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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar  

Syftet var att se om lågaktiva elever, eller de som inte var aktiva i någon föreningsidrott, rörde 

sig mer vid lek och mindre vid tävling än de högaktiva eller de som var aktiva i 

föreningsidrott. Hur ser aktivitetsgraden ut hos elever på en idrottslektion när läraren 

använder sig av lekar och tävling? Förändras aktivitetsgraden om elever är 

föreningsmedlemmar, pojke eller flicka, lågaktiva respektive högaktiva under alla moment?  

Metod 

Vi har genomfört en experimentell studie, där vi undersökt aktivitetsgraden hos elever i 

årskurs fem och sex på en grundskola i en söderförort i stockholmsområdet. Med stegräknare 

mättes antalet steg (aktivitetsgraden) i två klasser i momenten lek och tävling under tre 

idrottslektioner. Alla lekar och tävlingar pågick i åtta minuter. I moment ”lek” minimerade vi 

tävlings- och prestationsmomenten och moment ”tävling” syftade till att likna väletablerade 

föreningsidrotter. Populationen jämfördes sedan utifrån deras aktivitetsgrad från stegräknarna 

i statistikprogrammet SPSS. Vi delade in gruppen i inaktiva och aktiva på två olika sätt, dels 

utifrån deras enkätsvar och dels baserat på deras resultat från stegräknarna.  

Resultat 

Alla grupper sammantaget hade en högre aktivitetsgrad i medelvärde vid lek än vid tävling. 

De aktiva barnen ökade sin aktivitetsgrad med 7,5 % vid lek jämfört med tävling och de 

inaktiva barnen hade en ökning med 8,5 % vid samma jämförelse. De aktiva flickorna ökade 

sin aktivitetsgrad med 9,5 % vid lek jämfört med tävling och de inaktiva flickorna ökade sin 

aktivitetsgrad med 14,3 % vid samma jämförelse. 38 elever tog fler steg, i medelvärde, vid 

moment lek jämfört med tävling. 18 elever tog fler steg vid moment tävling jämfört med lek. 

Pojkarna hade en 10 % högre aktivitetsgrad i medelvärde vid lek jämfört med flickorna och en 

17 % högre aktivitetsgrad i medelvärde vid tävling jämfört med flickorna. Ovanstående data 

är signifikant säkerhetsställda, p<0,05.  

Slutsats  

Aktivitetsgraden ökade då vi använde oss av lek istället för tävling. Lek kan vara ett bra 

verktyg inom ämnet idrott och hälsa för att aktivera inaktiva barn, i synnerhet inaktiva flickor.   
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1. Inledning 

 

Vår grundtanke med kandidatuppsatsen var att undersöka hur ledare kan bedriva fysisk 

aktivitet som inte förknippas med idrottsliga prestationer och anpassa övningarna så att alla 

rör på sig utan att bli uttittade och känner sig trygga och lyckade. Styrdokumentet i idrott och 

hälsa förklarar hur ämnets kärna är idrott, lek och allsidiga rörelser som utformas så att alla 

oavsett fysiska eller andra förutsättningar ska kunna delta, erhålla upplevelser och 

erfarenheter samt utvecklas på egna villkor (Kursplaner, betygskriterier 1996). 

Som framtida idrottslärare vill vi låta elever på ett lekfullt sätt få prova på en mängd varierade 

aktiviteter och hitta något de särskilt tycker om, så att de kan fortsätta vara aktiva i framtiden. 

I kursplanen för idrott och hälsa strävas det mot att utveckla barns träningsvilja och få barn att 

motionera på egen hand genom lek. Det är viktigt att barn erhåller en positiv rörelseglädje och 

ett psykiskt och fysiskt välbefinnande. (Fyss 2003) Vårt samhälle ställer allt mindre krav på 

fysik aktivitet i vardagen, barns fria lek blir således mer och mer begränsad (Teng 2007, s. 

32). Därför blir det vårt ansvar, som idrottslärare och hälsopedagoger att uppmuntra till lek på 

olika sätt. Teng (2007, s. 32) beskriver vidare hur lek och rekreation bör vara verksamheter 

som känns roliga, lustfyllda och engagerande men samtidigt utmanande i den stund 

aktiviteterna utförs. Resultatet av leken blir således ointressant, det är själva processen som 

står i fokus. Vi som idrottslärare försöker alltid sträva efter att skapa miljöer där barnen 

uppmuntras till lek som ska ge dem positiva erfarenheter av fysisk aktivitet. De ska röra på sig 

utan att känna att prestationen står i fokus. (2007, s. 32) 

 

I en klass finns det alltid en stor skara som upplever idrottslektionerna som roliga och 

stimulerande samtidigt som det finns flera elever som tvärtom upplever idrotten som något 

negativt. Den sist nämnda gruppen är också de som rör på sig minst under idrottslektionen 

(Eriksson, et al. 2002, s. 48). Därför anser vi att en av de största utmaningarna en idrottslärare 

står inför är att få de minst aktiva och minst motiverade i en klass att delta aktivt. I 

Folkhälsoinstitutets rapport konstateras att det behövs en förändring av innehållet i idrott och 

hälsa, innehållet bör i större utsträckning riktas till flickornas och de lågaktiva barnens behov. 

Det framkommer även att skolan ska sträva efter att alla elever i skolan ska var fysiskt aktiva 

varje dag. (Eriksson, Rasmussen 2004, s. 153) 
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1:2 Centrala begrepp 

 

Lek 

Huizinga ger sin uppfattning om lek i boken "Den lekande människan": hur all lek handlar 

först och främst om fritt handlande. Blir leken påtvingad är det inte länge någon lek. Barnen 

leker för att de har glädje av det, och just däri ligger deras frihet. Lek är inte heller det 

"vanliga" livet utan man försvinner bort i en fantasivärld som har sin egen mening, där man 

kan låtsas och känna att det bara är på skoj. Leken håller således på så länge det finns rörelse, 

omväxling och det känns roligt. Därefter kan den upphöra för att kanske i ett senare skede 

återupptas igen. Huizinga menar dock att man inte ska glömma att varje lek har sina egna 

regler, dessa regler bestämmer vad som gäller i den tillfälliga lekvärlden och om någon 

motsätter sig reglerna är denne en spelfördärvare. Spelfördärvaren kan förstöra lekvärlden 

men kan också bilda nya regler och grupper. Viktigt blir då att reglerna inte får ta över 

spänningen i leken, det måste alltid finnas ett spänningsmoment som innehåller en viss 

ovisshet och slump som spelar in. (Huizinga 2004, s. 17ff) Sammanfattningsvis kan då leken 

delas in i fyra viktiga grundpelare: 

 Fritt handlande, friheten är central om leken blir påtvingad är det längre ingen lek. 

 Fantasi, att försvinna bort från det "vanliga" livet och bara låtsas. 

 Ordning, varje lek har sina egna regler som alla måste acceptera. 

 Spänning, ovisshet och slumpen gör leken mer intressant för utövarna. 

Praktiken "lek och rekreation" kännetecknas av lek och rekreation som innebär att 

verksamheten ska vara rolig, lustfylld och engagerande i den stund aktivitet utförs. Den ska 

också vara utmanande(...) Resultatet är inte det viktiga utan själva processen står i förgrunden. 

(Teng 2007, s. 32) 
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Tävling 

För att en tävling ska få kalla sig tävling måste den uppfylla vissa kriterier. Aktiviteten ska 

innehålla jämförelser med andra personer, rangordning av en eller flera individer, prestationer 

individuellt eller i grupp. Förvalda regler ska styra aktiviteten. Hur resultatet blir får inte vara 

bestämt i förväg och aktiviteten bör i högsta grad sträva mot att vara på så lika villkor som 

möjligt. Minst en person, som känner till reglerna och kriterierna måste närvara under 

tävlingen (Patriksson 1990, s. 93)  

 

1:2 Bakgrundsfakta 

 

1:2:1 Filosofers syn på lek och tävling 

Filosofer som Rousseau, Platon, Locke har alla gett en positiv bild av ”leken”, rörelseglädjen 

och den fria rörelsen. Ingen av dessa håller fram tävling som något vitalt för barns utveckling. 

