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ABSTRAKT 
 
Syftet med studien var att kartlägga sjundeklassares fysiska kapacitet och livsstil. 
Försökspersonerna rekryterades på Sandenskolan i Boden kommun. Sammanlagt 24 elever, 
varav 8 flickor och 16 pojkar, deltog i studien. Fysisk kapacitet bedömdes med ett steptest där 
försökspersonerna fick kliva upp och ner på en 30 cm hög låda under 6 minuter. Puls och 
skattad ansträngning enligt Borgs RPE-skala registrerades. Dessutom besvarade 
försökspersonerna ett frågeformulär angående sin livsstil. Resultaten visar en stor spridning 
av syreupptagningsförmågan (VO2 ml/kg) bland både pojkar och flickor i studien. 
Medelvärdet för pojkar ligger på 35,6 ml/kg och för flickor 31 ml/kg. Ungdomarna är mycket 
fysiskt aktiva på sin fritid och inom skolidrotten. Pojkarna i studien uppskattar sin egna 
fysiska kapacitet högre än flickorna, som tydligt visar en lägre tro på sin egen fysiska 
förmåga. 21 av de tillfrågade försökspersonerna ser på tv upp till 3 timmar per dag och 19 av 
dem anger att de använder dator upp till 3 timmar per dag. Endast 3 personer använder sig av 
någon form av tobak. 
 
Nyckelord: adolescent, physical activity, physical capacity, physical education, leisure time.
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BAKGRUND 
 
Människan är biologiskt sett utrustad på samma sätt som för 10 000-tals år sedan. Våra 

kroppsfunktioner, sinnesorgan, muskler och rörelseapparat är ursprungligen anpassade till ett 

mer fysiskt aktivt liv än vad som krävs i det moderna samhället. Användande av tv, telefon, 

datorer m.m. har minskat kravet på att förflytta sig med egen muskelkraft. Dessutom bidrar 

biltrafik, hissar, rulltrappor och andra kommunikationsmedel till minskad fysisk aktivitet i vår 

vardag [1]. Fysisk aktivitet är enligt Caspersen, Powell & Christenson en kroppsrörelse utförd 

av skelettmuskulaturen och som resulterar i en energiåtgång utöver den basala nivån [2]. 

Enligt Folkhälsoinstitutet [FHI] är en stor och växande andel av Sveriges befolkning alltför 

fysiskt inaktiva. Bland medelålders män och kvinnor är uppemot 30 respektive 15 procent 

fysiskt inaktiva. Det innebär att de inte utför någon frivillig motion, har låg daglig 

vardagsaktivitet, cyklar eller promenerar inte till och från arbetsplatsen och har inte någon 

fysisk arbetsbelastning i yrkesarbetet. I åldersgruppen från tonåren upp till medelåldern ligger 

siffran mellan 10-15 procent [3]. 

 

Det är väl dokumenterat att tv-tittande är den dominerande fritidssysslan för många barn och 

tonåringar. Genomsnittligt tillbringar amerikanska ungdomar i åldrarna 10-17 år, 21 timmar 

per vecka med att titta på tv. Användandet av datorer har ökat sedan 1990-talet och resulterat i 

en minskad tid ägnad åt fysisk aktivitet [4]. 

 

Fysisk inaktivitet kan leda till övervikt och fetma vilket är ett snabbt ökande hälsoproblem i 

Sverige och övriga världen. En studie visar att den som tittar på tv fem timmar om dagen 

löper dubbelt så stor risk att bli överviktig än den som lever ett lätt till medelmåttigt aktivt liv 

[5]. Fysiskt inaktiva barn löper enligt FHI också stor risk att i vuxen ålder drabbas av diabetes 

typ 2, andra hjärt- och kärlsjukdomar och för tidig död [3]. En studie av Nielsen & Andersen 

har påvisat att en låg fysisk konditionsnivå med högt Body Mass Index (BMI) bland pojkar 

och flickor ger en betydande risk att drabbas av för högt blodtryck [6]. 

 

Under de senaste 20 åren har den genomsnittliga bilden av 16-åriga ungdomars fysiska 

kapacitet förändrats. Kroppsvikten och benstyrkan har ökat, konditionen har försämrats och 

armstyrkan minskat [7]. Dessutom är barns energiförbrukning numera 600 kcal mindre per 

dag än vad barn förbrukade för 50 år sedan [8]. Fysisk kapacitet består enligt FHI av 

begreppen kondition, styrka och rörlighet. Kondition som delkomponent av fysisk kapacitet 
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kan definieras på många olika sätt [3]. Enligt Forsberg, Holmberg & Woxnerud kan det vara 

att klara en sträcka på en viss tid eller att orka jobba i flera timmar. Fysiologiskt beskrivs 

kondition som individens syreupptagningsförmåga satt i relation till kroppsvikten. Även aerob 

och anaerob kapacitet ligger i begreppet kondition, det vill säga kroppens förmåga att arbeta 

med eller utan syre [9]. 

