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SAMMANFATTNING 

Övervikt är en av de ledande folkhälsoutmaningarna i världen där cirka en tredjedel av 
världens befolkning är övervikta eller har fetma vilket medför negativa hälsoeffekter och 
sjukdomar. Övervikt och fetma drabbar även barn och unga där en kraftig ökning har skett 
under de senaste 40 åren. Fysisk aktivitet utgör en viktig komponent för att minska 
fetmaepidemin, dock förekommer även en ökad andel fysiskt inaktiva barn och unga i 
Sverige. Skolan ses som en bra arena för folkhälsoarbete men det förekommer dock spridd 
forskning gällande effekterna av interventioner som syftar att öka den fysiska aktiviteten.  

Syftet med studien var att genomföra en effektutvärdering av projektet ”Rörelsesatsning i 
skolan” genom en före- och eftermätning av primärutfallet som var skolelevernas fysiska 
aktivitet samt sekundärutfall som idrottsengagemanget, välmåendet samt klassrumsro.  

En kvantitativ metod genomfördes med en Single Case Experimental Design där totalt 148 
elever deltog vid baslinjemätning och 125 elever vid uppföljningen, eleverna gick i 
årskurserna 3–6 på en skola i Västerås. Resultatet analyserades genom chi2-test samt 
ANOVA.  

Resultatet visar att interventionen gett effekt på utövandet av bollsporter/klättra/springa på 
rasterna samt att utöva bollsport med ledare på fritiden. Även liten effekt på ökad andel 
cyklande till skolan och andel som orienterade/cyklade på fritiden med ledare kunde ses.   

Nyckelord: ANOVA, barn, chi2-test, fysisk aktivitet, intervention, kvantitativ metod, 
rörelseförståelse, SCED 

  



ABSTRACT 

Obesity is a leading public health challenge in the world, with nearly one third of the world’s 
population who is overweight or obese and this causes negative health effects and diseases. 
Overweight and obesity is also affecting children and youths, where a sharp increase can be 
seen in the last 40 years. Physical activity is an important component for reducing the 
obesity-epidemic, but there is also an increased proportion of physically inactive children and 
youths in Sweden. Schools are seen as a good arena for public health concerns, but there are 
however widespread research results regarding the effects of interventions aimed at 
increasing physical activity.  

The aim of this study was to do an effect-evaluation of the project:” Movement initiative in 
schools” through a pre- and post- measurement of the primary outcome that was to increase 
the physical activity among the students and the secondary outcome to increase the sports 
engagement, well-being and classroom peace.  

A quantitative method was conducted with a Single Case Experimental Design in which a 
total of 148 pupils participated in baseline measurement and 125 pupils during the follow-up, 
the pupils attended grades 3-6 at a school in Västerås. The result was analyzed by chi2 test 
and ANOVA. 

The result shows that the intervention has influenced the practice of ball sports / climbing / 
running / jumping jump ropes on the school breaks and exercising ball sports with leaders in 
their free time. Even a small effect on the increased share of cycling to school and the 
proportion that is oriented/bicycle in their free time with leaders could be seen. 

Keywords: ANOVA, chi2-test, children, intervention, physical activity, physical literacy, 
quantitative method, SCED.  
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1 INTRODUKTIONEN 

Jag har sedan ung ålder varit intresserad av idrott och att röra på mig. Det har ständigt varit 
en del av mitt liv på ett naturligt sätt. Under tidens gång uppstod även frågor som hur det 
kommer sig att vissa människor älskar att vara fysiskt aktiva och andra inte samt vad är det 
som händer i kroppen vid fysisk aktivitet. Där började en resa till att bli folkhälsovetare med 
fokus på kost samt fysisk aktivet som har präglat både min fritid samt övrig läsning utöver 
min kurslitteratur. När jag kom i kontakt med SISU idrottsutbildarna Västmanland under 
mitt magisterår i folkhälsovetenskap och fick förfrågan att genomföra en utvärdering 
gällande deras intervention med rörelse i skolan som fokus var svaret självklart. Jag skriver 
därmed denna uppsats på uppdrag av SISU idrottsutbildarna men jag har också ett stort 
intresse för området.  

Fysisk inaktivitet är en av de levnadsvanor som är starkast kopplad till livsstilssjukdomar så 
som hjärt- och kärlsjukdomar samt vissa typer av cancer. Övervikt bland barn och unga ökar 
och det finns således ett stort behov av att barn blir mer fysisk aktiva. Interventioner som 
syftar till att öka den fysiska aktiviteten hos barn har därmed stora potentiella 
folkhälsovinster både på kort- och lång sikt.  

2 BAKGRUND 

Övervikt är en av de ledande folkhälsoutmaningarna i världen (Birt, 2016). Cirka en tredjedel 
av världens befolkning är idag överviktiga eller har fetma (Ng, et. al., 2014; Stevens et. al., 
2012). Om inga åtgärder vidtas kommer utvecklingen fortsätta och 58% av jordens 
befolkning kommer vara överviktiga eller ha fetma år 2030 (Kelly, Yang, Chen, Reynolds, He, 
2008; Hruby, Hu, 2015).  Övervikt och fetma ökar risken för depression, typ 2 diabetes, 
hjärt- och kärlsjukdomar, vissa cancerformer och en förtida död (Omoleke, 2011).  Övervikt 
och fetma drabbar inte bara vuxna utan även barn vilket utgör ett komplext samhällsproblem 
i ekonomiskt utvecklade länder som har ökat sedan tidigt 2000-tal (Chung, Backholer, Wong, 
Palermo, Keating & Peeters, 2016; Abarca‐Gómez, et al., 2017). Fetma bland barn och unga 
har även under de senaste 40 åren ökat med mer än 10 gånger så mycket, från 11 miljoner till 
124 miljoner (World Health Organization, 2018a). Övervikt och i sin tur fetma uppstår när 
energiintaget och energiförbrukningen inte är i balans utan energiintaget överskrider 
förbrukningen. Fysisk aktivitet är därmed en viktig komponent för att hålla denna balans och 
ses som att ha en ledande roll för att minska fetmaepidemin (Wiklund, 2016). 
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2.1 Fysisk aktivitet  

Physical activity is defined as any bodily movement produced by skeletal 
muscles that requires energy expenditure.  

(World Health Organization, 2019b). 

Fysisk aktivitet ska inte misstas som fysisk träning då det är två olika begrepp. Fysisk träning 
är en underkategori för fysisk aktivitet som är planerad, strukturerad och målmedveten och 
syftar till att öka styrka eller kondition i kroppen. Fysisk aktivitet omfattar kroppsrörelse som 
genomförs genom lek, arbete, aktiv transport, husarbete och/eller fritidsaktiviteter. 
Människor i höginkomstländer har minskat sin fysiska aktivitet. År 2016 var ungefär 44% av 
befolkningen i höginkomstländer fysiskt inaktiva och den fysiska inaktiviteten har också ökat 
i dessa länder sedan 2001 (Guthold, Stevens, Riley och Bull, 2018). Utmaningarna med den 
ökande fysiska inaktiviteten ses som ett samhällsproblem som inte enbart är individbaserat, 
det behövs därmed en tvärsektoriell, sektorsövergripande och kulturell relevant strategi 
(World Health Organization, 2019b).  

Fysisk inaktivitet medför stora kostnader för samhället och det uppskattades att 53,8 
miljarder dollar av hälso- och sjukvårdens kostnader år 2013 världen över kunde anknytas till 
fysisk inaktivitet. Till denna kostnad tillkommer kostnader som är relaterad till den förtida 
dödligheten som uppskattades till 13,7 miljarder dollar i arbetskraftsförluster samt 
kostnaden som är relaterad till funktionsnedsättningar, när individen fortfarande är i livet, 
på 13,4 miljoner dollar i DALY (Disability Adjusted Life Years) (Ding, et al., 2016; World 
Health Organization, 2019c).  Fysisk inaktivitet ökar inte bara risken för en förtida död utan 
också olika sjukdomar bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, diabetes (Singh, et al., 
2013; Afshin et al., 2017) och vissa cancerformer (Lauby-Secretan, Scoccianti, Loomis, 
Grosse, Bianchini, Straif, 2016). Enligt World Health Organization (2009) är fysisk 
inaktivitet den fjärde ledande riskfaktorn för den globala dödligheten där 21–25% av bröst- 
och tjocktarmscancer, 27% av diabetes samt 30% av schemas hjärtsjukdomslast kan relateras 
till fysisk inaktivitet, Fysisk aktivitet är även en skyddsfaktor för hypertoni, övervikt samt kan 
förbättra den psykiska hälsan, livskvalitén och det allmänna välmåendet (World Health 
Organization, 2019a; Afshin et al., 2017). Det finns även evidens för att de som är fysiskt 
inaktiva i större grad dör i förtid än de som är fysiskt aktiva (Bauman, 2004). Fysisk aktivitet 
är därav en avgörande faktor för hälsan och i sin tur folkhälsan i samhället.  

