiv på skolan och vet vilka aktiviteter han/hon vill hålla på med. Vilket stämmer 

överens med vad Ekberg & Erberth (2000) skriver om i sin studie, att gruppen vältränade 

tränar allt mer och har fått bättre kondition. 

 

I vårt resultat framkom att de inaktiva vill att ämnet ska vara roligare och att det inte ska 

betygsättas. Enligt forskning finns ett samband mellan fysisk aktivitet och glädje där man 

menar att glädje måste finnas för att ämnet idrott och hälsa ska kunna påverka eleven till att 

vara fysiskt aktiv (Bispfors, Lindberg, Lindehag & Lindehag, 1995; Engstrom, 

2002;Lundvall, Meckbach & Thedin-Jakobsson, 2002; O´Reilly, Tompkins & Gallant, 2001).  

 

Av eleverna i vår studie tycker den största andelen att det allra viktigaste i ämnet idrott och 

hälsa är att det är roligt. Eftersom några av de inaktiva vill förändra ämnet till att bli roligare 

och den största andelen av alla elever tycker att det är viktigast tror vi att detta är nyckeln till 

att aktivera elever.  

 

Hur ska lektionerna utformas för att eleverna ska tycka att ämnet är roligt? Aktiva elever i vår 

studie vill ha mer av ämnet idrott och hälsa och prova på många olika aktiviteter för att de ska 

bli aktiva på fritiden. Inaktiva vill att ämnet ska vara roligt och en av de inaktiva vill få prova 

på många aktiviteter. Enligt en kanadensisk studie är idrottslärarnas uppfattning, att det krävs 

enkla aktiviteter med liten organisation. Dessa aktiviteter ska innehålla få regler och kräva 

liten färdighet, för att eleverna ska tycka att lektionerna är roliga. De anser också att glädje är 

en förutsättning för att få eleverna att medverka i ämnet (O´Reilly, Tompkins & Gallant, 

2001). 

 

Eleverna svarar att om de hittar en aktivitet på skolan kan de fortsätta med den på egen hand, 

vilket är det vi vill åstadkomma. Några elever har svarat att de vill prova på nya aktiviteter 

förutom de vanligaste sporterna som ingår i ämnet. Någon nämnde att skolan även kan anlita 

hjälp utifrån. Vi tror att det kan vara lättare att gå vidare till förenings aktiviteter om någon 

från föreningen kommer till skolan och presenterar aktiviteten, sig själv och föreningen. Det 

är troligtvis en fördel för eleverna om de har träffat ledaren så att de vet hur de ska gå tillväga 

om de skulle vilja utöva aktiviteten på fritiden. 
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I vår enkät svarade de flesta att ämnet inte påverkar deras aktivitet på fritiden. Av de elever 

som tycker att ämnet påverkar fritiden är andelen inaktiva nästan dubbelt så stor som andelen 

aktiva. I kursplanen för idrott och hälsa står det om att främja ett bestående intresse för 

regelbunden fysisk aktivitet 

(http://www3.skolverket.se/ki/SV/0203/sf/11/kurs_IDH1010.html). Vi tror att ämnet påverkar 

eleverna i större utsträckning än de svarar, det är inte alltid en påverkan sker medvetet. Att de 

inaktiva eleverna tycker att ämnet påverkar i större grad än de aktiva, tror vi kan bero på att de 

aktiva redan har hittat den aktivitet de vill hålla på med. Därför anser de inte att ämnet 

påverkar dem så mycket. Vi tror att idrottslärare bör nyttja att de inaktiva tycker att ämnet 

påverkar dem och utforma ämnet så att det påverkar dem i positiv riktning. 

 

Eftersom inaktivitet är en riskfaktor för en mängd olika sjukdomar exempelvis hjärt-

kärlsjukdomar, fetma och åldersdiabetes finns ett stort behov av att aktivera befolkningen 

(SBU, 1997). Barn och ungdomar behåller oftast sin livsstil upp i vuxen ålder (Ekberg & 

Erberth, 2000) därför är det viktigt att aktivera dem redan som ung. Hur ska vi få ungdomarna 

att vara fysiskt aktiva? Ett sätt tror vi, kan vara genom ämnet idrott och hälsa där vi redan 

tidigare pratat om vikten av glädje, för att kunna påverka ungdomar till en livslång livsstil 

som fysiskt aktiv. 