 

Idag är det inte självklart att barn får sitt rörelsebehov tillfredsställt i vardagen på samma sätt 

som tidigare. Fritiden tillbringas i högre grad stillasittande, spontanidrotten har minskat och 

transporterna sker ofta med bil eller andra motordrivna fortskaffningsmedel [3]. Skolorna har 

även dragit ned på tid för idrottslektioner och i Sverige ligger siffran numera på cirka 1 timme 

per vecka. Detta för Sverige in på 24: e plats bland 25 studerade länder i Europa då det gäller 

skolidrott [4]. En enkätstudie visade, att av 905 grundskole- och gymnasieelever var 63 

procent fysiskt aktiva och 15 procent var så gott som helt fysiskt inaktiva, det vill säga att de 

rör på sig mindre än 2 timmar per vecka [10]. 

 

Regelbunden fysisk aktivitet anses allmänt vara gynnsamt när det gäller fysisk kondition, 

tillväxt och biologisk mognad hos barn och ungdomar. Barns vanemässiga fysiska aktiviteter 

kan kopplas till hälsorelaterad kondition, då den innefattar bättre hjärtkärl-uthållighet samt 

styrka och uthållighet av muskulaturen. Fysisk aktivitet förbättrar tillväxten av nervcellers 

nätverksbildande, vilket är grundläggande för inlärning. Fysisk aktivitet bland tonåringar 

reducerar risken för fetma, ökar skelettets bentäthet, förbättrar den psykiska hälsan och 

sinnesstämningen. Pojkar och flickor som är fysiskt aktiva och har god kondition under 

barndomen och tonårsperioden har större sannolikhet att förbli fysiskt aktiva som vuxna [4]. 

Goda såväl som dåliga hälsobeteenden i ungdomsåren har en benägenhet att bibehållas in i 

vuxenlivet. Enligt Pate, Baranowski, Dowda & Trost (1996) finns det många studier som 

styrker detta i fråga om cigarettrökning och kostvanor [11]. En positiv attityd till 

konditionsträning och goda betyg i idrott kan för både pojkar och flickor kopplas till en 

reducerad risk för att börja röka som ung [12]. Enligt de senaste riktlinjerna så bör barn vara 

fysiskt aktiva på en måttlig nivå, 60 minuter per dag. Att vara fysiskt aktiv som barn ger ett 

generellt förbättrat hälsotillstånd, barnen håller sig smalare och deras skelett blir starkare 

jämfört med deras mindre aktiva kamrater [8]. 

 

Pate et al (1996) belyser behovet av att skolans personal, läkare och andra professioner inom 

hälsovården aktivt involveras i att befrämja fysisk aktivitet och fysisk kondition bland barn 
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och ungdomar. Hälsovårdspersonalen kan genom sina kunskaper och med de kontakter som 

de har med föräldrar och barn erbjuda ett stort utbud av förebyggande insatser för att reducera 

negativa hälsobeteenden, såsom inaktivitet [11]. 

 

 

SYFTE 

 

Syftet med studien är att kartlägga sjundeklassares fysiska kapacitet och livsstil. 

 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

• Vilken fysisk kapacitet har ungdomarna i den studerade gruppen? 

• Hur upplever den studerade gruppen sin egen fysiska kapacitet? 

• Är ungdomarna fysiskt aktiva på sin fritid och inom skolidrotten? 

• Till hur stor del är ungdomarna dagligen fysiskt inaktiva genom att titta på tv respektive 

tillbringa sin fritid framför dator? 

• I hur stor omfattning använder sig ungdomarna av tobak? 

 

 

MATERIAL OCH METOD 

 

Försökspersoner 
 
Försökspersonerna rekryterades från sjundeklasseleverna på Sandenskolan i Boden kommun, 

Norrbottens län. Initialt kontaktades rektor och personal på skolan. Syftet med studien 

presenterades för dessa personer och ett medgivande från skolan till genomförande av studien 

gavs. Därefter informerades samtliga sjundeklassare muntligt och skriftligt med ett 

informationsbrev angående studiens syfte och procedur. I informationsbrevet ingick en 

svarstalong vilken var riktad till försökspersonernas målsmän (bilaga 1). Varje försöksperson 

deltog frivilligt och kunde när som helst utan att ange anledning avbryta studien. 24 elever, 8 

flickor och 16 pojkar, anmälde sitt intresse att medverka i studien. Alla 24 elever besvarade 

frågeformuläret och 23 elever fullföljde steptestet. 1 elev avbröt steptestet på grund av 

huvudvärk. Karakteristika över försökspersonerna presenteras i tabell 1.  
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Exklusionskriterier: Skador eller funktionshinder som gör att försökspersonen inte kan kliva 

upp och ner på ett trappsteg, infektioner och sjukdomar som exempelvis hjärt- och 

kärlsjukdomar. 