I Rousseaus program för fysisk fostran stod det klart att rörelseglädjen och den fria rörelsen 

skulle stå i centrum. Lek och friluftsliv var givna aktiviteter för honom och han betraktade 

fäktning och ridning som konstlade övningar. Istället var det bättre att använda sig av lek som 

utvecklade kroppens hälsa och han tyckte därför att lek skulle vara en stor del i barnets 

uppfostran. (Annerstedt 1990, s 47ff). John Locke rekommenderar simning, ridning, fäktning, 

dans, lek och friluftsliv. Han beskriver att stora delar av dessa aktiviteter är nödvändiga delar 

av utbildningen och att de är en bidragande faktor till en god hälsa. (Locke 1926, s. 247ff) 

Platon ville ha brottning som en rätt stor del i den fysiska fostran. Brottningen skulle få unga 

individer att göra kroppsliga ansträngningar. (Platon 1955, s. 440) 

”En mycket vanlig tanke har varit att det på något sätt är naturligt för människan att tävla, att 

det ligger inbyggt i människans natur att göra det. Uppfattningar av detta slag stärktes 

ytterligare under 1800 talet, då framför allt Darwins teorier gav stöd åt sådana tankegångar” 

(Annerstedt 1990, s. 92). 

 

1:2:2 Tävlingens baksida 

Samuelsson (2005) har tittat på hur 20- 40 åringar har upplevt matematikundervisningen när 

de gick i grundskolan och på gymnasiet. 197 stycken lärarstudenter har fått skriva en uppsats 
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om deras undervisning i matematik. Hur de upplevde undervisningen, hur de lärde sig bäst, 

hur de kände sig när undervisningen bedrevs på ett visst sätt med mera. Efter att ha använt sig 

av olika metoder för att tyda studenternas upplevelse såg han bland annat att ordet ”tävling” 

kunde relateras till en obehaglig verksamhet. Lyckas man inte med att hålla jämna steg med 

sina kamrater så kan det leda till att man känner sig svag. Ett exempel var då en student 

beskrev sitt starkaste minne, att först vara duktig på matematik för att sedan bli helt tillplattad 

när tävling förekom. (Samuelsson 2005, s. 73) Forskningen visar på att tävling kan vara 

prestationssänkande. Londos (2010) skriver i sin publikation Spelet på Fältet att den 

idrottsforskning som idag bedrivs i Sverige visar att barnidrotten har blivit en fostran till 

disciplin och skötsamhet genom att oftast använda ett auktoritärt ledarskap. Detta blir som 

tydligast hos fotbollstränare där tävlingen står i fokus och dominerar ledarnas inställning. 

Resultatet av detta är t.ex. toppning och utslagning i tidig ålder. Londos menar då att fokuset 

flyttas från att ha kul till att man ska vinna, leken och spontaniteten blir således 

underordnad.(Londos 2010, s. 26) 

 

1:3 Forskningsläget 

 

1:3:1 Inaktivitet leder till sjukdom 

Forskning visar att fysisk aktivitet som intervention hos barn förhindrar fetma, övervikt och 

förbättrar kroppssammansättningen (Redaktör, Renato S. Procianoy 2009). Fetma hos barn är 

en bidragande orsak till för tidig död i vuxen ålder, som bland annat orsakas av olika metabola 

komplikationer, som till exempel Diabetes Mellitus, hypertoni, Dyslipidemi och icke 

alkoholrelaterade fettleversjukdomar. (Seng Lee, Acad 2009, s. 75ff) Annan forskning visar 

på att processen för kardiovaskulära sjukdomar, så som hjärtinfarkt, stroke och perifer 

vaskulär sjukdom redan kan börja i barndomen, på grund av åderförkalkning.  

Åderförkalkning orsakas av bland annat fetma, högt blodtryck, höga blodfetter och rökning, 

och av förekomsten av särskilda sjukdomar, som Diabetes Mellitus. Därför bör man sätta in 

prevention mot åderförkalkning och hjärt- kärlsjukdom redan i barndomen. (Young 2010, s. 

1f) Det finns indikationer på att barn rör sig för lite och att aktivitetsgraden sjunker med 

åldern efter 11-12 årsåldern. Folkhälsoinstitutets kapitel (Fyss 2003, s. 157) om barn och unga 

presenterar  en undersökning som visar att femton procent av alla barn i Sverige inte rör sig 
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tillräckligt, de är inte fysiskt aktiva 60 minuter per dag. En omfattande enkätundersökning av 

Danielson (2006) visar även på att barns fysiska aktivitetsnivå minskar med stigande ålder, 

där pojkar tränar i större utsträckning än vad flickor gör på fritiden. Resultatet visar också att 

stillasittande under vardagar och helger har ökat med stigande ålder hos barnen. (Danielson 

2006, s. 32)  

 

1:3:2 Riksidrottsförbundets syn på tävling inom barnidrotten 

Riksidrottsförbundets (RF) syn på idrott och fysisk aktivitet för barn kan hämtas från 

programmet ”Idrotten vill”. Programmet förklarar hur RF utformar sina riktlinjer för hur 

tävling inom barnidrotten skall bedrivas. RF skriver att ”tävling är en del av leken och ska 

alltid ske på barnens villkor (Engström, Norberg, Åkesson 2007, s. 4). Det kan tolkas som att 

barnidrott bör innehålla lek som en naturlig del av idrotten. Vidare beskriver RF sin syn på 

tävling inom barnidrotten hur det ”I idrotten finns ett inbyggt tävlingsmoment som inspirerar 

oss att testa våra gränser, att uppnå bättre resultat och att prestera mer. Att nå ett uppsatt mål 

skänker tillfredsställelse oavsett nivå.” (Engström, Norberg, Åkesson 2007, s. 5). Utgår man 

från RF så går lek och tävling hand i hand där de kompletterar varandra för att det skänker de 

utmaningar som barn behöver i livet för att få en allsidig utveckling. RF pekar även på att den 

sociala utvecklingen hos barn förbättras genom föreningslivets kamratskap där ”barn och 

ungdomar lär sig att respektera och umgås med andra människor, också över 

generationsgränser, kulturella och etniska gränser.” (Engström, Norberg, Åkesson 2007, s. 5)  

 

1:3:3 Fysisk aktivitet i skolan 

I boken Undervisa i idrott av Annerstedt tar han upp en undersökning, GAIS-projektet, av 

Aggestedt och Tebelius. I undersökningen ingick cirka 1300 barn från låg- och mellanstadiet. 

På frågan ”Vad tycker du om att tävla” svarade 45% mycket roligt och 42% ganska roligt. 

Trots att de flesta hade en positiv inställning till tävling så tenderade de barn som ansåg sig 

vara fysiskt sämre än sina vänner att ha en något mer negativ inställning till tävling. De barn 

som var höginvolverade i idrott svarade i intervjuer att tävling var positivt bland annat för att 

man får visa vad man kan, känna att man klarar av något och för att man ska jämföra 

varandra. De låginvolverade, som överlag också var positivt inställda till idrott, lyfte fram 
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andra aspekter av tävlingarnas betydelse. De sade till exempel att tävling var bra för att få 

vara med, kämpa, göra sitt bästa och att inte ställas utanför laget.  