 

Vi ser ett behov av vidare forskning för att utveckla ämnet idrott och hälsa på ett sådant vis att 

det påverkar barn/ungdomar att bli fysiskt aktiv på fritiden. 

 

Konklusion 

 

Majoriteten av eleverna tycker att ämnet idrott och hälsa är roligt, de tycker även att glädje är 

den allra viktigaste delen i ämnet. De allra flesta elever tycker att de kan påverka innehållet i 

ämnet men hälften av eleverna vill förändra något. Många vill, särskilt de aktiva, att 

lektionerna ska vara längre och/eller fler. De vill även förändra aktiviteterna på något vis. 

Flertalet elever tror inte att ämnet påverkar deras val av aktivitet på fritiden. Av de som tycker 

att det påverkar, är den största andelen inaktiva. De flesta inaktiva tycker att ämnet ska 

upplevas roligt för att ungdomar ska påverkas till att vara fysiskt aktiva på fritiden. 
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Idrott och Hälsa 
 
Ålder .............                               Kön ................. 
 
Fråga 1: 
 
Vilka av dessa aktiviteter utövade du på fritiden under år 2002? Aktiviteten ska ha utförts 
under minst 30 minuter i följd. Markera med ett kryss i den vänstra rutan. Flera alternativ kan 
väljas. 
 
Skatta även ansträngdhetsgrad för varje aktivitet enligt Borg (bilaga) som en genomsnittlig 
ansträngning under hela aktiviteten per tillfälle. Fyll i detta värde (6-20) i den mittersta rutan 
under rubriken ansträngning. 
 
Markera sedan under rubriken antal tillfällen hur ofta du utfört denna aktivitet i genomsnitt 
under året. Välj ett av dessa alternativ:  

A. 1-3 gånger i månaden.  
B. En gång i veckan.  
C. 2-3 gånger i veckan  
D. 4 gånger eller fler i veckan. 

 
 
  Ansträngning Antal tillfällen 
 

Bollsport ex. pingis, bandy, fotboll    
 

Ishockey    
 

Simning    
 

Dans    
 

Skidor    
 

Klättring    
 

Brottning    
 

Kampsport    
 

Boxing    
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  Ansträngning Antal tillfällen 
 

Aerobics    
 

Gymnastik    
 

Ridning    
 

Orientering    
 

Friidrott    
 

Löpning / joggning    
 

Promenad    
 

Utförsåkning ex. snowboard, slalom, telemark    
 

Cykling    
 

Inlines    
  

Vattensporter    
 

Skridskor   
    
Med fysisk aktivitet menar vi allt som gör att du känner en viss ansträngning. Detta kan vara 
något du utför i hemmet eller ute i skogen etc. När du nu ska fylla i annat vill vi att du även 
tar upp idrottsaktiviteter som vi inte har tagit med, men som du utövar. 
 

Annat (fyll i själv) .......................................    
 

Annat (fyll i själv) .......................................    
 

Annat (fyll i själv) .......................................    
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Fråga 2 
 
Hur många tillfällen i veckan har du ämnet idrott och hälsa i skolan? .............................
  
 
Fråga 3 
 
Hur upplever du ämnet idrott och hälsa? 
Kryssa i de svarsalternativ som stämmer bäst överens om din uppfattning. Du kan välja ett 
eller flera alternativ. 
 
Roligt                                                                     
Tråkigt                      
Intressant                
Ointressant                                            
Omväxlande                                                   
Enformigt                
Uppmuntrande                                   
Nedslående              
 
Fråga 4 
 
Vad tycker du om ditt inflytande i ämnet? 
Kryssa i det svarsalternativ som stämmer bäst överens om din uppfattning.  
 
Jag kan påverka innehållet                       Jag kan inte påverka innehållet    
 
Fråga 5 
 
Har du skolkat från lektioner i ämnet idrott och hälsa under år 2002. Endast ett alternativ får 
väljas. 
 
Nej, aldrig                  Ja, en gång              1-3 gånger                 Fler än tre  
 
Om du svarade Nej på fråga 5 gå vidare till fråga 7 
 
Fråga 6 
 
Varför skolkade du?  
Välj det (ett) alternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning. 
 
Jag ville inte vara med   Jag skulle utföra ett ärende jag inte talat om för läraren.   
Annat (fyll i själv)……………………………………………………………………… 
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Fråga 7 
 
Hur känner du dig innan lektionerna i ämnet idrott och hälsa? 
 