 
Tabell 1 Karakteristika över försökspersoner 

 Pojkar Flickor 

 n=16 n=8 
Vikt kg 

Medel (variations bredd) 
 

53,25 (44 – 68) 49,9 (43,5 – 55) 

Längd cm 
Medel (variations bredd) 168 (158 – 182,5) 160 (153 – 173) 

   
Sjukdomar   

Allergi 4 2 
Astma 5 3 
Migrän 0 1 

Knäskada 0 1 
 

 

Mätmetoder 

 

Frågeformulär 
 
Ett frågeformulär har konstruerats för att få svar på elevernas fysiska aktivitet och livsstil 

(bilaga 2). Formuläret är sammansatt med frågor tagna från Konditionstest på cykel och Liv 

90 Rapport 1 [13; 14]. Frågorna i Konditionstest på cykel är standardiserade och därmed är de 

reliabla [13]. Angående reliabilitet och validitet på frågorna i Liv 90 Rapport 1 har vi 

kontaktat L-M Engström författare till Liv 90 Rapport 1 [14]. Vi har dock inte fått några 

uppgifter från honom angående dessa frågor. Efter kontakt med medförfattare till Liv 90 

Rapport 1 fick vi svaret att frågorna angående syreupptagningsförmåga var reliabla (B. 

Ekblom, personlig kommunikation, 27 Maj, 2004). Frågorna 1-3 berör könstillhörighet, 

färdsätt till skola och fritidsaktiviteter. I originalformuläret besvarar frågorna 2 och 3 enbart 

färdsätt till arbete. För att passa den åldersgrupp som ingick i studien har frågan omarbetats 

till att gälla färdsätt till skola och fritidsaktiviteter [13]. Frågorna 4–14 berör fysisk aktivitet, 

medlemskap i idrottsförening, självskattning av fysisk aktivitet, självskattning av 

prestationsförmåga, allmänt fysiskt hälsotillstånd, medicinska eller fysiska handikapp, 

tobaksvanor och fysisk aktivitet utöver organiserad träning. Frågorna 7 och 14 har även de 

anpassats till försökspersonernas ålder, då de i originalutförandet vänder sig till vuxna 
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personer [14]. Frågorna 15-17 är konstruerade av författarna till studien. De behandlar 

deltagande i skolgymnastik samt dator- och tv-vanor. 

 
 
Steptest 
 
Försökspersonernas fysiska kapacitet har testats med ett steptest. Steptestet är ett submaximalt 

konditionstest, Queens College Steptest [15]. Testet har modifierats vid Institutionen för 

Sjukgymnastik vid Lunds Universitet (M. Öhrström, personlig kommunikation, 27 april, 

2004). Steptestet är inte validitets- eller reliabilitetstestat och är utformat på följande sätt: 

Försökspersonen kliver upp och ner på en 0,3 m hög standardiserad låda under 6 minuters tid, 

i en i förväg uträknad frekvens (ƒ). ƒ beräknas enligt formeln [ƒ = Kpm ÷ (kroppsvikt, kg ∗ 

lådhöjd, m) ∗ 4]. Effekt 1W motsvarar 6 Kpm. Alla försökspersoner, pojkar och flickor 

testades på samma belastningseffekt à 75 Watt vilket motsvarar 450 Kpm. Puls registrerad 

under sjätte minuten av steptestet bedömdes som försökspersonens arbetspuls. Arbetspulsen 

användes för att kunna beräkna försökspersonernas VO2 ml/kg. Vid beräkning av VO2 

användes tabeller [13]. 

 

Utrustning som användes vid steptestets utförande var: 

 Standardiserad låda (300∗425∗455 mm, NeuroCom® Balance master® v.8, 

NeuroCom® international Inc).  

 Pulsklocka (Polar A3™, Polar Electro OY, Finland).  

 Metronom (Korg MA-20, Korg Inc).  

 Tidtagarur (Facit digital sports timer). 

 Analog personvåg (Seca mechanical flat scale, Vogel & Halke GmbH & Co. KG). 

 Talmeter i metall (Stanley tool PowerLock® Tape Rule, The Stanley Works U.S.). 

 
Borgs RPE-skala 
 
För skattning av ansträngning vid steptestet användes Borg-RPE-skala. Borgskalan är 

validitets- och reliabilitetstestad [16]. 
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Procedur 

 

Studien genomfördes vid 5 testtillfällen under en veckas tid på Sandenskolan. Steptestet 

utfördes i en väl ventilerad testlokal på cirka 7 m², där temperaturen i rummet låg mellan 

+19°C och +23°C. Före steptestet registrerades vikt och längd hos försökspersonerna. 

Försökspersonerna fyllde då även individuellt i frågeformulär, angående fysisk aktivitet och 

livsstil. Efter besvarat frågeformulär visades de in i testlokalen. För att försökspersonen inte 

skulle känna sig pressad, generad eller utlämnad under själva testsituationen så utfördes 

steptestet enskilt. I testlokalen utrustades försökspersonen med en pulsklocka fäst runt 

bröstkorgen. Sedan fick försökspersonen vila 5 minuter i sittande position. Försökspersonen 

informerades muntligt om hur testet skulle utföras. Informationen förklarade hur 

försökspersonen skulle gå upp och ned på lådan och hur metronomen skulle användas för att 

rätt frekvens skulle bibehållas under steptestet. Försökspersonen gavs även en muntlig 

genomgång av Borgs RPE-skala för att kunna skatta upplevd ansträngning under steptestet 

[16]. Efter 5 minuters vila registrerades försökspersonens vilopuls och den aktuella 

ansträngningsnivån. Därefter startades steptestet. För varje minut under testet registrerades 

försökspersonernas puls och skattad ansträngning enligt Borgs RPE-skala [16]. Under 

steptestets gång guidades försökspersonen i att hålla rätt frekvens. Efter 6 minuters arbete 

avslutades steptestet och puls samt skattad ansträngning registrerades. Då testet avslutats efter 

6 minuter registrerades pulsen och den skattade ansträngningen. Slutligen fick 

försökspersonen vila 3 minuter i sittande position, därefter registrerades puls och skattad 

ansträngning. 