 Det finns viss evidens för att rörelse och den fysiska aktiviteten bland barn och unga har 
minskat de senaste åren i flera länder. Fysisk aktivitet är dock problematiskt att mäta och 
därav finns det en osäkerhet kring denna evidens (Booth, Rowlands & Dollman, 2015). 
Booth, Rowlands och Dollman (2015) beskriver att mycket av barns fysiska aktivitet under 
dagen kommer från rörelse på rasterna i skolan vilket därmed är en viktig källa för barns 
dagliga fysiska aktivitet. Det finns även viss statistik som tyder på att även rastaktiviteten har 
minskat genom åren vilket då påverkar barns generella fysiska aktivitetsnivå. Även om det 
finns en viss osäkerhet kring om den fysiska aktiviteten hos barn och unga har minskat så är 
de i regel inaktiva. Globalt sett möter inte 83% av barn mellan åldrarna 11-17år de gällande 
rekommendationerna för fysisk aktivitet. Det finns dock stora skillnader mellan länder och 
det sker även en ständig ekonomisk utveckling av länderna. Ländernas ekonomiska 
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utveckling påverkar befolkningens transportmönster, användning av teknik samt 
urbanisering och kulturella värderingar vilket i sin tur leder till minskad fysisk aktivitet. Den 
nuvarande nivån av fysisk inaktivitet beror även delvis på att människor är mindre fysisk 
aktiva på fritiden samt ett mer stillastående eller stillasittande beteende under arbete och 
skolgång (World Health Organization, 2019a). Forskning påvisar att barn och unga i Sverige 
är inaktiva under större delarna av sin vakna tid, inaktiviteten ökar även med åldern. 
Prevalensen för fysisk inaktivitet bland svenska barn (som inte uppnår rekommendationen 
på 60 minuter per dag) är 67% för 11-åringar och 75% för 15-åringar. Forskning visar även att 
killar är mer aktiva än jämnåriga flickor. Skolan bidrar till cirka 35% av den totala fysiska 
aktiviteten under veckan, sett till måttlig och hög ansträningsnivå. De som upplever hög 
skolstress har även mer inaktiv tid, både totalt sett under veckan men också under skoltid 
jämfört med dem som upplever mindre skolstress (Folkhälsomyndigheten, 2019). I och med 
att det förekommer en högre andel skolstress för de som är fysiskt inaktiva finns det då en 
vinst i att bedriva aktivitetsprogram för att minska inaktivitet. Det är även av vikt att påpeka 
att det förekommer sociala aspekter samt att klassrumsmiljön i sin tur påverkar skolstressen 
och den allmänna hälsan hos eleverna vilket då är en viktig aspekt i det hälsofrämjande 
arbetet (Skolverket, 2019). Således finns det ett stort behov av aktivitetsprogram för att öka 
den fysiska aktiviteten hos barn.  

2.2 Positiva effekter av fysisk aktivitet bland barn 
Trots att bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och andra kroniska sjukdomar uppkommer i 
vuxen ålder finns en ökad förståelse för att utvecklingen av sjukdomarna börjar i barndomen 
samt under tonåren. Vad barnen och tonåringarna gör i sitt tidiga liv skapar ett mönster för 
sitt vuxna liv, då människor skapar många av sina beteendemönster när det kommer till 
livsstilen under främst tonåren. Därav är det viktigt att fysisk aktivitet kommer in tidigt i livet 
och att motivationen upprätthålls (Twisk, 2001). Det finns studier som pekar på att 
ungdomar som är fysiskt aktiva även är det i sitt vuxna liv samt att det finns en långvarig 
positiv effekt i benhälsa samt minskad risk för bröstcancer. När barn och ungdomar har en 
stillasittande livsstil samt uteblir från idrott och mer konditionsliknande aktiviteter ökar det 
starkt risken för ohälsosamma effekter i vuxen ålder. De ungdomar som är fysiskt aktiva har 
också en högre självkänsla vilket ger positiva effekter för den mentala hälsan (Hallal, Victora, 
Azevedo & Wells, 2006).  

År 2006 beskrivs rekommendationerna för fysisk aktivitet som en folkhälsoutmaning där det 
förekommer ovisshet om hur länge ungdomar ska vara fysiskt aktiva och om det ska 
förekomma ett tak för att uppnå bästa möjliga hälsa. Det fastställdes dock att fysisk aktivitet 
ska förekomma så tidigt som möjligt för att uppnå de hälsoeffekter som visats evidenta och 
de bör vara en prioritet i folkhälsoarbetet (Hallal, Victora, Azevedo & Wells, 2006). År 2010 
redovisade World health organization (2010) en rapport där de beskrev rekommendationen 
för fysisk aktivitet för åldrarna 5-17år till 60 minuter om dagen där lek, sport, fysisk transport 
(så som cykling, gång och löpning), skolidrott, aktiviteter inom familj eller förening sågs som 
fysisk aktivitet. Detta för att minska risken för depression, ångest, kardiovaskulära- samt 
metaboliska sjukdomar men även öka benhälsa samt muskulär tillväxt. Denna 
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rekommendation kvarstår idag och är något som lärs ut globalt (World Health Organization, 
2018b).  

2.3 Interventioner för fysisk aktivitet i skolmiljö 
Skolan som arena ses som en bra miljö för folkhälsoarbete där de flesta barn och unga nås. 
De positiva effekterna av fysisk aktivitet sträcker sig även bredare än de fysiska där förbättrad 
kognitiv funktion samt hjärnfunktion så som förbättrat minne och inlärning ses som tydliga 
följdeffekter (Khan & Hillman, 2014). Det finns därmed en tydlig funktion mellan fysisk 
aktivitet och mental hälsa såväl som positiv inlärning och förbättrade studieresultat. Därmed 
har fysisk aktivitet potential att fylla en viktig funktion i barns skolgång. Det är dock av vikt 
att tillägga att tidsintervallen för den fysiska aktiviteten spelar roll för studieresultatet och 
den kognitiva funktionen där resultaten varierar beroende på hur lång tid personen var fysisk 
aktiv (Mavilidi, Ruiter, Schmidt, Okely, Loyens, Chandler och Paas, 2018). Det finns evidens 
för att skolbaserade interventioner som fokuserar på fysisk aktivitet ger effekter på ett 
hälsosamt livsstilsbeteende som gör att individerna är fysiskt aktiva och hälsosamma även 
vid vuxen ålder, dock förekommer blandade resultat om hälsoeffekternas utsträckning 
(Dobbins, De Corby, Robeson, Husson, Tirilis, 2013), där de långsiktiga hälsoeffekterna är 
bevisat svåra att upprätthålla (Lai, Costigan, Morgan, Lubans, Stodden, Salmon och Barnett, 
2014). Trots att skolan ses som ett universellt sammanhang för att påverka barns 
hälsobeteenden tyder vissa undersökningar på att vissa insatser inte har någon inverkan när 
det gäller att minska fysisk inaktivitet samt övervikt och fetma. Dessa forskare menar att det 
är osannolikt att påverka och genomföra väsentliga förändringar på befolkningsnivå och 
minska ojämnheter i fysisk aktivitet där ansträngningar enbart riktas till skolan när den 
bredare miljön inte är tillräckligt stödjande för beteendeförändring. Studien var begränsad 
till fysisk aktivitet sett till hela dagen och det visade sig att individer kan röra sig mycket 
under dagen men inget eller lite under kvällen. Det skapas därmed en ojämn fördelning som 
bör tas hänsyn till. Således rekommenderade författarna att multidimensionella 
interventioner är nödvändiga för att uppnå långvariga effekter och för att få en jämn 
fördelning av den fysiska aktiviteten fördelad över hela dagen, detta för att uppnå en 
kostnadseffektivitet. Vidare forskning inom ämnet behövs för att ta reda på om skolbaserade 
interventioner för att minska fysisk inaktivitet samt övervikt och fetma bör fortgå eller om en 
kostnadseffektivitet uteblir (Love, Adams och Van sluijs, 2019).  

Det starkaste argumentet kvarstår dock att inlärning och studieresultat ökar med fysisk 
aktivitet och fysisk aktivitet är därmed en viktig faktor i barns skolgång (Watson, Timperio, 
Brown, Best och Hesketh, 2017). Trots att det finns ett behov av vidare forskning på ämnet 
för att studiernas resultat inte är entydiga rekommenderas fortfarande skolbaserade 
interventioner kring fysisk aktivitet (Dobbins, De Corby, Robeson, Husson, Tirilis, 2013).  
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2.4 Interventionen ”Rörelsesatsning i skolan” 
Riksidrottsförbundet fick i maj 2017 uppdrag av regeringen att starta en rörelsesatsning i 
skolor runt om i Sverige (Regeringsbeslut U2018/1430/). I dagsläget arbetar SISU 
idrottsutbildarna med att initiera och genomföra interventionen i 160 skolor i 60 kommuner. 
Urvalet grundar sig på en statistisk socioekonomisk profil och föreningsidrottens utbredning 
och därefter vilka skolor som är i störst behov av interventionen. Tanken bakom 
interventionen är att en ökad fysisk rörelse på rasterna ska leda till ökad rörelseförståelse, 
som ska motivera eleverna att röra sig hela livet. Fokus ligger på att fysisk aktivitet ska leda 
till ökad fysisk förmåga (b.la. snabbhet, styrka, koordination och rörlighet), social förmåga 
(ledarskap, förstå andra och samarbete), idrottsliga förmågor (taktik, teknik och spelsystem 
inom främst idrotten) samt ökad psykisk förmåga (motivation, hantering av känslor och 
problemlösning). Interventionen syftar till att få in en positiv bild av rörelse hos barnen som 
därmed bidrar till en mer fysisk aktiv kultur på rasterna där de även utvecklas socialt samt på 
lång sikt till att öka folkhälsan, välbefinnandet samt skolresultaten (Riksidrottsförbundet, 
2018).  