Välj det (ett) alternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning. 
 
Jag oroar mig               Jag känner mig motiverad               Jag känner inget speciellt   
Annat (fyll i själv)…………………………………………………………………………….. 
 
 
Fråga 8 
 
Vill du förändra något i ämnet?   
 
Ja     Nej  
 
Om ja, vad vill du förändra? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Fråga 9 
 
Vad är det viktigaste för dig i ämnet? 
 
Välj tre alternativ som är viktiga för dig och rangordna dem 1-3, där 1 är viktigast. 
 

Att jag får prova på så många olika aktiviteter som möjligt          

Att jag presterar bra                                                                                             

Att jag är med i gruppen                                                                    

Att få uppmuntran                                                                                                                   

Att det ska vara roligt                                                 

Att jag känner att jag har ansträngt mig fysiskt.                                                                                  

Att jag påverkar min hälsa positivt                                     
Annat (fyll i själv)……………………………………… 
 
Fråga 10 
 
Anser du att ämnet påverkar ditt val av aktivitet på fritiden 
Välj ett alternativ. 
 
Ja, instämmer helt   Ja, instämmer delvis   Nej, instämmer inte  
 
Om du svarat nej på fråga 10 hoppa till fråga 12 
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Fråga 11 
 
På vilket vis påverkar ämnet ditt val av aktivitet på fritiden? (ex. Jag idrottar mer/mindre, jag 
har hittat en ny aktivitet, jag tycker att aktiviteten är roligare/tråkigare på fritiden) 
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Fråga 12 
 
Hur tror du att ämnet idrott och hälsa ska vara utformat för att fler ungdomar ska vara fysiskt 
aktiv på fritiden? 
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
 

 
 

Tack för din medverkan! 
Det har varit till stor hjälp i vårt examensarbete. 
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Informationsbrev till Rektor och involverade lärare 
 
Vi är två sjukgymnastsstudenter som går termin 6 på Luleå Tekniska universitet, institutionen 
för hälsovetenskap. Vi håller just nu på med vårt examensarbete som vi valt att rikta mot 
skolidrott. Denna studie har vi valt att lägga upp som en enkätstudie för att få fram 
information om ämnet idrott och hälsas betydelse för att få ungdomar att vara aktiva på 
fritiden. 
 
Vi har valt just detta ämne p.g.a. att vi vet betydelsen av fysisk aktivitet för hälsan och vikten 
av att förebygga sjukdomar redan i ungdomsåren. I den litteratur vi studerat visar 
undersökningar på att vuxna blir allt mer inaktiva och detta i sin tur leder till större 
hälsorisker. Det har även redovisats om vikten av att redan i ungdomsåren ha en aktiv livsstil 
för att behålla den livsstilen även som vuxen. Man har även tagit upp att hjärt-kärlsjukdomar 
kan drabba ungdomar redan i sitt andra årtionde vilket är skrämmande. 
 
Vi ser ämnet idrott och hälsa som ett utmärkt forum att nå ungdomar, just för att man då 
träffar alla elever, även de som man kanske inte skulle möta på annat vis. 
 
Tack på förhand för ert samarbete, det betyder mycket för vårt arbete med examensarbetet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om det är något ni undrar över ta gärna kontakt med oss. 
Monika Westergren, 070-3491403 
Karin Wåglin, 0921-17617, 070-2263763 
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Borg-skalan (RPE) 
 
 

 
6 Ingen ansträngning alls 
 
7 
 Extremt lätt 
8 
 
9 Mycket lätt 
 
10 
 
11 Lätt 
 
12 
 
13 Något ansträngande 
 
14 
 
15 Ansträngande 
 
16 
 
17 Mycket ansträngande 
 
18 
 
19 Extremt ansträngande 
 
20 Maximalt ansträngande 
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Instruktioner till Borg RPE skala 
 
När du tränar vill vi att du ska skatta din upplevelse av ansträngning. Dvs hur ansträngande 
träningen känns för dig. Upplevelsen av ansträngning beror huvudsakligen av ansträngning 
och trötthet i musklerna och din känsla av andfåddhet och värk i bröstet. Titta på denna 
skattningsskala ; vi vill att du använder denna skala från 6 till 20, det betyder att 6 är ”ingen 
ansträngning alls” och 20 betyder ”maximalt ansträngande”. 
 
9 motsvarar ”mycket lätt” träning. 

