
S V E N S K   I D R O T T S F O R S K N I N G   N R 4 - 2 0 0 4

1

SUZANNE LUNDVALL

INSTITITIONEN FÖR
IDROTTS-OCH 

HÄLSOVETENSKAP, 
IDROTTSHÖGSKOLAN I 

STOCKHOLM

SIH-studiens utgångspunkter
SIH-studiens syfte har varit att så full-
lödigt som möjligt kartlägga villkoren 
för och omfattningen av barns och 
ungdomars fysiska aktivitet. I detta 
har även legat att belysa vad som 
konstituerar ämnet idrott och hälsa 
i termer av fysisk aktivitet, motorisk 
träning samt generellt kunskapsin-
nehåll i ämnet i en bred bemärkelse. 
Därtill har elevers uppfattning om 
ämnet studerats. Utgångspunkterna 
för SIH studien har varit den samhälls-
utveckling i västvärlden som har gått 
mot en utveckling där behovet av fysisk 
aktivitet för ekonomisk överlevnad har 
minskat, trots att det fysiologiska och 
medicinska behovet av fysisk aktivitet 
kvarstår för människan som organism. 
För barn och ungdomar fyller fysisk 
aktivitet delvis andra och ytterligare 
behov, där den fysiska aktiviteten 
och motoriska träningen av specifika 
förmågor har betydelse även för barns 
och ungdomars sociala och personliga 
utveckling. Utvecklingen mot en allt 
större inaktivitet medför problem och 
kan även för barn och ungdomar få 
negativa konsekvenser för den framtida 
hälsan (1). 

Ämnet idrott och hälsa, 
SIH-studien och folkhälsan
Det finns anledning att ställa sig frågan: På vilket sätt 
kan och/eller ska ämnet idrott och hälsa bidra till folk-
hälsan för barn och ungdomar? 
Denna artikel kommer att sätta SIH-studiens utgångspunkter i relation till ett antal av dess över-
gripande resultat. I samband med detta kommer ämnet idrott och hälsa att belysas dels genom 
SIH-studien, dels genom resultat från interventionsstudier i fysisk aktivitet och hälsa.

Allmän rekommendation om fysisk 
aktivitet 
Under 1990-talet enades en stor del 
av forskarsamhället om en allmän 
rekommendation för barn och ungdo-
mar beträffande kravet på en lägsta 
nivå av fysisk aktivitet avseende en 
hälsofrämjande livsstil. Rekommen-
dationen kom primärt att handla om 
minst 60 minuters fysisk aktivitet per 
dag på en s.k. måttligt ansträngande 
nivå (motsvarande snabb promenad 
takt), kompletterat med en sekundär 
rekommendation om träning minst två 
gånger per vecka i syfte att utveckla 
och bibehålla den muskulära styrkan, 
rörligheten och benhälsan (2). Se vidare 
Lars-Magnus Engströms artikel om en 
skärpning av rekommendationen.

Att intervenera i idrott och hälsa
Man kan lugnt konstatera att fältet 
fysisk aktivitet är stort och kom-
plext. Genom att sätta ett antal av 
SIH-studiens resultat i relation till en 
översiktlig bild av interventionsstudier 
med inriktning mot fysisk aktivitet 
och hälsa, ges möjlighet att belysa 
kroppsövningsämnets roll såväl ur 
ett ämnes- som folkhälsoperspektiv. 
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aktivitetsindex, i stor omfattning ute-
slutande inom s.k. organiserad träning, 
oftast inom idrottsföreningarna och på 
idrottslektionerna. 

Skolans ämne idrott och hälsa når 
en majoritet av de undersökta eleverna, 
vilka också uppger att de är aktivt 
deltagande på lektionerna. Det sist-
nämnda talar för, enligt Engström, att 
ämnet har en betydelse för elevernas 
totala fysiska aktivitetsgrad, eftersom 
långt ifrån alla elever är fysiskt aktiva 
på sin fritid. 