Interventionen startade igång i Västmanland hösten 2018 och är ett flerårigt projekt som i 
första hand pågår till juni 2020 men förväntan är att det även ska fortlöpa efter det genom 
fortsatt finansiering. Interventionen riktar sig till alla barn från förskoleålder till årskurs sex 
där en ledare från SISU idrottsutbildarna aktiverar skolbarnen på respektives rastgård under 
deras raster två gånger i veckan, i hopp om att detta ska öka den fysiska aktiviteten och i sin 
tur rörelseförståelsen (Tobias Fahlén, personlig kommunikation 18 oktober 2018). 
Aktiviteterna fokuserar på att barnen ska röra på sig och göra något de tycker är roligt, 
exempelvis att springa, krypa, kasta, fånga, rulla, hänga, fånga och hoppa för att öka 
rörelseförståelsen (Riksidrottsförbundet, 2018). Rörelseförståelsen är viktig för den fysiska 
aktiviteten som beskrivs mer omfattande nedan där rörelseförståelsen samspelar samt ger 
förutsättningarna för ett fysiskt aktivt liv (Whitehead, 2010) och även något interventionen 
har utgångspunkt i och anser är lika viktig som läs- och skrivförståelsen 
(Riksidrottsförbundet, 2018).  

2.4.1 Rörelseförståelse som teoretisk modell 

Rörelseförståelse (physical literacy) är ett samlingsbegrepp som omfattar de färdigheter som 
krävs för att fullt ut förstå den kroppsliga potentialen med fokus på motoriken. Konceptet 
härstammar bland annat från fenomenologiska filosofer som anser att rörelseförståelse är en 
avgörande del av människans existens (Whitehead, 2010). Det är en konstruktion som gör 
det möjligt för människan att leva ett uppfyllande liv genom rörelseförståelse. Det beskrivs 
som motivationen, självförtroendet, fysisk kompetens, kunskap och förståelsen av värdet och 
att ta ansvaret till att vara fysiskt aktiv i livet. Fysisk aktivitet samspelar med begreppet 
rörelseförståelse där rörelseförståelsen ses som både integrerat i att vara fysisk aktiv men 
också som ett komplement. Rörelseförståelsen kan skapa en ökad förståelse av värdet av 
fysisk aktivitet, påvisa vikten av fysisk aktivitet för alla och inte enbart för de som anses vara 
de mest skickliga inom området, skapa banor för ett fysiskt aktivt liv samt bidra till skolornas 
ökade fysiska aktivitet (Whitehead, 2010).   
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Interventionen baseras på teorin om rörelseförståelse (physical literacy) där teorin finns 
integrerat i interventionens genomförande samt önskade effekter. Interventionen använder 
sig av teorin om rörelseförståelse genom att integrera teorin i utförandet. Insatserna riktas 
till att ge skoleleverna förutsättningarna för att röra sig på ett sätt som skapar ett 
självförtroende och motorik, det vill säga för att röra sig på ett sätt de själva uppskattar och 
tycker är roligt (Riksidrottsförbundet, 2018). För att få en bättre förståelse för hur teorin om 
rörelseförståelse används i interventionen genomförde författaren observationer på plats i 
skolan. Rörelseförståelsen används för att skapa en motivation hos barnen att de får röra på 
sig på det sätt de själva bestämmer med stöd av aktivitetsledaren från SISU idrottsutbildarna 
som även skapar lekar baserat på rörelse/fysisk aktivitet som de kan välja att delta i och på så 
sätt skapa en rörelseförståelse bland barnen. De skolor som genomför interventionen bidrar 
även till att påvisa vikten av att röra sig och vara fysisk aktiv genom interventionen och på så 
sätt bidra till barnens förståelse av värdet av fysisk aktivitet som då utgör en del av 
rörelseförståelsen.   

2.5 Tidigare forskning 
Den tidigare forskningen som belyser rörelseförståelse beskriver varför rörelseförståelsen är 
en viktig del genom livet så som för den kognitiva förmågan, fysiska förmågan, den fysiska 
såväl som den psykiska utvecklingen och grundar sig i ett holistiskt synsätt på människans 
funktionella liv. Det har även beskrivits som ett livsviktigt ämne i skolan, som bör vara en väl 
integrerad del i barns skolgång (Edwards, Bryant, Keegan, Morgan & Jones, 2017). Den 
tidigare forskningen belyser även komplexiteten i att mäta rörelseförståelse och uppmanar 
till att utveckla ett mätinstrument som kan på ett bättre sätt mäta rörelseförståelsen för att på 
så sätt bättre kunna mäta dess hälsoeffekter (Edwards, Bryant, Keegan, Morgan & Jones, 
2018). Det finns dock inga för författaren kända studier som har utvärderat interventioner 
som bygger på rörelseförståelse. Eftersom denna intervention är en satsning som genomförs 
i 160 skolor i 60 kommuner finns det ett behov av att utvärdera denna intervention. Bristen 
på internationella studier som har utvärderat interventioner som baseras på rörelseförmåga 
innebär att en sådan utvärdering också har ett internationellt forskningsvärde och kan bidra 
till att bättre förstå effekten av interventioner kopplat till rörelseförståelse som på så sätt kan 
bidra till effektivisering inom folkhälsoarbete.  

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med studien är att genomföra en effektutvärdering av SISU:s intervention 
”Rörelsesatsning i skolan” i Västerås genom en före- och eftermätning av skolelevernas 
fysiska aktivitet och hälsa.  

Primärutfall 
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• Har interventionen ökat den fysiska aktiviteten hos eleverna?  

Sekundärutfall 

• Har interventionen ökat idrottsengagemanget hos eleverna? 

• Har interventionen ökat välmåendet hos eleverna?  

• Har interventionen ökat klassrumsron i skolorna?  

 

Det primära utfallet är det studien avser att mäta, alltså det utfall som interventionen är 
designad för att förändra. Det sekundära utfallen är utfall som interventionen kan bidra till 
att förändra men som den inte är designad för att förändra (Vetter & Mascha, 2017).  

4 METOD 

Studien genomfördes utifrån en kvantitativ metod för att bäst kunna besvara syftet att 
genomföra en effektutvärdering av projektet ”Rörelsesatsning i skolan”. Studien syftar till att 
jämföra två grupper genom en före- och eftermätning av deltagarnas fysiska aktivitetsnivå 
där ändamålet var att se effekt över tid, det är därmed av vikt att studien genomförs genom 
kvantifierbara data som är mätbara och därav är kvantitativ metod bäst lämpad. Cresswell 
(2013a) beskriver att en kvantitativ studie möjliggör användandet av kvantifierbara data 
vilket är önskvärt vid analys om en intervention gett någon större effekt då större data kan 
samlas in och är även av vikt för att se om interventionen ger förändringar (Creswell, 2013a). 
Om studien syftade till att skapa en djupare förståelse kring attityder till fysisk aktivitet och 
rörelse innan och efter projektets gång kunde en kvalitativ metod valts för att bättre besvara 
ett sådant syfte (Creswell, 2013b). Eftersom studien genomförs som en befintlig del av SISU 
idrottsutbildarnas verksamhet för att utvärdera deras projekt finns redan en angiven teori 
kring rörelseförståelse och dess inverkan. Därav förekommer en befintlig teori i 
interventionen som utvärderas och enligt Creswell (2013a) är en kvantitativ metod att 
föredra vid bland annat hypotesprövningar eller vid test av en teori. Studien syftar till att 
utvärdera en intervention som bygger på den givna teorin för att bekräfta eller förkasta ifall 
interventionen har effekter. Eftersom studien tar avstamp i en given teori kring 
rörelseförståelse är den metodologiska ansatsen av deduktiv karaktär (Birkler, 2012).  