I boken Undervisa i idrott presenteras en jämförelse av högstadieelever som var 

svagmotiverade i ämnet idrott och hälsa med en grupp med normalt intresse för ämnet och 

han fann då signifikanta skillnader (1%-nivån) mellan grupperna i inställning till bland annat 

tävling, där de svagmotiverade hade den mest negativa inställningen. Annerstedt 

sammanfattar dessa undersökningar med att elever i högstadiet har en något mer negativ 

inställning till tävling jämfört med låg- och mellanstadielever (Annerstedt 1990 s.109). I 

samma bok presenterar Annerstedt en undersökning om gymnasieelevers inställning till idrott, 

där de fann att desto lägre betyg i ämnet idrott och hälsa elever hade desto mer negativ 

inställning till tävling hade eleven. (Annerstedt, 1990 s.111) Skolverket har nyligen slutfört en 

utvärdering av ämnet Idrott och hälsa, som samstämmigt med COMPASS (Community-based 

study of physical activity, life style and self-esteem in Swedish school children) visar att 

pojkars intressen i stor utsträckning styr ämnets innehåll. Skolverket noterar också i sin 

utvärdering att elever som är inaktiva på fritiden i större utsträckning känner sig dåliga och 

klumpiga i allmänhet. Detta tyder på att fysiskt inaktiva har låg självkänsla, som vi också har 

noterat i COMPASS. I en avhandling från Malmö Högskola visades att daglig motorikträning i 

årskurs ett till tre kan förbättra barns motoriska färdigheter väsentligt, speciellt hos barn som 

har problem med motoriken. Tidig identifikation och träning av barn skulle på så sätt 

eventuellt kunna minska andelen ungdomar som känner sig klumpiga, har låg självkänsla och 

som blir fysiskt inaktiva av det skälet i tonåren. (Eriksson, Rasmussen 2004, s. 53).  

 

Skolverket har i sin undersökning (2002) sammanställt flera olika undersökningar. En del av 

dessa har vi kunnat använda i vår studie. Bland annat visar kapitlet om fysisk inaktivitet på att 

de elever som inte är fysiskt aktiva på fritiden rör sig mindre på idrottslektionen. (Eriksson, C 

et al. 2002)  

De barn som inte är fysiskt aktiva på fritiden är också de barn som rör sig minst i ämnet idrott 

och hälsa (Eriksson, et al. 2002 s. 48). De aktiva barnen upplever i högre grad än de inaktiva 

att de får inspiration och lär sig mycket under lektionerna. De inaktiva känner sig i betydligt 

fler fall än de aktiva klumpiga och dåliga under idrottslektionerna. (Eriksson, et al. 2002, s. 

49) De barn som inte är aktiva på fritiden är de barn som är i störst behov av 

idrottsundervisningen i skolan. Folkhälsoinstitutet menar i en rapport att för många av de 

inaktiva barnen är skolidrotten den enda platsen där de utsätts för mer intensiv fysisk aktivitet 
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(Eriksson, Rasmussen 2004, s. 53). I samma rapport kom man fram till att 67 % av de pojkar 

som varken var fysiskt aktiva i förening eller på fritiden inte kom upp i de 60 minuter per dag, 

som WHO rekommenderar. Av de pojkar som var fysiskt aktiva i förening eller på egen hand 

var det 7 % av dem som inte kom upp i 60 minuter per dag. För tjejerna i undersökningen var 

motsvarande siffror för dem som inte var fysiskt aktiva i förening eller på egen hand 69 % och 

för dem som var fysiskt aktiva13%. (Eriksson, Rasmussen 2004, s. 53) Annerstedt skriver i en 

artikel i tidsskriften Gymnastik och Idrott om ungdomars rörelsevanor. Han utgår från tidigare 

undersökningar som visar på att barn rör sig för lite. Barnen delas in i tre grupper, socialgrupp 

1 och 2 där barnen rör sig mer än tidigare och till sist socialgrupp 3 där barnen rör sig mindre 

än tidigare. Genomsnittsvikten för barn och ungdomar ökade med 6 kilo mellan 1962 och 

1993. Annerstedt menar att det är framförallt barnen från den inaktiva gruppen som är den 

största utmaningen för skolidrotten. (Gymnastik och Idrott 1996, s. 13) För att komma åt den 

inaktiva gruppen menar Ericsson Gärdsell att idrotten bör fokusera mer på kvalitet, 

rörelseglädje framför prestation. De menar att betygssystemet bidrar till fokusering på 

prestation och att de barn som bäst behöver idrotten kommer i skymundan. (Ericsson 2003, s. 

23) Från utvärderingen Skolämnet idrott och hälsa i Sveriges skolor av Eriksson framgår det 

att de vanligaste aktiviteterna under idrottslektionerna var bollspel enligt idrottslärarna. 

Eriksson menar att lektionerna då kan förknippas med den föreningsidrott som finns utanför 

skolan och därför kan det bli svårt för vissa elever att särskilja på föreningsidrott och ämnet 

idrott och hälsa. Vilket i sin tur kan medföra att elever som är ointresserade av föreningsidrott 

tappar motivation till just idrottsämnet. Eriksson förklarar då att detta kan få konsekvenser 

som påverkar elevernas motivation till ett fortsatt aktivt liv. (Eriksson et al. 2002, s. 38)  

Skolverkets undersökning från 2002 belyser genus som en viktig aspekt inom ämnet idrott 

och hälsa. Flickor har lägre betyg än pojkar i ämnet och dessutom upplever pojkar i större 

utsträckning att de får visa vad de kan på skolidrotten. Pojkar har dessutom en högre 

aktivitetsgrad än flickor under idrottslektionerna. I undersökningar har det även framkommit 

att pojkar har ett större intresse för ämnet än flickor. I rapporten ställer de sig frågan om dessa 

skillnader kan bero på ämnets innehåll, då bland annat aktiviteter som tilltalar pojkarna 

dominerar idrottsundervisningen. Flickor har i högre grad än pojkar negativa känslor inför 

skolidrotten. I årskurs nio säger en av tio flickor att ämnet idrott och hälsa bidrar till en 

negativ syn på kroppen och försämrar självförtroendet. (Eriksson et al. 2002, s. 51) 

Forskning från England visar på hur vissa barn mellan 13-14år som utsattes för 

idrottslektioner som hade elitidrotts inriktning kände att de upplevde obehag att prestera med 
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sin kropp. Intervjuer ur samma studie visade hur dessa elever kände hur deras fysiska identitet 

sattes på spel under lektioner med idrottsliga prestationer.(Brooks, Magnusson 2006, s. 877f) 

Annerstedt skriver i sin bok ” Undervisa i idrott” bland annat om elevers syn på idrott, där han 

utgår från olika avhandlingar. Han hänvisar bland annat till en avhandling av Aggestedt och 

Tebeliis där de kommer fram till att de flesta i låg- och mellanstadiet är positivt inställda till 

tävling men de ser också en tendens att de som upplevde sig som fysiskt sämre än sina 

kamrater också ansåg tävling som något mindre positivt än resten av eleverna. (Annerstedt 

1990 s.107) Annerstedt redovisar även resultat från en studie av Setterlind, där Setterlind 

kommer fram till att bland elever i högstadiet har de som är mindre motiverade till idrott en 

mer negativ inställning till tävling än de som har ett normalt intresse för idrott. Resultaten är 

signifikant säkerhetsställda (1%-nivå). (Annerstedt 1990, s. 109)  

I Folkhälsoinstitutets rapport ”Fysisk aktivitet, matvanor, övervikt och självkänsla bland 

ungdomar” (Eriksson, Rasmussen 2004, s. 152) har man kommit fram till att de barn som inte 

är fysiskt aktiva ofta har en önskan att bli mer aktiva. De menar också att det handlar om att 

erbjuda aktiviteter som tilltalar individen och oavsett vilken aktivitet som erbjuds bör 

aktiviteterna ske på ett lustfyllt sätt. 

 

 



 

14 

 

1:3:4 Vår studie 

 

I forskningsläget presenteras studier från Annerstedts bok samt undersökningar som 

Skolverket publicerat, där man undersökt huruvida tävling och lek ska användas i 

skolidrotten. Studiedesignen är gjord i enkät- och intervjuform. Det som gör vår studie unik är 

att vi har använt oss av stegräknare för att visa på aktivitetsgraden hos eleverna i både lek och 

tävling. Sedan har vi jämfört dessa två med varandra. Vi har inte hittat någon tidigare studie 

som styrker att lågaktiva elever rör sig mer vid lek än vid tävling. Vi har även egna 

erfarenheter efter att ha bedrivit många idrottslektioner runt om i Stockholm av att det uppstår 

inaktivitet hos vissa elever när lektionerna präglas av tävling. Och å andra sidan har vi också 

erfarenheter som talar för att tävling motiverar elever att prestera och således röra sig mera. 