 

 

STATISTIK 

 

Alla testresultat har sammanställts i Microsoft Excel. Resultatet redovisas deskriptivt och 

framställs grafiskt i form av figurer och tabeller.  

 

RESULTAT 

 

Syftet med studien är att kartlägga sjundeklassares fysiska kapacitet och livsstil. Resultatet 

visar att den fysiska kapaciteten (mätt med ett steptest) hos försökspersonerna är god och att 

de lever ett relativt fysiskt aktivt liv. 
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Tabell 2 redovisar pojkarnas och flickors arbetspuls och syreupptagningsförmåga (VO 2 

ml/kg). Medelvärdet för syreupptagningsförmåga är bland pojkar 35,6 ml/kg. Medelvärdet för 

flickornas syreupptagningsförmåga är 31 ml/kg. 

 
Tabell 2 Pojkar och flickors medelvärde och variationsbredd av arbetspuls, 
syreupptagningsförmåga och skattning enligt Borgskalan 

Pojkar Flickor 

n=16 n=7 
   
Arbetspuls slag/minut 155 (127 - 184) 172 (161 - 193) 
   
Syreupptagningsförmåga ml/kg 35,6 (21 - 49) 31 (16 - 40) 
   
Skattning av ansträngning enligt Borgskalan efter 
6 minuters arbete 

12 (7 - 17) 14 (12 - 17) 

   
 

Vid frågan om vad försökspersonerna tror att de fysiskt klarar av svarar pojkarna 82 % av 

pojkarna att de orkar löpa 2 km utan att vila. Endast 38 % av flickorna tror sig orka löpa 

sträckan utan att vila. 62 % av flickorna tror dock att de orkar löpa 2 km om de får vila ett par 

gånger (tabell 3). 
 
Tabell 3. Försökspersonernas skattning av vad de tror 
 att de klarar av fysiskt i procent. 

  
Vad tror du att du klarar av? 

Andel i % 
Pojkar Flickor 
n=16 n=8 

  
Jag orkar löpa 2 km i högt tempo 
utan att vila 44 38 

   
Jag orkar löpa 2 km i skaplig fart 
utan att vila 38 0 

   
Jag orkar löpa 2 km i skaplig fart 
om jag får vila ett par gånger 6 62 

   
Jag orkar jogga 2 km utan att vila 6 0 
   
Jag orkar jogga 2 km om jag får vila 
ett par gånger 6 0 

   
Jag orkar gå 2 km utan att vila 0 0 
   
Jag orkar inte gå 2 km utan att 
stanna 

0 0 

Totalt 100 % 100 % 
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På frågan om hur försökspersonerna upplever sin fysiska prestationsförmåga svarade 50 % av 

pojkarna respektive 88 % av flickorna att de i stort sett var nöjda med sin prestationsförmåga 

(tabell 4). 

 
Tabell 4 Försökspersonernas skattning av sin 
fysiska prestationsförmåga i procent. 

 Skattning av sin fysiska 

prestationsförmåga Andel i % 

 Pojkar Flickor
 n=16 n=8 
   

Ja, helt 44 0 
   

Ja, i stort sett 50 88 
   

Nej, knappast 6 12 
   

Nej, absolut inte 0 0 
   

Totalt 100 % 100 %
 

 

Utöver den organiserade idrotten på fritiden anger 31 % av pojkarna respektive 12 % av 

flickorna att de är fysiskt aktiva 3 timmar eller mer per dag. 63 % av både pojkar och flickor 

anger att de är aktiva 1–2 timmar per dag (tabell 5). 

 

 
Tabell 5. Aktivitet utöver organiserad idrott på fritid 

 Hur mycket rör du på dig på din fritid 

utöver organiserad träning? Andel i % 

Pojkar Flickor 
n=16 n=8 

  
Är nästan inte alls fysiskt aktiv 0 0 
   
Mindre än en halvtimme per dag 6 25 
   
1 – 2 timmar per dag 63 63 
   
3 timmar eller mer per dag  31 12 
   
Total 100 % 100 % 
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Det vanligaste färdsättet till skolan bland pojkarna är cykel och flickorna anger att det är bil 

eller buss. Vanligaste färdsättet till fritidsaktiviteter bland både pojkar och flickor är bil eller 

buss (tabell 6). 
Tabell 6 Färdsätt till skola och till fritidsaktivitet. Totalantalet är fler än n på  
grund av att flera svarsalternativ kunde anges 

Färdsätt till skola Färdsätt till fritidsaktivitet 
  

 