4.1 Studiedesign  
Studien har genomförts med en Single Case Experimental Design (SCED). I förhållande till 
en experimentell studie där en grupp jämförs med en kontrollgrupp, kontrolleras data i en 
SCED genom jämförelser inom urvalet. Det vanligaste inom en SCED är jämförelser inom två 
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experimentella perioder exempelvis genom att samla in data före en intervention och jämföra 
med insamlade data efter en intervention. Huvudsyftet med en SCED är att se om det finns 
ett kausalt eller funktionellt förhållande mellan forskarens manipulerade oberoende variabel 
och en förändring i den beroende variabeln. SCED är överrepresenterat vid studier som 
mäter effektiviteten av interventioner. Trots att det finns kritik mot metoden jämfört med en 
randomiserad kontrollstudie (RCT) är SCED den vanligaste metoden för studier som syftar 
till att mäta effekten av en intervention för utfall som fokuserar på beteenden inom idrott och 
skola (Smith, 2012). I en RCT i förhållande till en SCED finns en kontrollgrupp som inte 
exponeras för någon manipulation exempelvis en intervention samt en manipulationsgrupp 
som exponeras för en intervention, en RCT kan därmed ta hänsyn till confounders som 
beskrivs mer omfattande nedan (Bonita,Ruth, Beaglehole och Kjellström, 2006). Eftersom 
fysisk aktivitet är primärutfallet för denna intervention vilket är ett beteende och 
idrottsengagemang, välmående och klassrumsro är sekundärutfall så valdes SCRED som en 
lämplig studiedesign.   

Studien studerade två olika grupper vid två olika tidpunkter, det vill säga före- och efter 
interventionen. Då interventionen är en långsiktig satsning som pågår fram till sommaren 
2020 år skedde eftermätningen under interventionens gång. Eftersom det inte förekom 
någon kontrollgrupp finns det svårigheter att avgöra om utfallen påverkats av interventionen 
eller om förändringar skett naturligt. Det går heller inte utan randomisering till intervention- 
respektive kontrollgrupp att ta hänsyn till confounders, vilket en randomiserad 
kontrollstudie skulle ha gjort. Confounders uppstår när det förekommer riskfaktorer som 
inte är randomiserade i populationen och dessa även uppstår i den studerade populationen 
(urvalet) som bidrar till ett missvisande resultat. Det kan tänkas uppstå som en bias men i 
själva verket uppstår det inte från ett systematiskt fel i forskningsdesign (Bonita,Ruth, 
Beaglehole och Kjellström, 2006). För denna studie fanns inte möjligheten att genomföra en 
randomiserad kontrollstudie då det kräver ett stort urval och även är kostsamma 
(Bonita,Ruth, Beaglehole och Kjellström, 2006) vilket inte fanns några resurser till. Dock 
jämfördes gruppen som svarade före interventionen med gruppen som svarade efter 
interventionen gällande demografisk karaktäristika för att få en uppfattning om grupperna 
skilde sig åt vilket de inte gjorde.  

4.2 Urval, datainsamling, bortfall och genomförande 
Interventionen genomfördes vid utvärderingens start på tre skolor i Västmanland och 
startade hösten 2018 och förväntas pågå i första hand till juni 2020. SISU idrottsutbildarna 
valde en skola i Västerås för utvärderingen efter att ha pratat med rektorn där alla barn som 
gick årskurs 3–6 (170 elever totalt) och som var i skolan de två dagarna som för- och 
eftermätningen genomfördes ingår i studien. Valet av skola kan tänkas vara ett 
bekvämlighetsurval eftersom den valdes ut av SISU idrottsutbildarna. Enligt Creswell 
(2013a) är ett bekvämlighetsurval när ett urval väljs ut på grund av dess bekvämlighet och 
tillgänglighet. Däremot är studien en totalundersökning av alla barn i årskurs 3–6 på den 
valda skolan. En enkät (Bilaga A) jobbades fram i syfte att besvara syfte och frågeställningar 
som sedan granskades av handledare och projektledare från SISU idrottsutbildarna, enkäten 



9 

granskades även av rektor på respektive skola för att säkerställa att den var åldersadekvat.  
Baslinjemätningen genomfördes i oktober 2018 efter att ett informationsbrev skickats ut till 
målsmännen för barnen på skolan via skolans informationssystem med samma information 
som på enkäten (Bilaga A) samt ett uppmanande om att om de inte gav sitt samtycke till att 
barnen skulle delta i studien skulle de höra av sig till rektorn och att studien skulle 
genomföras under två separata tillfällen. Uppföljningen genomfördes sedan på samma skola, 
på samma sätt i mars 2019.  

Totalt svarade 148 barn på enkäten vid första mättillfället (baslinjen) och 125 vid 
uppföljningen. Bortfallet blir därmed 22 elever vid första mättillfället samt 45 vid andra, 
huvudorsaken till detta var att eleverna inte var i skolan den dagen och därmed inte kunde 
delta. Det förekom även en del internt bortfall där några fyllde i fler svarsalternativ där 
enbart ett skulle anges samt att vissa inte svarat alls på vissa frågor. Det interna bortfallet 
redovisas under rubrik 4.3 Variabler. Barnen vid baslinjen och uppföljningen kan skilja sig 
något åt då trots att det är samma skolklasser som deltagit kan barn som inte deltagit vid 
baslinjen delta vid uppföljningen och tvärtom. Denna studie har inte följt de enskilda 
individernas förändring i utfallen utan förändringar på gruppnivå, det vill säga förändringar 
som skett för barnen från baslinjemätningen till uppföljningsmätningen.  

4.3 Variabler 
Enligt Field (2009) är en oberoende variabel är en variabel som tros vara en orsak då dess 
värde inte beror på någon annan variabel, en beroende variabel är därmed en effekt då värdet 
av denna är beroende av orsaken, alltså den oberoende variabeln. Vidare menar Fields 
(2009) att i experimentella studier är det bättre att prata i termer om prediktor och utfall då 
det i en experimentell studie är prediktorn (den oberoende variabeln) som är orsaken och 
effekten, den beroende variabeln är ett utfall. I denna studie presenteras den beroende 
variabeln som utfall.  

4.3.1 Primärutfall 

Primärutfallet inkluderar fysisk aktivitet och består av att cykla eller promenad till skolan, 
fysisk aktivitet under rasterna, idrott på fritiden där det finns en ledare och idrott på fritiden 
utan ledare. För att mäta i vilken utsträckning som eleverna cyklar eller promenerar till 
skolan ställdes en fråga om hur eleverna tar sig till skolan (internt bortfall: 2). 
Svarsalternativen var; Får skjuts, skolbuss/skolskjuts, cyklar mindre än 20min, cyklar mer än 
20min, går mindre än 20min, går mer än 20min, tar mig till skolan på annat sätt. Av dessa 
svarsalternativ dikotomiserades cyklar mer och mindre än 20min samt går mer och mindre 
än 20min till (1) då dessa berörde fysisk aktivitet och de andra till (0), där (1) kodades som 
aktiv och (0) kodades som inaktiv. För att mäta fysisk aktivitet på rasterna användes två 
frågor, vad eleverna brukar göra på rasterna (internt bortfall: 8) samt hur ofta eleverna rör 
sig på rasterna (internt bortfall: 7). För frågan om vad eleverna brukar göra på rasterna fanns 
svarsalternativen Bollsporter/sprang/klättrade, gick en sväng, läste, lyssnade på musik, 
pratade med kompisar, spelade spel/kort eller inget, där hur ofta de genomförde respektive 
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aktivitet ställdes som svarsalternativ aldrig, ibland och nästan alltid/alltid. Av dessa 
svarsalternativ valdes bollsporter/sprang/klättrade samt gick en sväng ut då de berör fysisk 
aktivitet och dikotomiserades nästan alltid/alltid som (1) och ibland samt aldrig som (0), där 
(1) var aktiv och (0) inaktiv. För att mäta huruvida eleverna var fysiskt aktiva på fritiden 
ställdes två frågor, den första frågan var om och hur ofta de utövade fysisk aktiva på fritiden 
med en ledare (inom idrottsförening) (internt bortfall: 56) där svarsalternativen var; rider, 
spelar bollsport, orienterar/cyklar, dansar/gymnastik, går på kampsport eller annat 
(exempelvis scouterna). För varje svarsalternativ fanns aldrig, någon gång i månaden, någon 
gång i veckan eller flera gånger i veckan att kryssa i. Därefter valdes bollsporter och 
orienterar/cyklar ut då dessa representerade majoriteten av svaren och dikotomiserades flera 
gånger i veckan och någon gång i veckan som (1), de andra som (0) där (1) var aktiv och (0) 
inaktiv. Den andra och sista frågan som belyser elevernas fysiska aktivitet innefattade om och 
hur ofta de var fysiskt aktiva på fritiden ensamma, med familj eller vänner (internt bortfall: 
57) och hade svarsalternativen; åker skridskor/skidor, cyklar, springer, promenerar/vandrar, 
badar/simmar, åker skateboard, spelar tennis/badminton/bordtennis. För varje 
svarsalternativ fanns aldrig eller några gånger per år, 1–2 gånger i månaden, 1–2 gånger i 
veckan eller 3 eller fler gånger i veckan att kryssa i. Även här fanns en majoritet av svarande 
och dessa var cyklar, springer och promenerar/vandrar vilket valdes ut att presenteras och 
dikotomiserades (1); 3 eller flera gånger i veckan och övriga (0), där (1) var aktiv och (0) 
inaktiv.  