Vi tre som skriver den här uppsatsen har alla olika idrottsbakgrunder där tävling innefattas 

och kan utifrån våra tävlingserfarenheter skriva under på att vi är sådana människor som 

inspireras och motiveras att röra oss mer när det är tävling. 

 

1:4 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet var att se om lågaktiva elever, eller de som inte var aktiva i någon föreningsidrott, rörde 

sig mer vid lek och mindre vid tävling än de högaktiva eller de som var aktiva i någon 

föreningsidrott. 

 Hur ser aktivitetsgraden ut hos elever på en idrottslektion när läraren använder sig av 

lekar och tävling?  

 Förändras aktivitetsgraden under lek och tävling om elever är föreningsmedlemmar, 

pojke eller flicka, lågaktiva respektive högaktiva?  
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2 Metod 

 

2:1 Datainsamlingsmetod 

Vi har gjort en experimentell studie med en intervention. De instrument vi använt oss av är 

stegräknare och enkäter. Syftet med att använda både enkäter och stegräknare var att både 

kunna mäta den fysiska aktiviteten (stegräknare) samt jämföra resultatet med kön, 

träningsbakgrund och upplevd fysisk aktivitet genom enkäterna. Vi använde oss även av 

resultaten från stegräknarna för att dela in deltagarna i fyra grupper, som representerade olika 

aktivitetsgrader. Lågaktiva, låg/mellan, mellan/hög och högaktiva.   

 

2:2 Urval 

Det var 58 elever som deltog i studien och kom från samma skola i Botkyrka kommun.. 

Eleverna var mellan 10-13 år gamla och var fördelade på två mellanstadieklasser från årskurs 

fem och sex. Könsfördelningen var jämn i klasserna. Skolan vi bedrev undersökningen på 

hade en handbollsprofil men vi valde två klasser utan profilering. Detta på grund av att 

populationen skulle kunna representera en traditionell mellanstadieklass utan profilering i 

Sverige. Vi valde dessa två klasser för att vi tyckte det var intressant att studera 10- 13 

åringar, då den tidigare forskning som vi studerat bland annat inriktat sig på denna 

åldersgrupp. Detta var ett bekvämlighetsurval, då valet av skola berodde på att vi behövde 

komma igång så snabbt som möjligt med interventionen. Denna skola kunde ställa upp och 

snabbt ge oss tillstånd från elevernas föräldrar, vilket krävs när populationen inte är i myndig 

ålder. 

 

2:3 Procedur 

 

Innan första mötet med eleverna som skulle delta i undersökningen hade vi meddelat 

klassansvarig lärare, som i veckobrevet skickade med en sammanfattning av vår 

undersökning, där föräldrarna skulle skriva under om deras barn fick delta eller ej. 
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 Vid det första mötet med klasserna presenterade vi vår C-uppsats. Vi lät dem få veta att vi 

skulle mäta deras aktivitetsgrad under tre idrottslektioner med hjälp av stegräknare och att de 

vid sista tillfället skulle fylla i en enkät. Vid det första mötet lät vi eleverna även prova på de 

lekar vi skulle använda oss av i interventionen. 

58 elever, fördelat på två klasser, deltog under tre lektioner. Varje lektion bestod av två 

aktiviteter, en tävling och en lek à åtta minuter. Lek- och tävlingsytan var 10*8 meter vardera. 

Inför varje lektion delade vi upp klassen i två lika stora grupper, denna indelning gjordes 

randomiserat. Slumpen avgjorde således om eleverna fick börja med lek eller tävling vid varje 

lektionstillfälle. De tilldelades en stegräknare med individnummer, som sattes igång vid 

aktivitetens start. Efter avslutad aktivitet, samlade vi eleverna i respektive grupp och läste av 

deras stegräknare. Innan de fick tillbaka dem nollställdes de. Därefter växlade grupperna 

aktiviteter med varandra och när aktiviteten var avslutad läste vi av stegräknarna igen. Denna 

procedur upprepades för båda klasserna under tre lektioner. Alla aktiviteter ingick i ett 

äventyr. 

 

Databearbetning 

Vi delade in populationen i fyra lika stora grupper efter antalet steg deras stegräknare visat i 

medelvärde under båda momenten, lek och tävling. Uppdelningen gjordes i SPSS, genom att 

lägga in cut-points. Vi fick då fyra olika grupper, varav en lågaktiv, en låg/medelaktiv, en 

medel /högaktiv och en högaktiv grupp. Därefter jämfördes grupperna med hjälp av en 

variansanalys i funktionen Anova, för att se hur grupperna rörde sig vid lek och tävling. Vi 

tittade även på skillnaden i aktivitet hos pojkar och flickor, detta gjordes med ett T-test i 

Excel. Gränsen för statistisk signifikans bestämdes till p <0,05. 

Ytterligare en indelning vi gjorde, var att dela in populationen i högaktiva och lågaktiva 

utifrån deras enkätsvar. De som inte var medlemmar i någon idrottsförening och de som 

uppskattade sig själva som lågaktiva, valde vi att gemensamt kalla lågaktiva och de som var 

aktiva i en idrottsförening och uppskattade sig själva som högaktiva, valde vi att kalla 

högaktiva. Utifrån denna indelning gjorde vi ett parat t-test. 
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Äventyret 

Vi berättade för klassen; Ni är på klassresa på väg in i Finland. Där träffar ni en äventyrare 

som behöver er hjälp. Hans bästa kompis ”Pjäxan” har blivit tillfångatagen av den elake 

kungen i Finland. Kungen vill ha pengar för honom och vill nu att äventyraren ska betala. 

Äventyraren, Allan, vet var en skatt finns så det är bara att gå dit och hämta den. Men det 

finns ett problem, han kan inte bära skatten själv utan måste hitta en grupp som kan hjälpa 

honom. 5A och 6A är den gruppen!  

 

Moment tävling 

Moment tävling bestod av tre olika aktiviteter som påminner om väletablerade 

föreningsidrotter (innebandy, fotboll och badminton). Fokus låg på att vinna och prestera där 

matchliknande situationer användes. Tävlingen har ingått i äventyret där rollkaraktärerna har 

peppat eleverna att gör sitt bästa. 

 

Moment lek 

Detta moment bestod av tre olika lekar som ingick i äventyret, där tävlingsmomentet var så 

litet som möjligt.. Vi har använt oss av vedertagna lekar (Kinesiska muren, Bankmannen och 

Gladiatorboll). Lekarna skulle påminna så lite som möjligt om de idrotter som utövas inom 

föreningsidrotten. Vi använde oss inte av bollspel, då aktiviteten kan bli förknippad med 

föreningsidrottens verksamhet, där tävling och prestation utgör en stor del av spelet. Eriksson 

menar att sådana aktiviteter kan hämma en del elever till fysisk aktivitet. 

Rörelseglädje var ett ledord under detta moment. Eriksson (2003) menar att rörelseglädje i 

idrott och hälsa bör utgå från viktiga känslor som delaktighet, tillhörighet och deltagande hos 

individen. 

 

Finska gränsen 

Vi delar in klassen i två delar. I mitten avgränsar vi med pallplintar som symboliserar en mur. 

På muren vaktar tulltjänstemännen. Deras uppgift är att försöka hindra eleverna (genom att 

kulla dem) att föra över skatten från ena sidan till den andra. När hela skatten är över muren 
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och inlagd, ska eleverna förvara skatten i ett bankvalv. I bankvalvet träffar de på en galen 

bankman. 

 

Bankmannen 

Eleverna ska föra skatten i säkerhet i ett bankfack (upp- och nedvända plintar), problemet är 

att bankmannen är fullkomligt galen. Han börjar kasta ut skatten över hela salen. Elevernas 

uppgift blir att samla upp skatten igen till nästa bankfack och lösa en gåta för att kunna bevara 

sin skatt i banken. Eleverna kommer att få byta bankfack fem gånger och får vid varje byte av 

bankfack ett ord som till slut kommer generera i en mening som de ska lösa. 