Pojke n=16 Flicka n=8 Pojke n=16 Flicka n=8 

Bil eller buss 6 7 9 8 

Promenad mindre än 2 km 2 1 0 1 

Promenad mer än 2 km 1 0 1 0 

Cykel mindre än 5 km 9 3 6 2 

Cykel mer än 5 km 1 0 2 0 

Ingen fritidsaktivitet 0 0 2 0 

Totalt 19 11 20 11 

 

 

För att få veta försökspersonernas träningsintensitet fick de svara på frågor angående 

ansträngningsnivåer. På frågan svarar alla pojkar i studien att de tränar på en hård 

ansträngningsnivå 2 – 3 gånger per vecka eller oftare (figur 1). Av flickorna tränar 6 av 8 på 

en hård ansträngningsnivå 2 – 3 gånger per vecka eller oftare (figur 2). På frågan om 

försökspersonernas deltagande i skolidrotten svarade samtliga 16 pojkar och 8 flickor att de 

deltar i skolidrotten. 

Figur 1. Pojkars avsiktliga motions- , idrotts- eller friluftsverksamhet som utövas på fritiden och överstiger 20 
minuters aktivitet per gång. 
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H å rd  a n s trä n g n in g s n iv å  P o jk e
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L å g  a n s trä n g n in g s n iv å   P o jk e
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Figur 2. Flickors avsiktliga motions- , idrotts- eller friluftsverksamhet som utövas på fritiden och överstiger 20 

minuters aktivitet per gång. 
 

I frågan om tv- tittande skulle gruppen ange hur lång tid de tittar på tv per dag. 13 pojkar och 

samtliga flickor anger att de ser på tv upp till 3 timmar per dag (tabell 7). 12 av pojkarna 

respektive 7 av flickorna i studien anger att de använder dator upp till 3 timmar per dag (tabell 

8). 
Tabell 7. Pojkars och flickors tv- vanor 
Hur lång tid sitter Du framför teven per dag?

   
 
 

Pojkar  
n=16 

Flickor 
 n=8 

   
Inte alls 0 0 
   
0-1 h /dag 9 4 
   
1-3 h /dag 4 4 
   
3-5 h /dag 1 0 
   
mer än 5h /dag 2 0 

 
Tabell 8. Pojkars och flickors datoranvändande 
Hur lång tid sitter Du framför datorn per dag? 

   
 
 

Pojkar  
n=16 

Flickor 
 n=8 

   
Inte alls 1 1 
   
0-1 h /dag 5 6 
   
1-3 h /dag 7 1 
   
3-5 h /dag 1 0 
   
mer än 5h /dag 2 0 
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På frågan ”hur är ditt allmänna fysiska hälsotillstånd?” svarade 75 % av pojkarna och 75 % av 

flickorna att deras allmänna fysiska hälsotillstånd var bra (tabell 9).  

 
Tabell 9 Försökspersonernas skattning av sitt 
 allmänna fysiska hälsotillstånd i procent. 

 Skattning av allmänt 

fysiskt hälsotillstånd Andel i % 

Pojkar Flickor
n=16 n=8 

  
Bra 75 75 

   
Acceptabelt 25 25 

   
Inte så bra 0 0 

   
Dåligt 0 0 

   
Totalt 100 % 100 %

 

Av de 24 försökspersonerna var det 3 personer, 2 pojkar och 1 flicka, som angav att de 

nyttjade tobak. 1 angav att han snusade 1-2 dosor per vecka medan den andre använde snus 

någon enstaka gång. Flickan angav att hon rökte någon enstaka gång.  
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Brister i studien är att antalet försökspersoner är få och att det inte är lika många flickor som 

pojkar i studien. Flertalet elever som anmälde sitt intresse att medverka i studien var till stor 

del mycket fysiskt aktiva både i skolan och på fritiden. Detta leder till att resultatet inte är 

representativt bland sjundeklassare rörande deras fysiska kapacitet och livsstil. 

 

Det steptest som används i studien är inte reliabilitets- eller validitetstestat. Anledningen till 

att just det här steptestet valdes är att det är enkelt att genomföra och kräver få redskap. Det 

finns ett flertal felkällor som kan påverka resultatet. Exempelvis kan det vara svårt för 

försökspersonen att hålla rätt frekvens och det är också beroende av hur försökspersonen 

kliver upp på lådan. Kliver försökspersonen bara upp med främre delen av foten så färdas 

personen en kortare sträcka, vilket gör att testet blir mindre ansträngande. Steptestet är också 

beroende av att lådan står fast och inte glider iväg om försökspersonen skulle sparka in i den. 

Pulsen ökar vid skattningstillfället på grund av att försökspersonen svarar på skattningsfrågan 

och detta kan leda till att för hög puls registreras. Därför skulle ett annat test ha valts för att få 

ett reliabelt resultat, till exempel Åstrands cykelergometertest. 