4.3.2 Sekundärutfall 

Sekundärutfallet är uppdelat på tre olika indikatorer som belyser elevernas 
idrottsengagemang, välmående och klassrumsro, för att belysa detta ställdes två frågor för 
idrottsengagemang, sju frågor för välmående och fem frågor för klassrumsro.   

Idrottsengagemang:  

För idrottsengagemang ställdes två olika frågor, den första frågan belyste hur viktigt eleverna 
tyckte det var att röra på sig under skoldagen (internt bortfall 8) där svarsalternativen var: 
inte alls viktigt, lite viktigt, ganska viktigt och väldigt viktigt. Dikotomiseringen var (1) som 
väldigt viktigt och övriga som (0) där (1) kodades viktigt och (0) kodades som oviktigt.  Den 
andra frågan för att mäta idrottsengagemanget hos eleverna var om de tyckte det var roligt 
med gympalektioner i skolan (internt bortfall 12) där svarsalternativen var aldrig, sällan, 
ibland och i stort set allt/alltid. Dikotomiseringen var (1) som kodades som viktigt och (0) 
oviktigt, där i stort sett alltid/alltid var (1) och övriga (0).  

Välmående:  

För välmående ställdes frågan om hur ofta eleverna kände följande: huvudvärk, ont i magen, 
känner mig nere, irriterad/dåligt humör, känner mig nervös, har svårt att somna och känner 
mig stressad (internt bortfall: 30). För varje svarsalternativ fanns; sällan eller aldrig, någon 
gång eller några gånger i månaden, någon gång i veckan samt några gånger i veckan eller i 
stort sett varje dag. Variablerna dikotomiserades sedan som ett index och en skala togs fram 
där 0 genererade ett lågt värde på skalan och 21 ett högt värde på skalan.  



11 

Klassrumsro: 

För att mäta elevernas klassrumsro ställdes en fråga om hur dem upplevde skolan (internt 
bortfall: 21) med svarsalternativen; tycker det är roligt att gå till skolan, tycker om att vara i 
skolan, har svårt att koncentrera mig på lektionerna, tycker det är stökigt i klassrummet och 
har svårt att hänga med i skolarbetet. För varje svarsalternativ fanns aldrig, nästan aldrig, 
ibland, ofta och alltid eller nästan alltid att kryssa i. Även dessa variabler dikotomiserades 
som ett index i form av en skala där 0 genererade ett lågt värde på skalan och 20 ett högt 
värde på skalan. 

4.4 Dataanalyser 
För att besvara studiens frågeställningar användes IBM SPSS Statistics 24 där Pearson’s 
chi2-test samt variansanalys ANOVA användes. Först jämfördes demografiska egenskaper 
inklusive kön, årskurs, vem barnen bor med (båda föräldrar, växelvis eller hos ena föräldern) 
och hur barnen bor (hus, radhus och lägenhet) mellan baslinjen och uppföljningen eftersom 
skillnader i utfallen kan bero på att gruppen vid baslinjen skiljer sig åt från gruppen vid 
uppföljningen. Sedan användes Pearson’s chi2-test för att utvärdera primärutfallen. Till sist 
användes både Pearson’s chi2-test och ANOVA för att utvärdera sekundärutfallen. 

4.4.1 Pearson’s Chi2-test 

Ett chi2-test används för att se om det finns någon relation mellan två kategoriska variabler, i 
denna studie för att se om det finns en skillnad i utfallsvariablerna mellan baslinjegruppen 
och uppföljningsgruppen. Vid ett chi2-test jämförs frekvensen i variablerna för att utvärdera 
om en skillnad existerar mellan grupperna, dock mäts inte styrkan på skillnaden. Testet tar 
heller inte hänsyn till confounders och är känslig för små urvalsgrupper (Field, 2009). Testet 
är dock särskilt bra att använda vid utvärderande statistik och eftersom syftet med studien är 
att utvärdera om en förändring skett i utfallsvariablerna mellan två tidpunkter eller grupper 
(baslinje samt uppföljning), valdes Pearson’s chi2-test som analysmetod av primärutfall samt 
sekundärutfallet idrottsengagemang. Ett gränsvärde för att mäta om skillnaden uppkommit 
av slumpen för samtliga analyser valdes ut till 5 procent eller lägre, det vill säga att den 
accepterade signifikansnivån var 0,05 (p= 0,05), vilket inom forskning är den vanligaste 
accepterade signifikansnivån (Pallant, 2013).  

Chi2-värdet är en del av den matematiska uträkningen vid ett chi2-test där värdet står för 
skillnaden mellan det observerade antalet och det förväntade antalet där uträkningen sker 
genom att kvadrera denna skillnad med sig själv och sedan dividera det värdet med det 
förväntade värdet (Skillnaden²/förväntat antal), där summan av dessa blir chi2-värdet 
(Olsson och Sörensen, 2011). För att matematiskt möjliggöra en uträkning av bland annat 
Chi2-test och ANOVA måste antal frihetsgrader (degrees och freedom= df) först räknas ut 
som en del av den matematiska uträkningen. I dessa fall är frihetsgraderna andel kategorier 
som jämförs minus ett (Field, 2009).  
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4.4.2 Variansanalys ANOVA  

Variansanalys ANOVA undersöker skillnader i medelvärde mellan olika grupper. Analysen 
mäter linjära samband och kräver att utfallsvariabeln är approximativt normalfördelad. 
ANOVA tar inte hänsyn till confounders men visar på effektstorlek i form av förklarad 
varians. För att mäta sekundärutfallen välmående samt klassrumsro användes ett index som 
bestod av ett flertal frågor.  Dessa variabler testades även gällande om de var 
normalfördelade vilket bekräftades, variablerna var approximativt normalfördelade och 
därav användes variansanalysen ANOVA som analysmetod för dessa utfallsvariabler. ANOVA 
är även att föredra när urvalet kommer från samma grupp och medelvärde jämförs mellan 
två olika tidpunkter, vilket för majoriteten av eleverna är fallet i denna studie (Field, 2009). 
Genom ett ANOVA-test omvandlas skillnaden i medelvärde till en skillnad i F-värde för att 
kunna utvärdera signifikansnivån och om det finns en verklig skillnad mellan medelvärdena. 
Detta innebär att desto större variation mellan grupperna och desto mindre variationen inom 
grupperna, desto större blir F-värdet. F-värdet jämförs sedan med det kritiska värdet som 
beror på storleken på urvalet där om F-värdet är större än det kritiska värdet kan slutsatsen 
dras att det finns signifikanta skillnader mellan grupperna, vilket då utläses av 
signifikansvärdet (p-värde). Standardavvikelse är även en beräkning inom ett ANOVA-test 
som ett mått på hur mycket urvalets olika värden skiljer sig från medelvärdet. Detta innebär 
om värdena ligger samlade nära medelvärdet blir standardavvikelsen låg medan om värdena 
är spridda över eller under medelvärdet förekommer en hög standardavvikelse (Olsson och 
Sörensen, 2011).  

4.5 Kvalitetskriterier  
Det är viktigt för forskare att klargöra för noggrannheten och trovärdigheten i sina 
studieresultat där validitet, reliabilitet och generaliserbarhet är viktiga komponenter som 
brukar redovisas inom kvantitativ metod (Creswell, 2013a).   

4.5.1 Validitet 

Validitet är ett mått för att mäta i vilken grad ett test mäter det som avses att mäta. En studie 
är valid om dess resultat motsvarar sanningen. Det bör inte vara några slumpmässiga fel och 
systematiska fel bör vara så minimala som möjligt. Validiteten påverkar även huruvida 
studien är generaliserbar till andra populationer än studiepopulationen. Validiteten beräknas 
oftast utifrån om det förekommer slumpmässiga- och systematiska fel. Slumpmässiga fel 
innefattar om urvalet är ett urval som inte representerar sanningen och uppstår oftast genom 
ett för litet urval och kan elimineras genom en så kallad powerberäkning där studiens 
urvalsstorlek beräknas alltså hur många deltagare som behövs. Systematiska fel innefattar 
när urvalet inte är representativt för en större population, alltså att deltagarna som rekryters 
till studien på ett systematiskt sätt skiljer sig från övriga populationen och kan minimeras 
genom bland annat randomisering av urvalet samt genom minimering av bortfall 
(Bonita,Ruth, Beaglehole och Kjellström, 2006). Eftersom urvalet för studien var ett 
bekvämlighetsurval finns risk för slumpmässiga- och systematiska fel, att resultatet alltså 
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inte var representativt för alla deltagare i interventionen. Eftersom skolan som 
representerade urvalet valdes ut av SISU idrottsutbildarna till att delta i studien förekom 
ingen powerberäkning eller randomisering utan urvalet valdes ut till alla elever på en skola 
som deltog i interventionen av tids- samt resurskrävande skäl. Resultatet kan därmed enbart 
vara representativt för just dem elever på den skolan. Ett sätt att kvalitetssäkra studien har 
varit att urvalet har representerats ifrån alla klasser bland alla årskurser på skolan, en så 
kallad totalundersökning för den skolan och en jämn könsfördelning förekom. Det finns 
svårigheter i att helt eliminera slumpmässiga fel enligt Bonita,Ruth, Beaglehole och 
Kjellström (2006) då det enbart går att studera en del av populationen men för att bäst 
minska slumpmässiga fel bör urvalsstorleken utökas i den grad det går. Vilket inte var möjligt 
i denna studie av tids- samt resurskrävande skäl.  