HRPE för ökad fysisk aktivitet och 
hälsa
På vilket sätt kan barns och ungdomars 
fysiska status, aktivitetsgrad och samt 
motoriska status förbättras? Rekom-
mendationen om fysisk aktivitet för 
barn och ungdomar har givit forskare 
anledning att studera hur man genom 
olika modeller och metoder kan skapa 
förutsättningar för en ökad fysisk akti-
vitetsgrad och en höjd kunskapsnivå i 
idrottsämnet. I flera länder har frågan 
om idrottsämnets bidrag till att unga 
når upp till en lägsta nivå av fysisk 
aktivitet per vecka, varit aktuell under 
en stor del av 1990-talet. I t.ex. USA 
har studier fastslagit att eleverna inte är 
tillräckligt aktiva under idrottslektio-
nerna under en tillräckligt lång tid, för 
att ett acceptabelt bidrag av fysisk akti-
vitet på nivån ”måttligt ansträngande” 
till ”ansträngande” (motsvarande lång-
sam jogging) ska anses föreligga (4). 

Låt mig börja med att ge en bild 
hämtad från en forskningsöversikt av 
interventionsstudier som riktats mot 
de yngre (17 st) respektive de äldre 
eleverna (6 st) i motsvarande den 
svenska grundskolan. Samtliga studier 
har haft till syfte att pröva effekterna 
av ett hälsofrämjande program för en 
ökad fysisk aktivitet (Health Related 
Physical Education Program, HRPE). 
Författarna till översikten konstaterar 
att de olika interventionsprogram-
men gav effekt på de yngre elevernas 
fysiska status i termer av en förbättrad 
syreupptagningsförmåga, styrka, uthål-
lighet, rörlighet, minskat kroppsfett 
och sänkt blodtryck. I vissa fall kunde 
även en höjd aktivitetsgrad fastställas. 
Dagliga program med fysisk aktivitet 
visade sig ge en ökad fysisk aktivitets-
nivå hos eleverna. I översikten för de 
äldre eleverna, ges inte samma positiva 
bild. Bland de studier som refereras 
framkommer att vissa studier i USA 
och Nya Zeeland har kunnat visa att 
interventionen förbättrat den fysiska 
statusen hos de äldre eleverna gällande 
uthållighet, muskulär styrka, rörlighet, 

och aerobisk kapacitet. Andra studier 
visar dock på en begränsad inverkan, 
eller ingen inverkan alls av interventio-
nen. Bestående effekter av interventio-
nerna var också svaga (5).

Jag har valt att i denna artikel 
speciellt lyfta fram två interventionsstu-
dier som ingår i översikten, för att med 
hjälp av dessa, dels ge en mer ingående 
inblick i interventionen, dels ge möjlig-
het att relatera studiernas resultat till 
SIH-studien.

Att påverka den fysiska aktiviteten
En amerikansk studie kallad SPARK 
(Sports, Play and Active Recreation for 
Kids), hade till syfte att öka just den 
fysiska aktiviteten under idrottslek-
tionerna och utanför skolan (7 skolor, 
955 elever i 11-12 års ålder deltog) (6). 
Interventionskomponenterna bestod 
av ett utarbetat program för idrottsun-
dervisningen, där den uttalade inrikt-
ningen var att höja aktivitetsnivån hos 
eleverna, få dem att öka sin rörelse-
kompetens och ha roligt (!). Det ingick 
även ett ”self management program”, 
vilket jag återkommer till under rubri-
ken Att påverka och förändra attityder. 
En typisk SPARK lektion varade i 30 
minuter, och gavs 3 ggr/vecka. Den 
innehöll två delar: en health & fitness-
del och en färdighetsdel. Innehållet i de 
av projektet rekommenderade lektions-
aktiviteterna baserades på mätningar 
av elevers olika ansträngningsnivåer 
under lektionstid. Färdighetsträningen 
hade ett uttalat syfte att underlätta 
elevens rörelseutbyte med den omgi-
vande närmiljön. 