 

Gladiatorboll 

Barnen ska samla in så mycket värde som möjligt till den finska kungen för att kunna frita 

äventyrarens bästa kompis ”Pjäxan” som sitter tillfångatagen. Eleverna går in i kungapalatset 

för att ge skatten till kungen men de giriga vakterna vill också ha en del av kakan. De försöker 

stoppa eleverna. Eleverna ställer upp sig i två olika led. I ena ledet möter de på motstånd i 

form av en vakt med kudde i sina båda händer. Här ska ena eleven springa med en skatt 

(ärtpåse) och tackla sig förbi vakten för att sedan invänta sin kamrat från andra ledet. 

Kamraten i andra ledet ska ta sig över en tjockmatta (med en ärtpåse) som ligger uppe på en 

plint (svamp) utan att bli träffad av bollar från vakt nummer två, för att sedan sluta upp vid sin 

kamrat. Väl där tar de sina två skatter som de förhoppningsvis har kvar och bildar en 

skottkärra där de lägger skatterna på ”skottkärrans” rygg och transporterar skatterna till 

kungen. Leken slutar när kungen blir nöjd.  

 

Enkät 

När både tävlings- och lekmomenten var klara för tredje och sista gången fick varje elev svara 

på en enkät som bland annat behandlade elevernas fysiska aktivitetsgrad på fritiden, kön och 

upplevd tillfredsställelse vid de två olika momenten. Enkäten (bilaga 1) som vi utformat 

syftade till att koppla ihop resultaten från varje elevs resultat från stegräknaren till deras 

träningsbakgrund och inställning till de två olika momenten i interventionen. Frågorna och 

svarsalternativen var formulerade från tidigare forskning från Skolverkets publikation 
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”Skolämnet Idrott och hälsa i Sveriges skolor, en utvärdering av läget hösten”, där Eriksson 

(2002) var ansvarig för rapporten och datainsamlingen. De elever som ansåg sig själva som 

lågaktiva eller svarade att de inte var aktiva i någon idrottsförening, klassades som fysiskt 

lågaktiva. Medan de elever som svarade att de var aktiva i förening samt ansåg sig själva som 

aktiva, klassades som fysiskt aktiva. När denna uppdelning av elever var sammanställd 

jämförde vi deras svar med resultaten från stegräknarna och på så sätt fick vi fram ett resultat 

som visade på skillnader vid aktiviteten under momenten tävling och rörelseglädje under 

idrottslektionen.  

 

2:3:1 Bortfallsanalys 

På grund av att interventionen pågick under tre lektioner, fanns det deltagare som varit borta 

vid ett eller flera tillfällen. Populationen bestod av totalt 58 elever, varav sex bortfall (fyra 

pojkar och två flickor). Vi tittade på de deltagare som närvarat vid samtliga tillfällen för att ta 

reda på om deras gemensamma antal steg i medelvärde för varje tillfälle var likvärdiga. Vi 

konstaterade att de olika lekarna och tävlingarna genererade skillnader i antalet steg och la in 

missing values i statistikprogrammet SPSS för de tillfällen deltagarna inte närvarat. De 

deltagare som inte närvarat vid minst en tävling och en lek, räknades som bortfall. För att 

beräkna missing values, utgick vi från dem som närvarat vid samtliga tillfällen och räknade ut 

deras gemensamma medelvärde för varje tillfälle. Därefter tog vi fram den procentuella 

skillnaden mellan tillfällena för respektive moment, tävling och lek. För att lägga in ett 

missing value för en deltagare utgick vi från dennes medelvärde för de tillfällen han/hon 

deltagit i och multiplicerade därefter detta resultat med medelvärdet som utgjorde den 

procentuella skillnaden mellan de olika tillfällena. 

 

 

3. Resultat 

 

Sammanställningen av vårt resultat redogjordes i två olika delar där den första delen 

behandlade resultaten från stegräknarna och den andra delen behandlade resultaten från 

enkätsvaren. Vi har främst använt oss av olika varianter av stapeldiagram som visade 

skillnader i aktivitetsgrad hos både lågaktiva/högaktiva elever samt skillnader mellan pojkar 
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och flickor. För att få fram medelvärdet i momentet lek för varje elev har vi adderat antal steg 

från varje specifik lek och dividerat med antal lekar som bedrivits. På samma sätt gjorde vi för 

momentet tävling.  

 

3:1 Resultatredovisning efter uppdelning från enkät 

 

Utifrån enkätsvaren delade vi upp gruppen i aktiva och inaktiva. De inaktiva (14 elever) 

representerades av icke aktiva föreningsmedlemmar eller självuppskattad låg fysisk 

aktivitetsgrad. De aktiva (38 elever) representeras av föreningsmedlemmar och 

självuppskattad hög aktivitetsgrad. Tabell 1 ger en detaljerad överblick i hur vår population 

som deltog i interventionen såg ut. 
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Tabell 1.*Aktiv” = medlem i idrottsförening och självuppskattad hög fysisk aktivitetsgrad. ”Inaktiv” = inte 

medlem i förening eller självuppskattad låg fysisk aktivitetsgrad. 

 

Tabell 1 Flickor Pojkar Totalt 

Kön 27 25 52 inkl 6 bortfall, varav 4 

pojkar och 2 flickor 

Självuppskattad hög 

fysisk aktivitetsgrad 

19 20 39 

Självuppskattad låg fysisk 

aktivitetsgrad 

8 5 13 

Medlem i idrottsförening 23 22 45 

Icke medlem i 

idrottsförening 

4 3 7 

Positiv uppfattning av 

moment tävling 

25 21 46 

Negativ uppfattning av 

moment tävling 

2 4 6 

Positiv uppfattning av 

moment lek 

27 25 52 

Negativ uppfattning av 

moment tävling 

0 0 0 

Högaktiv* 19 19 38 

Lågaktiv* 8 6 14 
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Figur 1 visar medelvärdet i antal steg hos de inaktiva och aktiva under lek och tävling. Antalet 

steg de inaktiva respektive aktiva tog under moment lek var högre än under  tävling och  är 

statistiskt säkerhetsställt, p<0,05. Vid en jämförelse mellan de två grupperna fick vi inte fram 

ett signifikant värde.  

 

Figur 1 visar medelvärdet i antal steg hos de två grupperna av barn. De aktiva tog 56 steg mer i medelvärde, vid 

moment lek än vid moment tävling. De inaktiva tog 77 fler steg vid moment lek än vid moment tävling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 visar medelvärdet för antalet steg hos de två grupperna. De aktiva pojkarna tog 47 steg mer, i 

medelvärde, vid moment lek än vid moment tävling. De inaktiva pojkarna tog 50 fler steg vid moment lek än vid 

moment tävling. Skillnaden mellan grupperna (aktiva och inaktiva) är inte statistiskt säkerställd. 
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Figur 3 visar skillnaden i medelvärde i antal steg för flickorna under de två momenten lek och 

tävling, vilket är statistiskt säkerhetsställt, p<0.05. Inga signifikanta skillnader hittades hos 

pojkarna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 visar medelvärdet för antalet steg vid lek och tävling. De aktiva flickorna tog 65 steg mer, i medelvärde, 

vid moment lek än vid moment tävling. De inaktiva flickorna tog 98 fler steg vid moment lek än vid moment 

tävling. 
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3:2 Resultatredovisning från stegräknare 

Medelvärdet i antal steg som togs av samtliga elever under de sex olika aktiviteterna redovisas i figur 

4, där en överskådlig bild ges på hur den generella aktivitetsgraden såg ut. Punkterna är placerade i 

relationen till antal steg som varje elev har tagit utifrån ett medelvärde från de båda 

momenten. Den markerade punkten är en specifik individs medelvärde på lek- och 

tävlingsaktiviteterna. Hela gruppen sammantaget tog signifikant fler steg vid lek än vid 

tävling, p<0,05  

 

 

Figur 4. Antal steg vid lek och tävling. Varje punkt motsvarar en individ. Linjen markerar lika antal steg vid de 

två momenten. 38 elever tog fler steg, i medelvärde, vid moment lek jämfört med tävling. 18 elever tog fler steg 

vid moment tävling jämfört med lek. 
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Vid ett parat T-test jämfördes flickors aktivitet under tävling med pojkars aktivitet under 

tävling. Samma test gjordes för moment lek. Vi fann skillnader vid en jämförelse av pojkars 

och flickors aktivitet som beräknades av stegräknare. Figur 5 visar en överskådlig bild av 

antal steg i medelvärde för pojkarna respektive flickorna under moment lek och tävling, vilket 

är statistiskt säkerhetsställt, p<0.05.  