För att säkerställa validitet genomfördes ytvaliditet där enkäten granskades av experter på 
området (Field, 2009). En av dessa var rektorn på skolan för att säkerställa barnens 
förståelse kring frågor och svarsalternativ för att säkerställa enkätfrågornas kvalitét att 
barnen förstår frågorna för att sedan kunna svara så sanningsenligt som möjligt. Den andra 
var projektledaren för interventionen för att säkerställa att en korrekt mätning som speglade 
interventionens innehåll kunde ges. De två sista var handledaren och författaren för studien 
för att säkerställa frågornas kvalitét och att de mäter det syftet avser att mäta.  

4.5.2 Reliabilitet 

Reliabilitet innefattar den möjlighet för mätinstrumentet att kunna producera samma 
resultat under samma förutsättningar, att mätinstrumentet mäter det som avses att mäta. 
Detta kan bland annat genomföras genom att mäta samma grupp två gånger för att se om 
resultatet genererar samma resultat eller att mäta samma begrepp två gånger, exempelvis 
genom två likvärdiga frågor inom enkäten för att se om det generar samma resultat, även 
benämnt som split-half metoden. Vid flerdimensionella begrepp finns även Cronbach’s Alfa 
som ett mått på reliabiliteten som mäter begreppets interna konsistens, om flera indikatorer 
mäter det övergripande begreppet (Field, 2009).  

För att mäta reliabiliteten användes split-half metoden där ett Spearman’s korrelationstest 
användes mellan frågorna om hur ofta deltagarna utövade 
bollsporter/sprang/klättrade/hoppade på rasterna samt hur ofta de var aktiva på rasten 
genom bollsport/sprang/klättrade/hoppade, för att se om variablerna korrelerade med 
varandra och därmed hade ett starkt samband och genererat samma resultat.  Vid en stark 
korrelation bör korrelationen vara så nära ett som möjligt för att ett starkt samband ska 
förekomma (Field, 2009). För baslinjen fanns en korrelation på 0,336 och vid uppföljningen 
0,449 vilket indikerar på att frågorna skiljer sig något och validiteten är lägre för just den 
frågan, vilket även var signifikant (p= <0,01).  

Även ett Cronbach’s Alfa användes för att mäta reliabiliteten på frågan om hur ofta 
deltagarna upplevt huvudvärk, ont i magen, nedstämdhet, dåligt humör, nervös, 
sömnsvårigheter och stressad för att se om frågorna mätte det huvudsakliga begreppet om 
välmående. Testet visade på ett värde på 0,817 för baslinjen och 0,875 för uppföljningen där 
Field (2009) menar att för att påvisa att indikatorerna mäter det övergripande begreppet bör 
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Cronbach’s Alfa ha ett värde över 0,7, vilket då indikerar på att frågorna mäter deltagarnas 
välmående. Ett Cronbach’s Alfa genomfördes även för att se om frågorna om deltagarna 
tyckte det var roligt att gå till skolan, tycker om att vara i skolan, svårt att koncentrera sig, 
tycker det är stökigt i klassrummet och har svårt att hänga med i skolarbetet mätte den 
övergripande klassrumsron. Värdet för att mäta klassrumsron var 0,627 för baslinjen och 
0,628 för uppföljningen vilket ligger något under det antagna värdet på 0,7, men kan då även 
antas mäta det övergripande begreppet då det inte skiljer sig markant från det antagna 
värdet. Båda Cronbach’s Alfa var signifikanta på ett p-värde mindre än 0,01.   

4.5.3 Generaliserbarhet 

Generaliserbarheten avser i vilken utsträckning resultatet av studien gäller för andra 
populationer än studiepopulationen. Generaliserbarheten är hög om studiepopulationen är 
en väldefinierad grupp som representerar hypoteser inom det belysta ämnet men även om 
resultatet stöds i annan forskning som genomförts med en annan population (Bonita,Ruth, 
Beaglehole & Kjellström, 2006). För att mäta hur generaliserbart studiens resultat är spelar 
urvalet en viktig roll, där det är viktigt att definiera vilka som ingår i studiepopulationen. Om 
resurser finns bör en totalundersökning genomföras där alla som är inom populationen 
studeras, det är dock förhållandevis vanligt att ett urval måste väljas och att 
totalundersökningar inte genomförs (Patel & Davidsson, 2011).  

Målgruppen för studien var elever som deltog i interventionen SISU idrottsutbildarna 
genomförde en totalundersökning på en av de skolorna som deltog i interventionen, vilket då 
medför att inte alla i elever inom interventionen hade möjlighet att delta men alla elever på 
just den skolan. Något som kan minska generaliserbarheten är selektionsbias som innebär att 
det förekommer en systematisk skillnad mellan studiepopulationen och den övriga 
populationen och som även beskrivet tidigare påverkar validiteten (Bonita, Ruth, Beaglehole 
& Kjellström, 2006). Det finns som beskrivet tidigare en möjlighet till selektionsbias då 
urvalet för studien var begränsat till elever i en skola och kan då systematiskt skilja sig från 
de övriga eleverna i dem andra skolorna vilket då medför möjligheten till att studieresultatet 
inte är överförbart till andra skolor. En annan faktor till generaliserbarheten är externt 
bortfall, det vill säga om de som inte deltog i studien skulle skilja sig från de som deltog i 
studien (Field, 2009).  I denna studie deltog 148 elever första tillfället och 125 vid andra 
tillfället där det var 170 elever totalt på skolan vilket indikerar på att 87% av eleverna 
medverkade första tillfället och 73% vid andra tillfället. Det externa bortfallet var därmed 
relativt lågt för de som blev tillfrågade att delta för båda tillfällena men desto större skillnad 
mellan de två olika mättillfällena. Det går därmed inte att säga något om generaliserbarheten 
för resultatet inom studien men då urvalet var begränsat och att det inte heller förekommer 
några studier som genomfört en effektutvärdering på interventioner gällande 
rörelseförståelse och den tidigare forskningen kan därmed varken förneka resultatet i studien 
eller förstärka det, kan generaliserbarheten för studien vara något begränsad.  
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4.6 Forskningsetiska principer 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) skall informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet 
samt konfidentialitetskravet tas i beaktande av forskare.  

För att säkerställa samtycke och att deltagarna är väl informerade gällande studien har 
skolan skickat ut ett informationsbrev till alla målsmän vars barn som gått på skolan som 
studien genomfördes på fick via ett informationssystem som skolan har. I brevet fanns 
information om studien och deras barns deltagande, samma information som eleverna fick 
vid datainsamlingen (Bilaga A), målsmännen gavs även utrymme för att avböja att sitt barn 
skulle delta i studien genom att kontakta rektorn. När detta brev var bekräftat och inga vidare 
invändningar inkommit från målsmännen ansågs ett samtycke finnas och därefter startades 
studien. Information om studien gavs även till eleverna på enkäten där de lämnade sitt 
samtycke om de fyllde i enkäten (bilaga A).   

Vid brev till deltagarnas målsmän samt informationen på enkäten tydliggjordes på vilket sätt 
resultatet skulle nyttjas, att resultatet skulle bidra till en studie genomförd av en student på 
Mälardalens högskola i en utvärdering av projektet som eleverna deltog i. Det påvisades även 
att resultatet enbart skulle nyttjas i denna studie och inte i något vidare arbete.  

För att studien skulle var konfidentiell genomfördes insamlingen av data av SISU 
idrottsutbildarna där forskaren inte kunde urskilja vilka som deltog i studien, det fanns även 
en uppmaning på enkäten till deltagarna att inte skriva namn på pappret som kunde 
identifiera deltagarna. Forskaren numrerade sedan enkäterna innan inmatning i 
dataprogrammet SPSS där programmet var låst för alla utom forskaren. De fysiska enkäterna 
förstördes sedan efter inmatning.  

5 RESULTAT 

För att besvara studiens syfte gällande om interventionen Rörelsesatsning i skolan gett 
någon effekt presenteras resultatet nedan utifrån studiens primärutfall; har interventionen 
ökat den fysiska aktiviteten hos eleverna samt sekundärutfallen; Har interventionen ökat 
idrottsengagemanget, välmåendet och klassrumsron hos eleverna. För att säkerställa 
eventuella confounders har även demografiska faktorer undersöks och presenteras först i 
resultatet.  