Ett exempel för en normal, frisk person kan vara att gå långsamt i sitt eget tempo några 
minuter. 

 
13 på skalan är ”något ansträngande” träning men det känns fortfarande ok att fortsätta. 
 
17 ”mycket ansträngande”. En frisk person kan fortfarande fortsätta, men han eller hon 

måste tvinga sig själv att fortsätta. Det känns väldigt ansträngande, och personen är 
väldigt trött. 

 
19 på skalan är en extremt ansträngande träningsnivå. För de flesta personer är detta den 

mest ansträngande träning som de över huvud taget har upplevt. 
 
 
Försök att skatta dina ansträngdhetskänslor så ärligt som möjligt, utan att tänka på vad andra 
skulle ha skattat. Underskatta inte, men överskatta inte heller. Det är dina egna känslor av 
ansträngningen och upplevelsen som är det viktiga, inte jämförelsen med andra personer. Vad 
andra personer tänker är inte viktigt alls. Titta på skalan och beskrivningen av de olika 
siffrorna. 
Några frågor? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instruktionerna är hämtade ur Gunnar Borgs bok ”Borg´s percieved excertion and pain 
scales”.(1998)  
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Öppna svar fråga 8, 11 och 12 
 

*  Grupp 1 
+  Grupp 2 
-   Grupp 3 
 

Fråga 8: Aktiva  
 
* Grupp 1: mer och/eller längre tid för ämnet. 
+Grupp 2: en förändring av aktiviteterna 
-  Grupp 3: övriga svar 
 
*Fler idrottslektioner på skolan. 
 
+Mer bollsporter. 
 
-En annan lärare. Lite mer omväxling. 
 
*Mer tid. 
 
+Mer badminton. 
 
*Mer och längre lektioner, tex. vi har 50 min och vi måste värma upp i typ 15 min, onödigt, så 
man hinner inte spela nå länge. 
 
*Längre lektioner. 
 
+Mer omväxlande 
 
+Tycker man ska få välja lite oftare, ta bort bollsporter. 
 
+Mer omväxlande idrottslektioner, i princip det enda vi gör är att spela fotboll och innebandy. 
Vi borde få prova på andra sporter och aktiviteter mer som mer dans. 
 
*Längre lektioner. 
 
*Mera idrott, minst två timmar till. 
 
*Längre pass. 
 
+Jag vill ha mer spinning och aerobics. 
 
*Minst två timmar till idrott. 
 
+Jag vill skata, önskar att hela skolan var en skate park. 
 
*+Jag vill ha längre idrottslektioner och mer omväxlande saker i skolidrotten. 
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*Ännu mer idrott på skolans schema. 
 
+Mer fotboll, innebandy. 
 
*+Längre tid och lite mer ansträngande. 
 
*+Mindre lek mer sport, längre timmar. 
 
*Mer idrott. 
 
+Spela mer basket. Tillåta att man spelar solo då och då. 
 
+Att ha alla idrotter lika mycket. 
 
-Inte så mycket gorm, att om man tex. ska spela fotboll ska man spela hela lektionen och inte 
bara 5 min 
 
*-Fler lektioner. Fler eget val av lektioner. 
 
*Fler lektioner. 
 
*Mera idrott. 
 
-Våran lärare. 
 
*Längre tid, allt fler lektioner. 
 
*Mer skolidrott. 
 
*Längre lektioner och fler gånger i veckan. 
 
*Längre idrottslektioner och gärna 3 gånger i veckan. 
 
*+Mer idrott och kanske mer sådana ämnen man kan endast göra själv på vardag tex. golf, 
ridning mm. 
 
*Längre/fler lektioner. 
 
*+Längre timmar. För lite variation. 
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Fråga 8: Inaktiva  
 
* Grupp 1: mer och/eller längre tid för ämnet. 
+ Grupp 2: en förändring av aktiviteterna 
-  Grupp 3: övriga svar 
 
-Vet inte, ha roligare. 
 
-Cooper ska bort, ämnet ska inte betygsättas. 
 

Fråga 11: Aktiva   
 
* Grupp 1: att elever hittar en aktivitet de kan göra på fritiden genom idrotten på skolan. 
+ Grupp 2:  övriga svar 
 
*Om vi inte hade provat träna på gym med skolan hade jag aldrig köpt kort. 
 
*+Jag lär mig uppskatta idrotten mera och den jag gör på fritiden. Jag hittar nya sporter. 
 