 

 

Resultatdiskussion 

 

Den fysiska kapaciteten bedömdes efter försökspersonens syreupptagningsförmåga (VO2 

ml/kg). Syreupptagningsförmågan i gruppen visar en stor spridning. Bland pojkarna ses en 

variationsbredd mellan 21 ml/kg och 49 ml/kg. Spridningen bland flickorna ligger mellan 16 

ml/kg och 40 ml/kg. Beräkningen av syreupptagningsförmåga i denna studie är inte 

ålderskorrigerad. Det är svårt att göra en värdering av försökspersonernas 

syreupptagningsförmåga (VO2 ml/kg), då de värden som tagits fram av Andersson et al. inte 

redovisar åldrar under 15 år [13]. Det kan vara svårt att jämföra värden för 

syreupptagningsförmåga på grund av att barn i åldersgruppen 13 -14 år inte har uppnått 

samma fysiologiska utveckling som ungdomar i 15 – 19 års ålder. Om en jämförelse görs med 

män i åldrarna 15 – 19 år så ligger det genomsnittliga värdet av syreupptagningsförmågan på 

44 ml/kg [13]. Hos pojkarna i vår studie ligger medelvärdet på 35,6 ml/kg. Detta innebär att 
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de ligger på en låg syreupptagningsförmåga även med hänsyn till den lägre åldern i vår grupp. 

Flickorna i vår studie har en genomsnittlig syreupptagningsförmåga på 31 ml/kg. Det 

motsvarar låg syreupptagningsförmåga vid jämförelse med kvinnor i åldrarna 15 – 19 år, där 

genomsnittlig syreupptagningsförmåga ligger på 41 ml/kg [13].   

 

100 % av pojkarna respektive 75 % av flickorna säger att de är avsiktligt fysiskt aktiva på en 

hård ansträngningsnivå 2-3 gånger eller oftare per vecka under sin fritid. Med hård 

ansträngningsnivå menas att de får hög puls och blir andfådda och svettiga och att aktiviteten 

pågår mer än 20 minuter per gång. Utöver pojkars och flickors avsiktliga motions-, idrotts- 

eller friluftsverksamhet som utövas på fritiden anger 63 % av både pojkar och flickor att de är 

fysiskt aktiva 1 – 2 timmar per dag. Detta överensstämmer med det resultat FHI och 

Skolverket redovisar i en enkätundersökning gjord på grundskole- och gymnasieelever [10]. 

Vi ser att både pojkar och flickor i vår studie är fysiskt aktiva, vilket har goda 

hälsobefrämjande effekter. Enligt Sollerhed et al. förblir sannolikt barn och ungdomar som är 

regelbundet fysiskt aktiva under uppväxtåren även fysiskt aktiva som vuxna [4]. De färdsätt 

den studerade gruppen använder till skola och fritidsaktiviteter är beroende av årstiden. Bland 

pojkarna är cykel det vanligaste färdsättet till skolan. Flickorna tar sig oftare till skolan med 

bil eller buss. Bil eller buss är det vanligaste färdsättet till fritidsaktiviteter bland både pojkar 

och flickor. En studie av FHI visar att barn allt oftare använder sig av bil eller buss som 

färdsätt [3]. Vi anser att de ungdomar som har låg vardagsaktivitet bör informeras om nyttan 

av att röra på sig dagligen, exempelvis genom att gå eller cykla till och från skola och andra 

aktiviteter utanför skolan.  

 

Deltagande i skolidrott i studien är 100 % bland både pojkar och flickor. Vårt resultat visar ett 

högre deltagande i skolidrotten än en studie av FHI.  Där redovisas det att 96 % av pojkarna 

och 70 % av flickorna ”oftast” var med på idrottslektionerna [3]. 

 

Det är stora skillnader mellan pojkars och flickors uppfattning om sin fysiska 

prestationsförmåga. 44 % av pojkarna anser att de är helt nöjda med sin fysiska 

prestationsförmåga medan ingen av flickorna är helt nöjd. 50 % av pojkarna respektive 88 % 

av flickorna är i stort sett nöjda. Ingen av vare sig pojkarna eller flickorna var helt missnöjda 

med sin fysiska prestationsförmåga. Flickornas tro på sig själva när det gäller att skatta hur de 

fysiskt klarar av ett löparpass är också lägre än för pojkarna. 82 % av pojkarna tror att de 

orkar löpa 2 km i högt tempo eller i skaplig fart utan att vila. Motsvarande siffra för flickorna 
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ligger på endast 38 %. Överlag verkar flickorna skatta sin fysiska förmåga lägre än pojkarna. 

Detta kan vara en anledning till att så få flickor ville delta i studien.  

 

Bland försökspersonerna är 12,5 % av pojkarna och ingen av flickorna dagligen fysiskt 

inaktiva då de ser på tv eller använder dator mer än 5 timmar per dag. Rent generellt löper 

ungdomar med låg fysisk aktivitet stor risk att utveckla övervikt eller fetma om de ser på tv 

eller använder dator mer än 5 timmar per dag [5]. 81 % av den studerade gruppens pojkar 

respektive 100 % av flickorna uppger att de ser på tv upp till 3 timmar per dag. Allt för stor 

inaktivitet kan bli en dålig vana vilket kan leda till framtida sjukdomar. Detta stöds av 

Sollerhed et al. som redovisar att fysisk inaktivitet bland tonåringar förhöjer risken för fetma, 

ökar risken att drabbas av osteoporos och försämrar den psykiska hälsan [4]. För att reducera 

och undvika inaktivitet bland tonåringar, som idag enligt FHI [3] ligger på cirka 15 %, så 

anser vi att information bör ges till dessa ungdomar. Den skall innehålla upplysningar om 

nyttan med att vara fysiskt aktiv och om inaktivitetens skadeverkningar. 