5.1 Demografiska faktorer 
För att identifiera om elevgrupperna före och under interventionen skiljde sig åt 
genomfördes ett chi2-test på demografiska faktorer inklusive kön, årskurs och boendestatus 
(med vem de bor samt hur de bor) som inte visade på några signifikanta skillnader (p = 
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0,290, 0,388, 0,478 samt 0,959).  Resultatet från dessa chi2-tester presenteras i Tabell 2. 
Detta är av vikt eftersom de som deltog vid baslinjemätningen respektive uppföljningen till 
viss del kan utgöras av olika elever. Eftersom inte demografiska faktorer skilde sig före och 
under interventionen beror förändringar i primär- och sekundärutfallen inte på 
demografiska skillnader.  

 Vid första mätningen före interventionen svarade 148 (n= 72 tjejer, 74 killar) elever på 
enkäten och vid andra mätningen svarade 125 (n=58 tjejer, n=65 killar) elever på enkäten.  

Tabell 2 Studiens urval fördelat på kön, årskurs, boendeförhållanden. 

 Baslinjen Uppföljning Chi2-värde df p-värde 
Kön % %    
   Tjej 49.3% 46.4%    
   Kille 50.7% 52% 2.478 2 0.290 
   Annat  1.6%    
      
Årskurs      
   Åk 3 25.9% 17.6%    
   Åk 4 25.2% 29.6% 3.021 3 0.388 
   Åk 5 23.1% 27.2%    
   Åk 6 25.9% 25.6%    
      
Boende      
   Båda föräldrar 81% 75.2%    
   Ibland med mamma/pappa 13.6% 14.4% 2.499 3 0.478 
   Mamma 4.8% 8.9%    
   Pappa 0.7% 1.6%    
      
Boende      
   Hus 45.8% 47.2%    
   Radhus 36.1% 32.5%    
   Lägenhet 10.4% 12.2% 1.046 5 0.959 
   Hus och lägenhet 4.9% 4.9%    
   Hus och radhus 1.4% 2.4%    
   Radhus och lägenhet 1.4% 0.8%    

 

5.2 Fysisk aktivitet 
Primärutfallet, den fysiska aktiviteten omfattade tio indikatorer. Resultatet för jämförelser 
mellan baslinjen och uppföljningen för dessa tio indikatorer redovisas i Tabell 3. Det fanns 
inga signifikanta skillnader i andelen som cyklar och går till skolan mellan baslinjemätningen 
och uppföljningen. Däremot var det en större andel som nästan alltid eller alltid spelade 
bollspel/springer/klättrade på rasterna vid uppföljningen än vid baslinjen, 44% vid 
uppföljningen jämfört med 31% vid baslinjen (chi2 = 4.673, df = 1, p = 0.031). Även andelen 
som rör på sig flera gånger per dag på rasterna ökade från 54% vid baslinjen till 63% vid 
uppföljningen, denna ökning var dock inte signifikant (chi2 = 2.39, df = 1, p = 0.122). 
Gällande andelen som deltar i organiserade idrottsaktiviteter med ledare på fritiden ökade 
andelen som spelar olika bollsporter från 48% vid baslinjen till 60% vid uppföljningen. 
Denna ökning var signifikant (chi2 = 4.145, df = 1, p = 0.042). Även andelen som 
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orienterar/cyklar i idrottsföreningar ökade från 38% vid baslinjen till 49% vid uppföljningen 
och även om inte denna ökning var signifikant (chi2 = 3.134, df = 2, p = 0.077) så var p-
värden endast marginellt över det antagna värdet på 0.05. Ingen av indikatorerna för hur ofta 
eleverna är fysiskt aktiva på fritiden utan ledare visade någon signifikant ökning. 
Sammanfattningsvis ökade interventionen andelen elever som spelar 
bollspel/springer/klättrar på rasterna samt andelen elever som spelar bollspel i 
idrottsföreningar på fritiden. Interventionen ökade också andelen som orienterar/cyklar i 
idrottsföreningar på fritiden även om signifikansnivån för denna ökning var något över den 
tillåtna.  

Tabell 3. Jämförelser för indikatorerna för primärutfallet, den fysiska aktiviteten mellan baslinjen och 
uppföljningen 

 Baslinjen Uppföljning Chi2-värde df p-värde 
Hur tar du dig till skolan?      
   Cyklar 40% 30% 3,284 1 0,070 
   Går 31% 38% 1,821 1 0,177 
      
Vad gör du på rasten?      
  Bollsport/springer/klättrar 31% 44% 4,673 1 0,031 
  Promenerar 19% 17% 0,221 1 0,638 
      
Hur ofta rör du dig på rasten?      
   Flera gånger/dag 54% 63% 2,39 1 0,122 
      
Hur ofta idrottar du med ledare 
på fritiden? 

     

   Bollsporter 48% 60% 4,145 1 0,042 
  Orienterar/cyklar 38% 49% 3,134 1 0,077 
      
Hur ofta är du fysisk aktiv utan 
ledare på fritiden? 

     

   Cyklar 67% 70% 0,262 1 0,609 
   Springer  60% 61% 0,004 1 0,951 
   Promenerar/vandrar 51% 58% 1,236 1 0,266 
      

5.3 Idrottsengagemang 
Sekundärutfallet, idrottsengagemanget bland deltagarna omfattade två indikatorer. 
Resultatet för jämförelsen mellan baslinje och uppföljningen redovisas i Tabell 4. Andelen 
som uppger att dem tycker det är roligt att röra på sig minskade något vid uppföljningen 
jämfört med baslinjen, resultatet kan dock ha uppkommit av slumpen då det inte finns någon 
signifikans enligt angett värde (chi2 = 2,179, df = 1, p = 0.14). Även en minskning skedde från 
baslinjen till uppföljningen för om de tycker det är roligt på gymnastiken från 95% till 89% 
men även här är inte resultatet statistiskt säkerställt och kan ha uppkommit av slumpen, p-
värdet ligger dock relativt nära det antagna på 0,05 och därmed kan en viss skillnad 
föreligga.  
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Tabell 4. Jämförelser för indikatorerna för sekundärutfallet idrottsengagemang mellan baslinjen och 
uppföljningen 

 Baslinjen Uppföljning Chi2-värde df p-värde 
Tycker det är viktigt att röra på 

mig 91% 85% 2,176 1 0,140 

      
Tycker det är roligt på 

gymnastiken 95% 89% 2,777 1 0,096 

      
      

 

5.4 Välmående och klassrumsro 
Sekundärutfallen, välmåendet och klassrumsro redovisas i Tabell 5. Välmåendet omfattade 
sex indikatorer som slogs ihop till en skala där 0 poäng innefattade lågt välmående och 21 
poäng indikerade ett högt välmående. Klassrumsron omfattade fem indikatorer som slogs 
ihop till en skala där 0 poäng indikerar låg klassrumsro och 20 poäng hög klassrumro. 
Medelvärdet för elevernas välmående ökade från 12,87 vid baslinjemätningen till12,90 vid 
uppföljningen, ingen större förändring vilket också bekräftas av ANOVA testet (f= 0,002, 
p=0,968). Medelvärdet för klassrumsro ökade från 10.33 vid baslinjemätningen till 10.62 vid 
uppföljningen vilket inte är någon större skillnad i medelvärde. Skillnaden var inte heller 
signifikant då f-värdet är 0,285 och p-värdet är 0,594.  

Tabell 5. Jämförelser för indikatorerna för sekundärutfallen välmående och klassrumsro mellan 
baslinjen och uppföljningen 

 Medelvärde Standardavvikelse f-
värde 

p-
värde 

Välmående      
   Baslinje 12,87 5,532 0,002 0,968    Uppföljning 12,90 5,694 
     
Klassrumsro     
  Baslinje 10,33 4,280 0,285 0,594   Uppföljning 10,62 4,428 
     

6 DISKUSSION 

Syftet med studien var att genomföra en effektutvärdering av SISU:s intervention 
”Rörelsesatsning i skolan” i Västerås genom en före- samt eftermätning av skolelevernas 
fysiska aktivitet. Studien genomfördes med hjälp av en kvantitativ metod genom en Single 
Case Experimental Design (SCED). För att mäta det primära utfallet av interventionen 
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användes tio indikatorer på fysisk aktivitet, för de sekundära utfallen av interventionen 
användes två indikatorer på idrottsengagemang, sju indikatorer för välmående och sex 
indikatorer för klassrumsro. Detta för att mäta rörelseförståelsen som varit den teoretiska 
grunden för interventionen.    

6.1 Metoddiskussion 
I linje med studiens syfte att genomföra en effektutvärdering av projektet: ”Rörelsesatsning i 
skolan” valdes en kvantitativ metod för att besvara syftet. För att kunna generera några 
slutsatser gällande om interventionen gett några effekter på deltagarna krävdes ett större 
urval för att mäta effekten av utfallet, vilket en kvantitativ metod ansågs lämplig då en större 
mängd data möjliggörs och hade därmed inte kunnat genomföras genom en kvalitativ metod. 
En kvalitativ metod hade ansetts lämplig om studien syftade till att skapa en djupare 
förståelse kring attityder kring interventionen och hur deltagarna uppfattade interventionen. 
Om studien syftade till att skapa en djupare förståelse kring attityder och berättelser för att 
för att få en djupare helhetsförståelse av ett fenomen som studeras hade en kvalitativ metod 
kunnat användas (Creswell, 2013b). Om en kvalitativ metod hade förankrats hade ett mindre 
antal individers subjektiva verklighetsbild kunnat studerats, vilket i detta fall inte var avsett 
att studera.  