 

 

Figur 5. Elevernas medelvärde från antal steg vid momenten, gruppen jämfördes mellan pojkar och flickors 

aktivitet. 

I figur 5 framkommer det att pojkarna hade en 10 % högre aktivitet i  medelvärde än flickorna 

vid momentet lek, samt en 17 % högre aktivitet i medelvärde vid momentet tävling. 

Ovanstående data är statistiskt säkerhetsställd, p<0.05. Pojkarna hade 6 % ökning i antal steg i 

medelvärde under moment lek jämfört med moment tävling, detta resultat är inte statistiskt 

säkerhetsställt. Figur 7 illustrerar hur klyftan, i antal steg i medelvärde, minskar mellan pojkar 

och flickor, då de utövar moment lek istället för moment tävling. Deltavärdena i figur 7 är 

statistiskt säkerhetsställda. 
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Figur 6. Vid moment lek tog pojkarna 87 fler steg i medelvärde än flickorna och vid moment tävling tog 

pojkarna 114 fler steg i medelvärde än flickorna. 

 

 

Figur 7. Pojkarna tog 48 fler steg i medelvärde vid lek jämfört med tävling och flickorna tog 75 fler steg i 

medelvärde vid lek jämfört med tävling. 
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Figur 8. båda grupperna, aktiva och inaktiva, ökade antal steg i medelvärde vid lek jämfört med tävling. 

 

Den aktiva gruppen hade en 7,5% ökning vid moment lek jämfört med tävling och den 

inaktiva gruppen hade en 8,5% ökning vid moment lek jämfört med tävling. Ökningen i antal 

steg i medelvärde hos båda grupperna, inaktiva och aktiva, är statistiskt säkerhetsställt, 

p<0,05. Vi kunde dock inte se en statistisk signifikans, då vi Jämförde skillnaderna i 

aktivitetsgrad mellan de två grupperna, som i detta fall innebar att den inaktiva gruppen ökade 

sin aktivitetsgrad med 1 % mer än den aktiva gruppen  

 

Vi tog även fram medelvärde, median, max och minimum värde i figur 9 och 10. Max och 

minivärde visar hur de elever som tog mest respektive minst steg skiljde sig i lek- och 

tävlingsmomentet. De skillnader som visade sig var att det fanns en större skillnad mellan 

könen i aktivitetsgrad vid tävlingsmomentet jämfört med lekmomentet.  Maxvärdet under 

tävlingsmomentet hade en skillnad på 26 % mellan pojkar och flickor, medan skillnaden 

under lekmomentet var endast 2 %. Hos de pojkar som rörde sig minst utifrån minivärdet 

fanns en 14 % ökning i antal steg när de rörde sig under lekmomentet jämfört med 

tävlingsmomentet. Syftet med att ta med medianvärdet i våra beräkningar var att 

säkerhetsställa medelvärdet då medianen är okänslig för extremvärden som skiljer sig allt för 

mycket från resterande gruppen.  
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Figur 9. Samtliga beräkningar är värden utifrån de tre olika lekar som eleverna fick bedriva.  

 

 

Figur 10. Samtliga beräkningar är värden utifrån de tre olika tävlingar som eleverna fick bedriva. 
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4 Sammanfattande diskussion 

 

4:1 Metoddiskussion 

 

När vi utformade metoden till vår studie valde vi aktiviteter som syftade till att symbolisera 

momenten tävling och lek på så rättvist sätt som möjligt. På grund av den tidsbrist som fanns 

då vi behövde få ett snabbt godkännande från elevernas föräldrar till att medverka i studien, 

fick vi två klasser med sammanlagt 58 elever till vårt förfogande. Vi valde även att begränsa 

oss till tre olika lekar samt tre olika tävlingar som skulle representera de olika momenten i vår 

studie. Innan interventionen började valde vi att hålla i en testlektion för varje klass för att 

eleverna skulle få bekanta sig med stegräknarna, oss som ledare samt få prova på våra lekar. 

Detta var för oss ett sätt att säkerhetsställa eventuella missuppfattningar när interventionen väl 

var igång. Eftersom elevernas idrottslärare försäkrade om att eleverna var väl bekanta med 

tävlingsmomenten fotboll, innebandy och badminton, ansåg vi att eleverna inte behövde en 

testomgång för dessa tävlingsaktiviteter. 

Båda momenten lek och tävling ingick i ett äventyr som skulle göra samtliga aktiviteter 

roliga, lustfyllda, engagerande. Äventyret sammanvävde alla lekar i en progression där 

tävlingarna ingick som ett naturligt delmoment i äventyret. Anledning till att vi ville ha med 

moment tävling i äventyret var att undvika confounders. Om endast leken skulle ingå i 

äventyret så skulle kanske leken bli roligare för eleverna och på så sätt bidra till ökad 

aktivitetsgrad. Då vi gett både moment lek och tävling samma förutsättningar, kan vår hypotes 

bekräftas: att lek skulle vara ett bättre verktyg till att aktivera elever mer än tävling. 

Syftet med att lekarna skulle ingå i ett äventyr var att flytta fokus från individen till hela 

gruppen samt att uppmuntra till samarbete, vilket är i linje med Huizingas grundpelare för 

lekar, där individuell prestation skulle minimeras och samarbete skulle främjas (Huizinga 

2004, s. 17ff). De tre aktiviteterna som fick utgöra momentet tävling hämtades från 

Skolverkets utredning Skolämnet idrott och hälsa i Sveriges skolor där idrottslärare 

tillfrågades vilka de vanligaste aktiviteterna var under deras idrottslektioner (Eriksson 2002, 
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et al, s. 38). Vår ambition var från början att ha minst fem aktiviteter för varje moment för att 

på så sätt kunna få ett mer rättvist och reliabelt medelvärde av antal steg från aktiviteterna.  

De tre lekar och tävlingar som vi använde oss av i interventionen, skulle representera lek och 

tävling generellt. Hade vi använt oss av fler lekar och tävlingar, hade generaliseringen blivit 

mer reliabel.   

Elever som var frånvarande under en lektion i vår studie saknade således resultat ifrån 

stegräknaren i varsin aktivitet i de båda momenten, det vill säga en tredjedel av resultatet gick 

förlorad. Risken fanns att elever som var frånvarande inte fick ett representativt resultat för 

varje moment utifrån stegräknaren eller då de svarade på enkäten.  Hade vi haft tillgång till 

fler elever hade vi kunnat räkna individer med allt för stor frånvaro som bortfall. I vårt fall 

blev detta inte möjligt att genomföra då vår population var begränsad till två 

mellanstadieklasser. I ett optimalt scenario hade vi velat ha betydligt fler individer, gärna i 

olika åldersgrupper och inom olika kommuner för att få en mer statistisk representativ 

population. 

För att få en hög validitet då vi mätte elevernas aktivitetsgrad använde vi oss av stegräknare. 

Stegräknaren räknar upp varje steg som individen tar, i stödfas och i svingfas. (Foten i marken 

och när foten är i luften). När kroppens tyngdpunkt är i vertikalled registreras rörelsen av 

accelerometern i stegräknaren. Vi valde stegräknare för att vi inte hade tillgång till någon 

accelerometer och förstod att vi aldrig skulle kunna uppfatta stegmängden genom endast 

observation. En observation av denna typ av intervention hade krävt stora resurser. Ett 

alternativ hade varit pulsklockor men vi ansåg det som mer omständigt än stegräknare. 