 

Alla pojkar och flickor skattar sitt allmänna fysiska hälsotillstånd som bra eller acceptabelt. 

58 % av pojkarna och flickorna i studien anger att de har astma och/eller allergi. Ingen av 

försökspersonerna anger att detta hindrar dem i deras fysiska aktivitet. Vi finner i studien att 

det är ett fåtal personer i gruppen som använder någon form av tobak. Endast två av pojkarna 

snusar och en av flickorna röker.  

 

Vi anser att det är angeläget att sjukgymnaster kommer ut och arbetar med information i 

skolorna om hur viktigt det är med fysisk aktivitet för barn och ungdomar. I enlighet med Pate 

et al. (1996), anser vi också att det är angeläget att skol- och hälsovårdspersonal aktivt 

involveras i att befrämja fysisk aktivitet och fysisk kondition bland ungdomarna. 

 

Det bör göras större studier av fysisk kapacitet och livsstil bland ungdomar då vår studie är 

begränsad i antalet försökspersoner. För vidare forskning anser vi att det bör tas fram ett 

standardiserat normalmaterial för barn och ungdomar i denna åldersgrupp, då det inte finns att 

tillgå idag. Detta för att kunna jämföra barn och ungdomars fysiska kapacitet på ett 

tillförlitligt sätt. 
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Konklusion 

 

 Resultaten av den fysiska kapaciteten visar en stor spridning av 

syreupptagningsförmågan (VO2 ml/kg) bland både pojkar och flickor i studien. 

 

 Samtliga försökspersoner har ett allmänt fysiskt hälsotillstånd som är bra eller 

acceptabelt. Majoriteten av pojkarna är helt nöjda eller i stort sett nöjda med sin 

fysiska prestationsförmåga och nära 90 % av flickorna är i stort sett nöjda. 

 

 Alla pojkar respektive 3 av 4 flickor är fysiskt aktiva, 2 gånger eller oftare per vecka 

under sin fritid och då på en hård ansträngningsnivå. Över 60 % av försökspersonerna 

är fysiskt aktiva 1 – 2 timmar per dag utöver planerad motionsverksamhet. Alla 

försökspersoner deltar i skolidrotten. 

 

 1 av 4 pojkar och hälften av alla flickor ser på tv 1 till 3 timmar per dag. Drygt 40 % 

av pojkarna och nästan 15 % av flickorna använder dator 1 till 3 timmar per dag. 

 

 Endast 2 av pojkarna i studien snusar och 1 av flickorna röker. 
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Informationsbrev      Bilaga 1  
 
Under de senaste åren har barn och ungdomars hälsa förändrats. Hälsoproblem som övervikt, diabetes och 
försämrad kondition drabbar eleverna oftare idag än tidigare. Detta kan bero på att barn och ungdomar är fysiskt 
inaktiva både i skolan och på fritiden. 
Syftet med studien är att testa ungdomars syreupptagningsförmåga och att kartlägga deras livsstilsvanor. 
 
Trettio slumpvis utvalda elever i årskurs sju på Sandens högstadieskola kommer att få utföra ett test av fysiska 
konditionsförmåga Testet är ett steptest vilket innebär att kliva upp och ner på en trettio centimeter hög pall 
under sex minuter i en viss hastighet. Före, under, direkt efter och tre minuter senare kommer puls att mätas med 
pulsklocka och upplevd ansträngning skattas via en skala, (Borg- skala). Eleverna kommer också att få fylla i ett 
frågeformulär som rör graden av fysisk aktivitet, inaktivitet och livsstil. 
 
Alla uppgifter i studien kommer att behandlas konfidentiellt och Barnet behåller sin anonymitet. 

 

Ditt barn har blivit utvalt att delta i denna undersökning. Barnets medverkan är givetvis frivilligt men det är av 
vikt för undersökningens kvalitet att så många som möjligt deltar i studien. 
Har Du några frågor angående studien är du välkommen att kontakta oss för vidare information. 
 

Pär Zühlke Jim Jonsson Handledare: Irene Vikman 
Mob. Tel: 070-32 45 095 Universitetsadjunkt 
Tel: 0921-179 21 Tel: 0921-102 46 Institutionen för Hälsovetenskap 
E-mail: parzhl-1@student.luth.se E-mail: jimjon-1@student.luth.se Luleå Tekniska Universitet 
  
 
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av informationen och ger mitt samtycke till att mitt barn deltar i studien. 
 