Utvärderingen av interventionen 
visade att den fysiska aktiviteten i 
skolan ökat i jämförelse med kontroll-
gruppen, men att någon effekt utanför 
skolan inte kunde uppmätas. Ett par av 
de fysiologiska testerna visade också en 
signifikant förbättring hos deltagande 
flickor, vilket förklaras med flickornas 
lägre utgångsnivå samt lägre engage-
mang i idrottsaktiviteter. 

Ytterligare en interventionsstudie 
jag vill lyfta fram är en belgisk studie 
kallad An Investigation of the Effects 
of Daily Physical Education in Kin-
dergarten and Elementary School (14 
skolor och mer än 3000 elever, i de 
yngre åldrarna) (7). Utgångspunkten 
var att varje barn skulle engageras i 
fysisk aktivitet varje dag, att aktivite-
terna skulle möjliggöras inom skolans 
ram och att den utökade fysiska aktivi-
teten skulle, som det uttrycks ”promote 
the blossom of a childs personality”. 
Det sistnämnda ska läsas som att de 
motoriska aktiviteterna skulle ingå 

Interventionsstudierna skiljer sig från 
s.k. mer traditionell forskning i det 
att man ”går in i” ett område, med 
en uttalad avsikt att påverka det. Det 
som generellt kännetecknar denna typ 
av studier är att forskare definierar ett 
”problemområde”, utarbetar en modell 
som prövas och utvärderas i relation 
till en kontrollgrupp. Förhoppningsvis 
erhålls i slutändan en ny och/eller för-
djupad kunskap om problemområdet. 
Interventionsstudier har således den 
fördelen att ett område kan studeras 
i sitt sammanhang och ofta med ett 
flervetenskapligt perspektiv. 

I texten som följer varvas ett par 
av SIH-studiens slutsatser med resultat 
från interventionsstudier. Genom detta 
växelspel av resultat vill jag möjliggöra 
en bild av ämnets begränsning, men 
också av dess potential i ett folkhälso-
perspektiv.

Ett antal resultat
Fysiologiska och motoriska variabler
Tre olika aspekter på unga människors 
fysiska och motoriska status framträ-
der i SIH-studiens resultat: elevernas 
prestationsförmåga i termer av fysio-
logisk status, deras motoriska profiler 
utifrån ett tänkande om en allsidig 
rörelsekompetens samt elevernas akti-
vitetsmönster och aktivitetsgrad. Slut-
satserna pekar bl.a. på, vilket beskrivs 
i föreliggande tidskrift, en ökning i vikt 
hos eleverna, en viss sänkning av mus-
kelstyrkan samt en motorisk profil där 
10% av eleverna med svårighet torde 
klara av de uppnående mål som finns 
stipulerade för år 5 och 9 (3). 

Beträffande aktivitetsmönstret 
ser Lars-Magnus Engström att detta 
har förändrats över en 30-årsperiod. 
Andelen idrottsligt inaktiva elever har 
ökat i jämförelse med referensdata, 
och de inaktiva eleverna är inaktiva 
på såväl lektionerna i idrott och hälsa, 
som på sin fritid. Cirka 40 % av de 
undersökta eleverna (SIH 2001) nådde 
inte upp till nivån ”aktiv varje dag på 
en måttligt ansträngande nivå” samt 
en mer ansträngande aktivitet om 
minst tre gånger per vecka (se vidare 
Engströms artikel). Av 9-10 åringarna 
nådde varannan inte upp till den satta 
nivån, bland 15-16-åringarna var det 
ca en tredjedel som inte klarade den. 
Engström ställer sig frågan: - Vem är 
aktiv och vem är passiv? Han konstate-
rar att de inaktiva har färre vänner som 
idrottar, en sämre ekonomisk standard, 
lägre betyg i idrott och hälsa samt är 
icke anslutna till någon idrottsförening. 
Den aktivitet som utövas av de under-
sökta eleverna sker, utifrån Engströms 
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som en del i elevens totala lärande och 
utveckling. 