Pulsbanden kan lätt glida ner och helt plötsligt inte ge några utslag. Stegräknaren har använts 

flitigt i forskning och anses ge en relativt rättvis bild av det stegantalet individen tar under 

mätningen. Stegräknare används ofta för bedömning av aktivitet och för att räkna antal steg. 

Stegräknarens resultat på friska försökspersoner har hög validitet. Dock finns det negativa 

sidor med användandet. Stegräknaren kan inte mäta alla typer av aktiviteter, exempel på 

sådana aktiviteter är cykling, simning och klättring. (Raustorp, 2005 s.5). Detta bidrog till att 

vi var tvungna att välja bort en del lekar och även göra en del ändringar i de lekar vi använde 

oss av. 
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4:2 Diskussion 

 

Syftet var att se om inaktiva elever eller icke föreningsmedlemmar, rör sig mer vid lek och 

mindre vid tävling än de aktiva eller de som är med i föreningsidrott.    

Riksidrottsförbundet förespråkar lek men de ser även tävling som ett viktigt inslag inom 

barnidrotten, då de anser att tävling testar barnens gränser så att de uppnår bättre resultat och 

att de presterar mer. De menar att detta leder till att barnen uppnår uppsatta mål, vilket 

kommer att ge dem tillfredsställelse, oavsett nivå. (Engström, Norberg, Åkesson 2007, s. 5) 

Vi ställer oss då frågan: Vad händer med de barn som inte når de uppsatta målen? Vi tror att 

det är bland annat dessa barn som tävlingen kan ha en negativ inverkan på och som vid 

upprepade tillfällen upplever sig själva som sämre än de andra under de olika 

tävlingsmomenten. Däremot kan vi tänka oss att en viss del av undervisning bör innehålla 

tävlingsmoment, då tävling är något barnen troligen kommer stöta på i sin vardag. Men då 

detta inte står som något mål i kursplanen för ämnet idrott och hälsa finns det inget skäl att 

låta tävling ta en alltför stor plats inom ämnet.      

I våra resultat framkom det utifrån enkätsvaren, att både inaktiva och aktiva hade en högre 

aktivitetsgrad vid moment lek jämfört med moment tävling. Vi kunde inte se några skillnader 

mellan de två grupperna. Dock fann vi att de inaktiva flickorna ökade sin aktivitetsgrad i 

större utsträckning än de aktiva flickorna då de bedrev moment lek istället för tävling. Vårt 

resultat styrks bland annat av Folkhälsoinstitutets rapport där man konstaterat att en 

förändring av innehållet i idrott och hälsa bör ske, innehållet måste i större utsträckning riktas 

till flickornas och de lågaktiva barnens behov. Våra resultat indikerar att lek skulle kunna var 

ett medel som stimulerar och motiverar de aktiva och inaktiva barnen till fysisk aktivitet.  men 

i synnerhet de inaktiva flickorna  

Vi såg i resultaten från stegräknarna att både de inaktiva och de aktiva eleverna rörde sig mer 

vid lek än vid tävling. Idrottslärarens största utmaning är att få de minst aktiva och minst 

motiverade att röra på sig mer. Vi kunde se i Skolverkets undersökning att pojkar hade en 

större aktivitetsgrad än flickor på idrottslektionerna. Detta kan bero på ämnets innehåll, då 

idrotten i skolan ofta har aktiviteter som tilltalar pojkarna (Eriksson et al. 2002, s. 51). Utifrån 

resultatet från stegräknarna har vi sett att både pojkar och flickor sammantaget rör sig mer vid 

lek än vid tävling. Vi kan se att medelvärdet för antal steg hos pojkar ökar med 6 % under 
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lekmomentet jämfört med tävlingsmomentet, detta är inte statistiskt säkerhetsställt. Flickorna 

har en 10 % signifikant ökning vid samma jämförelse. Vid en jämförelse mellan könen kan 

man se att klyftorna, uttryckt i aktivitetsgrad, minskar då vi använder oss av lek istället för 

tävling. Dock är denna jämförelse inte statistiskt säkerhetsställd. Utifrån resultaten vi fick från 

enkäten ökade flickornas aktivitetsgrad signifikant vid lek jämfört med tävling. Då vi kan 

konstatera att flickorna har en högre aktivitet vid lek jämfört med tävling samt att flickorna 

jämfört med pojkarna tenderar att öka sin aktivitetsgrad i större utsträckning vid lek än 

pojkarna, stärks vår uppfattning om att forma innehållet under idrottslektionerna mot 

flickorna. För att öka aktiviteten hos denna grupp är leken ett bra alternativ, vilket 

framkommer av resultaten i vår undersökning. Dock bör man vara försiktig med att 

generalisera våra resultat, på grund av att populationen i vår undersökning begränsades till 

endast en skola och två klasser. En mer omfattande studie bör vara statistiskt representativ och 

innefatta skolor från hela landet och urvalet av skolor bör även vara randomiserad.  

”Alla individer bör, helst varje dag, vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 30 minuter. 

Intensiteten bör vara åtminstone måttlig, till exempel rask promenad. Ytterligare hälsoeffekt 

kan erhållas om man utöver detta ökar den dagliga mängden eller intensiteten” (Statens 

folkhälsoinstitut 2003, s 44). Leken kan utifrån våra resultat vara en lämplig aktivitet som kan 

aktivera alla barn och ungdomar. Vi tänker oss även att leken skulle kunna vara ett medel för 

att avdramatisera och minska de individuella prestationskraven samt minimera de tillfällen där 

individer känner sig utpekade inom de tävlingsmoment som förekommer i skolidrotten. Under 

tävlingsmoment kan individer lätt känna sig utpekade som duktiga eller dåliga, vilket medför 

att de duktiga lyfts upp medan de sämre sänks. Detta framkommer bland annat i studien av 

Samuelsson (2005), där han beskriver att de personer som inte lyckas hålla jämna steg med 

sina kamrater kan känna sig svaga (Samuelsson 2005, s. 73).  

 

Lyckas man få inaktiva elever att uppskatta och känna sig trygga inom de tävlingsmoment de 

ställs inför, kan det i förlängningen leda till att de hittar någon form av fysisk aktivitet som de 

vill fortsätta att utöva även utanför skolan. Om eleverna får ett bestående intresse för fysisk 

aktivitet ökar chansen att de uppnår Folkhälsoinstitutets rekommendationer för fysisk aktivitet 

och hälsa (Statens folkhälsoinstitut 2003, s 44). Det kommer att medföra en minskad risk för 

övervikt och fetma, som kan leda till olika hälsorelaterade sjukdomar i vuxen ålder. Forskning 

visar att fysisk aktivitet som intervention hos barn förhindrar fetma, övervikt och förbättrar 

kroppssammansättningen (Redaktör, Renato S. Procianoy 2009). Fetma hos barn är en 
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bidragande orsak till för tidig död i vuxen ålder, som bland annat orsakas av olika metabola 

komplikationer, som till exempel Diabetes Mellitus, hypertoni, Dyslipidemi och icke 

alkoholrelaterade fettleversjukdomar. (Seng Lee, Acad 2009, s. 75ff) 

  

I vår inledning berättade vi att vårt samhälle ställer allt mindre krav på fysik aktivitet i 

vardagen, barns fria lek blir således mer och mer begränsad (Teng 2007, s. 32). Efter att ha 

läst en rapport från Folkhälsoinstitutet så kan vi se att skolidrotten i många fall är det enda 

tillfället där inaktiva barn rör på sig. Skolidrotten blir centrum för fysisk aktivitet för dessa 

barn. (Eriksson, Rasmussen 2004, s. 53) Cirka 2/3 av de pojkar som inte är 

idrottsföreningsmedlemmar kommer inte upp i 60 minuter fysisk aktivitet per dag. Detta kan 

jämföras med pojkar som är med i föreningsidrott, där var det mindre än 1/10 som inte nådde 

upp till 60 minuters fysisk aktivitet per dag. I idrottsämnet ska idrottsläraren försöka skapa 

miljöer så eleverna kan få ett bestående intresse i någon fysisk aktivitet, för att kunna vara 

fysiskt aktiva i ett livslångt perspektiv (Kursplaner, betygskriterier 1996). Därför tror vi att 

idrotten i skolan ska vara bred i alla dess former. Till exempel simning, dans, lek och 

friluftsliv som filosofen Locke rekommenderade under 1900-talets början. Han beskriver att 

stora delar av dessa aktiviteter är en bidragande faktor till en god hälsa (Locke 1926, s. 247ff).  