*Jag hittar nya sporter och aktiviteter som jag kan göra hemma. 
 
+Man vill bli bättre på en sak för att kunna konkurrera med andra med hopp om bättre betyg. 
 
*Man kan ju hitta sin egen aktivitet. 
 
*Jag kan prova på aktiviteten i skolan först och se om det är något för mig. 
 
*En del roliga saker som görs på gympan kan man göra själv. 
 

Fråga 11: Inaktiva  
 
* Grupp 1: att elever hittar en aktivitet de kan göra på fritiden genom idrotten på skolan. 
+ Grupp 2:  övriga svar 
 
+Aktiviteten är roligare på fritiden. 
 
+Jag tränar mer på fritiden. 
 
*+Jag har blivit mer aktiv och vill vara med på en sport på fritiden. 
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Fråga 12: Aktiva  
 
* Grupp 1: svar rörande mer och/eller längre tid i ämnet.  
+ Grupp 2: att pröva på olika aktiviteter.  
-  Grupp 3: är övriga svar. 
 
-Ingen aning, är du inte intresserad så finns det nog inget att göra. 
 
-Om det påverkar så tror jag inte att det är mycket. 
 
*Det ska vara längre så att ungdomarna hinner prova på allt. Roligare. 
 
*Längre lektioner/mer valfrihet. 
 
+Om det är så omväxlande som möjligt. 
 
+Pröva på mycket olika saker och mycket gympa. 
 
+Man ska tex. fara på något gym som har styrkelokal och har maskiner som man kan springa 
på. 
 
-Jag tror inte de kan göra något alls. 
 
+Man får prova många idrotter. 
 
-Mera grundträning i tidigare ålder. Kanske ta hjälp av en expert eller att eleverna får åka och 
se hur det fungerar i en sport. 
 
+Det ska vara så att man får en försmak och tips på olika aktiviteter som man kan ägna sig åt. 
 
*+Längre lektioner och fler så att man hinner testa allt ordentligt. Det kan få ungdomar 
kanske lite mer syn över just den idrotten. 
 
*Mer tid på skolan. 
 
*Mer idrott. 
 
*Jag vet inte, längre lektioner! Man hinner ju knappt börja med något och speciellt inte när 
man är 27 stycken i klassen. 
 
*+Varierande aktiviteter, fler lektioner. Det kan bidra till att ungdomar orkar mer under 
dagen. 
 
*+Det ska vara mer valfria aktiviteter. 
 
*Mer och längre idrott. 
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+Får man uppmuntran och tycker det är roligt, vill man hålla på med det mer tex på fritiden. 
Även variera så att man provar på så många olika idrotter som möjligt. 
 
-Det ska inte vara så seriöst. 
 
*+Mer idrott i skolan och sedan omväxlande aktiviteter så att man får prova på mycket. 
Det gör ju så att fler kanske upptäcker någon sport som de kanske vill börja utöva. 
 
-Det ska vara roligt. 
 
-Roliga sporter som alla kan vara med i. Inte lika stor omväxling som nu, större chans att 
någon blir intresserad att börja då. 
 
-Man ska lyssna mer på elevernas förslag. 
 
+Prova på lite ovanligare sporter. 
 
+Mer fysiska sporter, mer styrka. 
 
+Mer fysiska sporter tex. fotboll. 
 
-Jag vet inte riktigt. Det gäller att hitta en nivå där alla kan delta och känna att de ”passar in”. 
Så att alla tycker att det är roligt att idrotta. 
 
-Valfri idrott, tex. ett skollag i hockey. 
 
-Att man får mer i urval. Det ska inte vara en plåga att gå till gympan tex. Och man får 
bestämma vad man ska ha för något på lektionerna. 
 
*Mer idrott. 
 

Fråga 12: Inaktiva  
 
* Grupp 1: svar rörande mer och/eller längre tid i ämnet.  
+ Grupp 2: att pröva på olika aktiviteter.  
-  Grupp 3: är övriga svar. 
 
-Bra. 
 
-Att dom tycker saker är roligt på idrotten. 
 
-Hälsa är något viktigt för ungdomar, det går bättre i skolan om man får röra på sig. Man 
borde göra mer roliga saker på idrotten som elever kan få vara med och bestämma. Då 
kommer fler att börja idrotta på fritiden. 
 
+-Vet inte. Att man får ha roligt! Bra lärare, prova på mycket, leda allt möjligt. 
 
 