Projektet pågick i tre år och utvär-
dering skedde efter ett, två och tre år. 
Denna berörde motoriskt förmåga och 
förhållningssätt till fysisk aktivitet, 
lärprocessen i relation till elevernas 
fysiska och motoriska förmågor samt 
elevernas uppfattning om idrottslektio-
ner och deltagande i idrott. Därutöver 
studerades lärarnas uppfattning om sin 
yrkesroll och den inriktning som inter-
ventionsprogrammets upplägg innehöll. 
Resultaten från denna ganska omfat-
tande interventionsstudie visade på att 
eleverna i pilotgrupperna bemästrade 
de motoriska testerna bättre än i kon-
trollgruppen, men att denna skillnad 
inte var uppenbar när det gällde den 
fysiologiska statusen (fitness). Man 
kunde också konstatera att eleverna i 
kontrollgruppen var mindre aktiva i 
idrottsverksamhet utanför skolan än 
barnen i kontrollgruppen, vilket föran-
ledde forskarna som ledde studien att 
poängtera betydelsen av daglig träning 
inom skolans verksamhet för de elever 
som inte nås av föreningsidrotten. En 
liknande slutsats återfinns också i SIH-
studien. 

Man påpekade även i denna inter-
ventionsstudie att flickorna verkade 
tillgodogöra sig den förstärkta under-
visningen i högre grad än pojkarna. 
Detta förklarades med att flickorna, av 
kulturella skäl, deltar mindre i idrotts-
lig verksamhet och även utnyttjar 
idrottsanläggningar i mindre utsträck-
ning. Det sistnämnda är troligen inte 
helt överförbart till svenska förhål-
landen, men ett faktum är dock att 
flickor är överrepresenterade bland de 
inaktiva och bland de icke deltagande 
på idrottsämnet (8). 

En annan slutsats av studien var 
elevernas snabba tillägnande av moto-
riska färdigheter, där en förklaring som 
ges är att interventionsprogrammet 
kunde både stötta och bidra till elever-
nas utveckling.

Attityder och lärande
Barns och ungdomars uppfattning om 
ämnet har i SIH-studien undersökts 
utifrån aspekter som ”gillandet”, läran-
det, och deltagandegrad. När eleverna 
ska uttrycka sig om det meningsfulla 
i ämnet handlar det om ett tillfälle till 
fysisk aktivitet. När de uttalar sig kring 
vad man lär sig framträder en bild av 
idrottsliga aktiviteter samt att man får 
motion och bra kondition av att delta 
i ämnet. Något tydligt innehåll kring 
hälsa och livsstilsfrågor framträder 
inte i SIH materialet. Karin Redelius 

konstaterar, vilket också framkommit 
i andra studier, ett samband mellan 
negativ inställning, och inte oväntat, 
en lägre aktivitetsgrad på lektionerna i 
idrott och hälsa. I sin analys av elever 
i år 8, framhåller hon att pojkar och 
flickor inte är enhetliga kategorier. 
Det finns i vissa fall större variationer 
inom det egna könet än mellan könen. 
Positivt inställda flickor uppvisar större 
likheter med positivt inställda pojkar 
än med de negativt inställda flickorna. 
Liksom i andra studier visar SIH-stu-
dien att den positiva attityden, som 
helt dominerar bland de yngre eleverna 
förändras negativt i takt med stigande 
ålder hos eleverna. 

Att påverka och förändra attityder
I översikten av de HRPE inriktade 
interventionsstudierna konstateras 
att de yngre elevernas attityder till 
skolarbetet, läxor och samarbete hade 
förändrats positivt och att eleverna 
hade erhållit en förbättrad förståelse 
och ett kunskapsinhämtande av, som 
det uttrycks, avancerade resonemang 
kring hälsa/livsstil. Vidare noterar 
Almond & Harris i sin översikt att den 
extra nedlagda tiden på fysisk aktivitet 
per dag, inte negativt hade påverkade 
kunskapsnivån i de övriga skolämnena 
(9). Hos de äldre eleverna visade de 
interventionsstudier som undersökt 
attitydförändringar, en positiv för-
ändring hos eleverna, men att denna 
inte genererade någon förändring av 
det fysiska aktivitetsmönstret utanför 
skolan. Någon förändrad attityd till 
kroppsövningsämnet i skolan kunde 
inte heller påvisas (10).