Barnets namn ______________________________  Datum ___________ 
 
Målsmans namnteckning _____________________ 
 
Namnförtydligande __________________________ 



 

Frågeformulär     Bilaga 2 
       
1 Kön Flicka Pojke  Vikt…….kg Längd ….cm
 
 
2. Färdsätt till skola?                                      X 3. Färdsätt till fritidsaktivitet?                        X  
a) Bil eller buss  a) Bil eller buss  
b) Promenad mindre än 2 km  b) Promenad mindre än 2 km  
c) Promenad mer än 2 km  c) Promenad mer än 2 km  
d) Cykel mindre än 5 km  d) Cykel mindre än 5 km  
e) Cykel mer än 5 km  e) Cykel mer än 5 km  
 
 
I vilken omfattning ägnar du dig avsiktligt åt motions-, idrotts- eller friluftsverksamhet? 
OBS! gäller enbart fritiden och du får endast räkna med det som överstiger 20 minuters  
aktivitet per gång. 
Tag ställning till nedanstående 3 ansträngningsnivåer, sätt ett kryss för varje fråga. 
 
4. Hård ansträngningsnivå 
(Du har hög puls och blir andfådd och svettig).          
                                                                            X 

5. Medelhög ansträngningsnivå 
(Ansträngningsnivån skall vara sådan att det hjälpligt 
skulle gå att föra ett samtal med någon).             X 

a)   Aldrig  a) Aldrig  
b) Oregelbundet  b) Oregelbundet  
c) 1 gång/vecka  c) 1 gång/vecka  
d) 2 gånger/vecka  d) 2 gånger/vecka  
e)   3 gånger/vecka eller fler/vecka  e)   3 gånger/vecka eller fler/vecka  
f) Ange vanligaste aktivitet: …………………….. 
……………………………………………………… 

f) Ange vanligaste aktivitet: ………………………. 
……………………………………………………….. 

 
6. Låg ansträngningsnivå (t.ex. lugna promenader 
och cykelturer).                                                  X 

7. Är du medlem i någon idrottsförening?  
                                                                             X 

a)    Aldrig  a) Nej  
b) Oregelbundet  b) Ja, som aktiv motionär.  
c) 1 gång/vecka  c) Ja, som aktiv, deltar också i 

tävlingsverksamhet. 
 

d) 2 gånger/vecka  
e)   3 gånger/vecka eller fler/vecka  
f) Ange vanligaste aktivitet: ……………………. 
……………………………………………………… 

d) Om Ja, vilken idrott?…………………………….. 
………………………………………………………
………...………………………………………………
……………………………………………………… 

 
8. Vad tror Du att Du klarar av? 
(Sätt endast ett kryss)                                                                                                                                    X 
a)   Jag orkar löpa 2 km i högt tempo utan att vila  
b) Jag orkar löpa 2 km i skaplig fart utan att vila  
c) Jag orkar löpa 2 km i skaplig fart om jag får vila ett par gånger  
d) Jag orkar jogga 2 km utan att vila  
e)   Jag orkar jogga 2 km om jag får vila ett par gånger  
f)    Jag orkar gå 2 km utan att vila  
g) Jag orkar inte gå 2 km utan att stanna  
 
9. Är du nöjd med din prestationsförmåga? 
                                                                              X 

10. Hur är ditt allmänna fysiska hälsotillstånd? 
                                                                                X 

a)  Ja, helt  a)  Bra  
b)  Ja, i stort sett  b)  Acceptabelt  
c)  Nej, knappast  c)  Inte så bra  
d)  Nej, absolut inte  d)  Dåligt  



 

11. Har du något medicinskt/fysiskt handikapp och/eller astma, allergiska besvär som 
hindrar fysisk aktivitet?                                                                                                              X  
a)  Ja, nämligen…………..…………………………………………………………..  
b) Nej  
 
 
12. Röker du?                                                      X 13. Snusar du?                                                      X 
a) Nej  a) Nej  
b) Ja, någon enstaka gång  b) Ja, någon enstaka gång  
c) Ja, högst 1-2 cigaretter/dag  c) Ja, 1-2 dosor/vecka  
d) Ja, högst 5 cigaretter/dag  d) Ja, 3-4 dosor eller mer/vecka  
e) Ja högst 10 cigaretter/dag  
f) Ja, högst 20 cigaretter/dag  
g) Ja, mer än 20 cigaretter/dag  
 
14. Hur mycket rör du på dig på din fritid utöver 
organiserad träning? (ex. gå i trappor, gå ut med 
hunden, promenad eller cykel till och från skola). 
(Ange den tid du i genomsnitt är aktiv per dag).   X 

15. Deltar du i skolgymnastiken? 
 
 
                                                                               X 

a) Är nästan inte alls fysiskt aktiv  a) Ja  
b) Mindre än en halvtimme per dag  b) Nej  
c) 1 – 2 timmar per dag  
d) 3 timmar eller mer per dag   

Om nej, varför inte?…………………………………. 
……………………………………………….……… 

 
16. Hur lång tid sitter du framför teven 
per dag?                                                               X 

17. Hur lång tid sitter du framför en dator per 
dag?                                                                        X 

a) 0-1 h /dag  a) 0-1 h /dag  
b) 1-3 h /dag  b) 1-3 h /dag  
c) 3-5 h /dag  c) 3-5 h /dag  
d) mer än 5h /dag  d) mer än 5h /dag  
 
 