I våra resultat blev det skillnad i aktivitetsgrad om vi använde oss av lekar istället för tävling. 

Hela populationen hade en högre aktivitetsgrad i medelvärde vid lek än tävling. Utifrån detta 

kan vi dra en parallell till Rousseaus program för fysisk fostran, där han berättar att det kan 

bero på att leken inte tillför några speciellt konstlade övningar som tävlingsidrotten kan 

innehålla och på så sätt kan eleverna röra sig mer fritt (Annerstedt 1990, s. 47ff). Det vore 

intressant att utifrån från våra resultat forska vidare ur ett genusperspektiv. Flickor och 

inaktiva elever skulle kunna ge förslag på vad de vill göra på idrottslektionerna och sedan får 

samtliga i klassen aktivera sig med de populäraste förslagen. Då kan man jämföra dessa 

lektioner med lektioner där inaktiva och flickor inte haft någon påverkan alls (vanlig idrott 

bestämd av idrottsläraren). Visar det sig att tjejer och lågaktiva rör sig oförändrat även då, 

måste andra förklaringar ges.  

Den studie vi genomfört har visat på intressanta resultat, som dock inte kan generaliseras i en 

större utsträckning. Därför skulle det vara intressant med en större liknande studie och där 

resultaten skulle kunna generera riktlinjer för hur en idrottslärare kan arbeta mer effektivt för 

att motivera fler elever till ett fysiskt aktivt liv. 
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Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet är att se om lågaktiva elever eller de som inte är med i någon föreningsidrott, rör sig 

mer vid lek och mindre vid tävling än de högaktiva eller de som är med i föreningsidrott. 

 Hur ser aktivitetsgraden ut hos elever på en idrottslektion när 

läraren använder sig av lekar och tävling?  

 Förändras aktivitetsgraden på om elever är föreningsmedlemmar, 

pojke eller flicka, lågaktiva respektive högaktiva under alla moment?  

 

 

Vilka sökord har du använt? 

”Medical consequence” + ”Psychosocial consequence” (använt källan förr i projektarbete vt- 10), 

”pojkar”+ ”flickor”+ ”idrott och hälsa”, ”how good is accelerometry?”, ”erfarenheter ”+ ”tävling ”+ 

”obehag”+ ”undervisning”, ”www.fyss.se”, ”ingegerd ericsson” + ”studie”, ”barn” + ”tävling” + 

”prestation”, “folkhälsoinstitutet”, “inactivity” +  “physical education” 
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Var har du sökt? 

Pubmed, google,  

 

Sökningar som gav relevant resultat 

Brooks, F, Magnusson, J. (2006) Taking part counts: adolescents' experiences of the 

transition from inactivity to active participation in school-based physical education 

pubmed.com  

Sökord i pubmed.com: “inactivity” + “physical education” 

Danielson, M. (2006) Svenska skolbarns hälsovanor 2005/06: grundrapport . Stockholm: 

Statens folkhälsoinstitut 

 
Sökord i Google: “folkhälsoinstitutet” 
Eriksson, M & Rasmussen, F. (2004)  Fysisk aktivitet, matvanor, övervikt och självkänsla 

bland ungdomar . Stockholm: Epidemiologiska enheten, Samhällsmedicin, Stockholms läns 

landsting 

 
Sökord i Google: “folkhälsoinstitutet” 
 

Engström, L-M, Norberg, J R. & Åkesson, J. (2007)  Idrotten vill: en utvärdering av barn- 

och ungdomsidrotten . Stockholm: Riksidrottsförbundet 

 

Sökord i Google: ”barn” + ”tävling” + ”prestation” 

 

Ericsson, I. (2003)  Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer: en 

interventionsstudie i skolår 1-3 . Diss. Lund : Univ 

Sökord i Google: ”ingegerd ericsson” + ”studie”  

 

Kommentar: Efter att vi hittat relevant litteratur av Ingegerd Ericsson på Gih:s bibliotek, 

gjorde vi en sökning i google på författarens namn för att läsa mer av författaren. I Google 

hittade vi en sida med alla Ericssons publikationer. Webbsidans rubrik är: Ingegerd Ericsson, 

Idrottsvetenskap vid Malmö högskola. Inne på denna sida hittade vi flera studier med intressanta 

rubriker, vilka vi sedan googlade på. En av dessa var ”Motorik, koncentrationsförmåga och 

skolprestationer: en interventionsstudie i skolår 1-3” 

 

FYSS: Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling . (2003). Stockholm: 

Statens folkhälsoinstitut 

 
Sökord i adressfältet : ”www.fyss.se” 
 

Samuelsson, J. (2005)  Lärarstudenters erfarenheter av matematikundervisning: vad händer 

med elever när de inte förstår? . Linköping: Institutionen för beteendevetenskap, Univ. 

 

http://www.google.se/url?sa=t&source=web&cd=5&ved=0CDgQFjAE&url=http%3A%2F%2Fidrottsvetenskap.se%2Fcvpages%2Fericsson_ingegerd%2Fingegerd.ericsson.html&ei=rQPhTLuIDdGbOuKNgdIO&usg=AFQjCNGebuyf8J9TPAJblMY791gJe53wPw&sig2=jpGJ1SJkt3YRZnictjPvJw
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Sökord i google: ”erfarenheter ” ”tävling ” ”obehag” ”undervisning” 

Yung Seng L. (2009) Consequences of Childhood Obesity 

 
Sökt i pubmed, Medical consequence, Psychosocial consequence (använt källan förr i projektarbete vt- 

10)  
 

Marschollek M, Goevercin M, Wolf KH, Song B, Gietzelt M, Haux R, Steinhagen-Thiessen 

(2008) A performance comparison of accelerometry-based step detection algorithms on a 

large, non-laboratory sample of healthy and mobility-impaired persons 
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Eriksson, C, Gustavsson, K, Johansson, T, Mustell, J, Quennerstedt, M, Rudsberg, K, 

Sundberg, M, Svensson, L (2002) Skolämnet Idrott och hälsa i Sveriges skolor - en  
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Sökord i Google: ”pojkar” ”flickor” ”idrott och hälsa”  

Kommentar: rubrik i Google Pojkars intressen styr ämnet idrott och hälsa - Skolverket. På 
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Kommentarer 

Vi har hittat mycket litteratur i böcker på gihs bibliotek.  

 

http://www.google.se/url?sa=t&source=web&cd=7&ved=0CEoQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F246%2Fa%2F1367&ei=0xbhTOeqLYnsOYS6sIcP&usg=AFQjCNGbtLbG24a80Af5xqTAjzikiepHRQ&sig2=VcsXlGwD7-2lrfrCSTKiXA
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Hur upplevde du momentet ”Tävling”? 

     

Mycket Bra Bra  Dåligt Mycket dåligt 

     

 

 

Hur upplevde du momentet ”Lek”? 

     

Mycket Bra Bra  Dåligt Mycket dåligt 

     

  

          Flicka 
Pojke  Individnummer  

 

     

     
   

 

Hur ofta är du fysiskt aktiv? 

    

Jag blir andfådd eller 

svettig nästan varje 

dag 

Jag blir andfådd eller 

svettig 3-4 ggr i 

veckan 

Jag blir andfådd eller 

svettig 1-2 ggr i 

veckan 

Jag blir sällan eller 

aldrig andfådd eller 

svettig  

    

    
  