I den s.k. SPARK-studien fanns 
ett speciellt program som var inriktat 
mot attityd- och beteendeförändringar, 
kallat ”self-management program”, 
vilket hade till syfte att stötta eleverna 
i att överföra regelbunden fysisk akti-
vitet till livet utanför skolan. Program-
met innehöll målsättningsstrategier, 
hur man hanterar ”egenansvar”, 
stimulikontroll och problemlösning 
m.m.. Läxor och månatliga nyhetsbrev 
utarbetades för att stimulera barn-för-
äldra interaktion med inriktning mot 
att stötta elevens engagemang i fysisk 
aktivitet.

I utvärderingen som följde fram-
kom att eleverna inte syntes ha förmått 
ändra sitt aktivitetsbeteende, trots 
gjorda insatser. De ansvariga forskarna 
menar att programmet kan ha haft 
en för dålig utformning och/eller fått 
för svag implementering. En annan 
förklaring som ges är att eleverna visst 
erövrat förändringsfärdigheter, men att 

de varit oförmögna att kunna utnyttja 
dem. Föräldrars rädsla för att låta 
barnen agera på egen hand (cykla, gå 
iväg till närliggande områden) kan 
ha spelat in (11). I SIH 2002, där s.k. 
högaktiva respektive lågaktiva skolor 
följdes upp, indikerar iakttagelser 
rörande utrustning och lokaliteter att 
skillnaderna till viss del kan förklaras 
av miljömässiga faktorer. Här åter-
står ännu viss databearbetning innan 
sambanden mellan elevers inaktivitet, 
föräldrars inställning och miljöfakto-
rer kan fastställas.

Lärarnas uppfattning
SIH-studiens lärardel visar att lärarna 
utformar ämnet utifrån en bred mål-
sättning, där såväl begreppet idrott 
som hälsa, inte tydligt har definierats 
(formulerats). Ämnets största föränd-
ring över åren synes vara tyngdför-
skjutningen från färdighetsträning till 
en fostran av socialt inriktade fär-
digheter som samarbete, ansvar, och 
ledarskap. Färdigheter som mycket 
sparsamt kommenteras i de fram-
lyfta interventionsstudierna. Viktiga 
utgångspunkter för lärarnas inriktning 
på ämnet är att det förmedlar rörel-
seglädje och att eleverna tycker att det 
är kul att delta och röra på sig. Det 
finns hos lärarna en stark tilltro till 
att ämnet kan medverka till att eleven 
utvecklar en aktiv och hälsosam livs-
stil. Lärarna menar att de jobbar mot 
en rad yttre ramfaktorer som begrän-
sar målsättningen med ämnet: brist på 
tid, stora elevgrupper, dåliga lokaler 
och många arbetsuppgifter. Enkätstu-
dien visar också att ju yngre elever 
desto lägre utbildning har de undervi-
sande lärarna. 

Lärarnas betydelse
Vilken betydelse kan tilldelas lärarna 
och deras utbildningsnivå när det 
gäller ämnets inriktning? I den bel-
giska studien ingick att den fysiska 
aktiviteten skulle ledas av utbildade 
specialister (väl kvalificerade idrotts-
lärare) i samarbete med de vanliga 
klasslärarna. Omfattande information 
skulle ges till föräldrar och till övrig 
skolpersonal i syfte att förstärka och 
förtydliga interventionsprogrammets 
avsikt att optimalt utveckla varje 
barn. Ett särskilt kursplanemate-
rial togs fram vilket bearbetades av 
idrottslärare och klasslärare tillsam-
mans. Vidare fastställdes olika teman 
för inriktningen på den fysiska aktivi-
teten för de olika åldersgrupperna. 

Förskolebarnens tema var ”att 
upptäcka”, dvs. att bli bekant med 
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skolan som miljö, rutiner och sam-
arbete med andra. Grovmotoriska 
färdigheter som att gå, springa, balan-
sera, stödja, kasta fånga skulle övas. 
De motoriska färdigheterna motive-
rades med att de var användbara och 
nödvändiga för daglig verksamhet, men 
även för deltagande i fritidsaktiviteter. 
Tema två för de något äldre barnen, 
hade temat ”att lära” i vilket ingick 
kunskap om kroppen, dess relation 
till omgivande mänskliga och fysiska 
element samt träning av basfärdigheter 
i motorik, vilka skulle kombinerades 
till mer komplexa rörelsemönster. I det 
tredje temat utvecklades varför och 
hur-frågor i relation till rörelsernas 
krav på styrka, hastighet, motstånd, 
utslag (amplitud). För de äldre barnen 
var syftet att stimulera de mer idrotts-
liga färdigheter för att utveckla den 
fysiska och motoriska kapaciteten hos 
barnen (12). 

De ansvariga för studien konstate-
rar i sina sammanfattande kommen-
tarer att interventionen bidrog till att 
utveckla eleverna och till ett förbättrat 
socialt klimat i pilotgruppen. Det med-
förde också att lärarna kände sig mer 
kapabla och motiverade att genomföra 
den utökade idrottsundervisningen. 
Trots detta kvarstod en problematik 
kring de undervisningsstrategier som 
uppvisades inom idrottsämnet. Alltför 
många barn var inaktiva under en för 
stor del av lektionen och alltför få barn 
erhöll en tillräckligt god kvantitativ 
och kvalitativ undervisning för att de 
skulle utvecklas optimalt motoriskt.

En tidigare nämnd amerikansk 
interventionsstudie med fokus på 
aktivitetsnivån hos eleverna i relation 
till lärarna och ämnets innehåll, lyfter 
fram tre aspekter som särskilt bety-
delsefulla för aktivitetsnivån: tid till 
förfogande, storlek på klasserna samt 
utbildningsnivån hos den undervisande 
läraren. Två av dessa tre aspekter, 
tidsfaktorn och storleken på klasserna, 
lyfts också fram som hinder för lärarna 
i SIH-studien, hinder som försvårar 
möjligheten att nå målsättningen 
ämnet. Enligt interventionsstudien 
medförde också utbildade lärare att 
den effektivt använda tiden på lektio-
nen blev längre (13).

Nyttan med ett ämne?
Sett ur ett samhällsperspektiv, där 
nyttan av ett skolämne ofrånkomli-
gen med jämna mellanrum behöver 
bedömas, är SIH-studiens resultat om 
framförallt ämnets inriktning och inne-
håll i relation till dess styrdokument 
samt bristande förmåga att nå samtliga 

elever, troligen inte helt tillfredsstäl-
lande. Av SIH-studien framgår även 
att ämnet är otydligt i arbetet med 
att bidra till att ge den yngre befolk-
ningen ett hälsomässigt bidrag vad 
gäller fysisk aktivitetsgrad, fysisk 
status och allmänna rörelsekompetens 
(förmåga att hantera grundläggande 
komplexa rörelsemönster). Man kan 
också ana att den förstärkning av 
fysisk aktivitet som sedan 2003, finns 
formulerad för den svenska skolan, 
i såväl grund- som gymnasieskolans 
förordningstext, vittnar om förvänt-
ningar som inte har infriats, eller till 
och med talar för att nya förvänt-
ningar tillkommit genom den föränd-
ring samhället har genomgått under 
de senaste 50 åren (14).

Om ämnet ska vara av betydelse 
kan man förmoda att det på ett 
påtagligt sätt måste kunna visa att 
det bidrar till att alla elever får med 
sig både specifika förmågor, kunskap 
om och förståelse för vad som kän-
netecknar en hälsosam livsstil samt 
en positiv kroppsuppfattning och 
självbild. I bl.a. USA och England har 
man sedan ett flertal år tillbaka disku-
terat ämnet i ett folkhälsoperspektiv. 
Dels i termer av att undervisningen 
måste nå längre, dvs. ge ett väsentligt 
bidrag till att elever når upp till den 
stipulerade rekommendationen, dels 
måste eleverna på ett mer påtagligt 
sätt komma i kontakt med en hälso-
inriktad undervisning och ”life long 
activities”, aktiviteter som är möjliga 
att utöva även i vuxen ålder. Denna 
diskussion har inte på samma sätt 
varit tydliggjord i Sverige.

I SIH-studien har inga objektiva 
mätningar av den fysiska aktiviteten 
gjorts. De mätningarna kring elever-
nas aktivitetsgrad som genomförts har 
baserats på elevernas egen skattning, 
vilka sammanförts till ett aktivitets-
index (se vidare Lars-Magnus Eng-
ströms artikel). Här finns dock data 
från andra studier vilka är tveksamma 
till ämnets bidrag i relation till elever-
nas totala aktivitetsgrad (15).

Vad visar interventionsstudierna?
Samtliga interventionsprogram som 
gåtts igenom av Almond & Harris har 
baserats på en extra tidstilldelning till 
fysisk aktivitet, utöver den normala 
tiden för skolans kroppsövningsämne. 
I relation till tidsfrågan menar förfat-
tarna att två tillfällen per vecka, dvs. 
ca 110 minuter är för lite tid för att 
kunna resultera i mätbara hälsoeffek-
ter hos eleverna. I Sverige förekommer 
i genomsnitt två tillfällen i veckan i 

grundskolan om sammanlagt knappt 
100 minuter (16). Om målet är att 
kunna mäta hälsoeffekter hos eleverna 
krävs uppenbarligen att tiden till fysisk 
aktivitet i skolan kompletteras, och att 
undervisningen förändras i syfte att 
bibringa eleverna fysisk aktivitet uti-
från ett hälsoperspektiv avseende både 
kvantitet (mängd, nivå) och kvalitet 
(typ och specifika förmågor). I flera av 
studierna omnämns just behovet av 
relevant utbildning av lärarna. Studi-
erna pekar också på att fysisk aktivitet 
behöver bli en integrerad del i elever-
nas totala skoldag och att föräldrarnas 
stöd och tillmäts stor vikt. 

Almond & Harris betonar dock, 
vilket bör nämnas, att osäkerhetsfak-
torer kring studiernas utformning, 
och deras olika utformning gör det 
svårt att dra slutsatser av t.ex. vad i 
programmen som givit vilken effekt 
när det gäller förändringar i attityder, 
beteenden och/eller förbättrad kun-
skapsnivå. Här påpekar de att det 
behövs ytterligare forskning om ungas 
uppfattning om den hälsoinriktade 
undervisning de möter (17). 

Behov av vidare forskning
Efter genomgången av den presente-
rade forskningen finns anledning att 
konstatera att om ämnet idrott och 
hälsa ska ha en betydelse för folk-
hälsan med inriktning mot barn och 
ungdomar ställer detta krav som går 
utöver den kapacitet och inriktning 
som ämnet och dess lärare har idag. 
Undervisande lärare synes också ha 
svårt att möta ämnets otydlighet kring 
området hälsa. Detta skrivs mot bak-
grund av de studier som presenterats 
i denna artikel och i relation till SIH-
studiens utgångspunkter. SIH-studien, 
med dess longitudinella och flerve-
tenskapliga ambition är, tillsammans 
med andra nationella studier, en god 
början till en successiv uppbyggnad av 
kunskap om unga människors invol-
vering i fysiska aktivitet och ämnet 
idrott och hälsa (18). Det finns således 
många skäl till att fortsätta med 
denna flervetenskapliga longitudinella 
studie. Men det finns också skäl till att 
påbörja interventionsstudier i Sverige 
med inriktning mot fysisk aktivitet 
och ämnet idrott och hälsa, där frågor 
om innehåll i kunskaper, specifika 
förmågor, fysisk status, aktivitetsgrad, 
kön, etnicitet, närmiljöers inverkan, 
bestämningsfaktorer för unga med 
avseende på deltagande i fysisk aktivi-
tet, etc. problematiseras och studeras 
i sitt sammanhang – och utifrån ett 
definierat folkhälsoperspektiv (19). 
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