Då studien syftade till att genomföra en effektutvärdering av en intervention var 
studiedesignen begränsad till experimentella designer. Vid effektutvärderingen var ett 
lämpligt val att genomföra en mätning före interventionens start samt en mätning efter eller 
under interventionen. För att tillgodose detta var Single Case Experimental Design (SCED) 
en lämplig design och även den mest använda (Smith, 2012), även en Randomiserad 
kontrollerad studie (RCT) kunde varit lämplig för det ändamålet. I en RCT genomförs ett 
randomiserat urval till en interventionsgrupp samt en kontrollgrupp för att sedan mäta 
skillnader i utfall (Bonita,Ruth, Beaglehole och Kjellström, 2006). Det var dock inte möjligt 
att kunna rekrytera en kontrollgrupp, om detta hade varit möjligt hade urvalsbias i högre 
grad kunnat elimineras och resultatet hade i högre grad speglat den faktiska sanningen, vilket 
det i denna studie inte går att veta exakt om det gör. Enligt Creswell (2013a) är en RCT både 
resurs- och tidskrävande, som tidigare nämnt förekom en begränsad tidsram för denna 
studie och en RCT var därmed inte möjlig. Av dessa skäl valdes en SCED som studiedesign.  

En SCED tar hänsyn till om det förekommer andra faktorer som legat bakom resultatet, så 
kallade confounders. Confounders uppstår när det förekommer riskfaktorer andra än de 
studerade, i denna studie andra än själva interventionen i den studerade populationen 
(urvalet) som bidrar till ett missvisande resultat. Det kan tänkas uppstå som en bias men i 
själva verket uppstår det inte från ett systematiskt fel i forskningsdesign (Bonita,Ruth, 
Beaglehole och Kjellström, 2006). I studien kan det tänkas att fördelningen av confounders 
skiljer sig mellan baslinjegruppen och uppföljningsgruppen och att det då är de som ligger 
bakom förändringarna i utfallsvariablerna och inte själva interventionen. Bonita,Ruth, 
Beaglehole och Kjellström (2006) anger ålder, kön och socioekonomisk status som de 
vanligaste confounders. För att motverka detta jämfördes baslinjegruppen med 
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uppföljningsgruppen gällande kön, årskurs, vem eleverna bor med samt hur de bor.  Dessa 
förhållanden analyserades med hjälp av chi2-test för att säkerställa att det inte förekom 
någon skillnad mellan första gruppen som representerade baslinjen och andra gruppen som 
representerade uppföljningen och det framkom inga skillnader. Denna analys reflekterar 
enbart skillnader för confounders inom studiepopulationen mellan baslinje och uppföljning 
och tar inte hänsyn till om det exempelvis förekom en viss socioekonomisk status på den 
utvalda skolan som var urvalet. Detta kan ha påverkat resultatet då studien mätte bland 
annat fysisk aktivitet både i skolmiljö och på fritiden vilket då socioekonomisk status kan ha 
en bidragande faktor till. Studien syftar dock att mäta om interventionen gett någon effekt 
där en första mätning samt en andra mätning förekommer och inte i vilken utsträckning 
fysisk aktivitet förekommer totalt sätt och på samma studiepopulation. Det kan dock tänkas 
att det inte var exakt samma individer som svarade på uppföljningen som på baslinjen på 
grund av bortfall så som att inte exakt samma individer var i skolan den dagen vilket då kan 
ha påverkat skillnader i fysisk aktivitet. Det kan tänkas att elever som var borta vid ett av 
mättillfällena eller båda kan komma från lägre socioekonomiska förhållanden vilket kan ha 
påverkat resultatet. Confounders är dock alltid svårt att kontrollera (Bonita,Ruth, Beaglehole 
och Kjellström, 2006), och då inte en randomiserad kontrollerad studie genomfördes där 
confounders fördelas lika till interventionsgruppen som kontrollgruppen, är det svårt att 
uppskatta effekten från confounders mer än att jämföra baslinjegruppen med 
uppföljningsgruppen gällande demografiska faktorer. 

6.1.1 Urval och bortfall  

Ett randomiserat urval hade möjliggjort i större grad till att kunna ta hänsyn till confounders 
än det genomförda bekvämlighetsurvalet. Skolans intresse i interventionen kan ha påverkat 
resultatet då det kan vara fallet när ett bekvämlighetsurval genomförs. Det fel som kan 
uppstå vid ett bekvämlighetsurval är att den som svarar kan ha större benägenhet till att 
delta än de som inte är intresserade (Creswell, 2013a), exempelvis om den skolan som blev 
tillfrågad har tagit emot interventionen bättre än någon annan och bidrar då till större 
skillnader i resultatet än vad en annan skola skulle ha gjort. Detta går inte med säkerhet att 
diskutera då det är okänt för författaren hur studiepopulationen valdes ut eftersom det var 
SISU idrottsutbildarna som genomförde datainsamlingen, men något som måste tas hänsyn 
till i resultatet.  

Grupptryck är inom skolmiljö något som kan påverka hur eleverna kryssar i enkäten och 
bidra till att inte alla vill fylla i enkäten då en kompis inte vill göra det. Genom att tid från 
ordinarie lektionstid avsattes för att genomföra enkäten kan det ha bidragit till att eleverna i 
lugn och ro vid sin egen plats kunnat fylla i enkäten vilket kan ha resulterat till att minimera 
press och stress utifrån och ökat anonymiteten. För att eleverna skulle kryssa i så korrekt och 
sanningsenligt som möjligt gavs även möjligheten till att få hjälp att förstå frågan genom 
läraren, vilket förhoppningsvis i sin tur gav ett mer sanningsenligt resultat. Även deltagandet 
var frivilligt och eleverna kunde avböja utan vidare förklaring vilket även det kan påverka ett 
mer sanningsenligt svar då oengagerade svar kan minimeras, dock inte uteslutas helt.   
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De elever som inte var närvarande på lektionstiden innebar ett externt bortfall och de gavs 
inte möjligheten till att delta vilket kan ha påverkat resultatet. Det finns en möjlighet att de 
elever som inte var närvarande och deltog var de som i högre grad hade genomfört en 
förändring i sitt beteende kring rörelseförståelsen likväl som att de som inte deltog var de 
som i lägre grad hade genomfört en förändring mellan den första och andra mätningen. Det 
finns även en möjlighet att de som deltog vid första mätningen hade en större 
rörelseförståelse än de som deltog vid andra mätningen vilket genererar ett resultat som 
påvisar mindre skillnader. Det går dock inte att säga om så var fallet då det är för författaren 
okänt vilka som deltog i studien då studiepopulationen inte mättes med exakt samma 
studiepopulation. För att ta hänsyn till detta kunde varje individ kodats om till en siffra för 
att sedan jämföras med samma siffra (samma individ) vid uppföljningen. Detta var inte 
möjligt då det inte var författaren som genomförde insamlingen för att öka anonymiteten, det 
hade även krävts en större tidsram än som var givet för studien.   

Det förekom en del internt bortfall och den högsta andelen förekom på frågorna: Hur ofta 
sysslar du med någon idrott där det finns en ledare på din fritid? (21%) samt Hur ofta sysslar 
du med idrotts- eller friluftsaktiviteter på fritiden tillsammans med kompis, familj eller själv? 
(20%). En förklaring till detta kan vara att eleverna hade svårigheter i att förstå skillnaderna i 
frågorna och därmed avstod till att svara. Frågorna avser att mäta aktiviteten inom 
idrottsföreningar samt den övriga fysiska aktiviteten utanför idrottsföreningar vilket då 
eventuellt deltagarna kan ha missuppfattat. Det förekom exempelvis att ett flertal fyllde i att 
det både spelade bollsport, orienterade och simmade med ledare (inom idrottsföreningar) 
men på andra frågan om fysisk aktivitet på fritiden själv eller med familj och vänner inte 
svarat alls vilket då kan tolkas som att deltagaren missuppfattat skillnaden i frågorna. 
Eftersom det interna bortfallet är högt men även möjligheten till felaktiga svar förekommer 
kan det ha påverkat resultatet som missvisande och påvisas även i den statistiska säkerheten 
i analyserna där de flesta resultatet inte påvisade någon signifikans.  Det förekom även en del 
svar där deltagarna kryssat i fler svar på en variabel men inget på den nästkommande som då 
blev internt bortfall då de möjligtvis har missuppfattat vilket svarsalternativ som tillhörde 
vilken fråga. Detta försökte elimineras i och med enkätens utformning, att eleverna gavs 
möjligheten att fylla i enkäten i lugn och ro men även möjligheten till stöd av läraren när 
enkäten skulle fyllas i. För att inte deltagarna skulle tröttna var enkäten relativt kort men 
innehållsrik.  

6.1.2 Datamaterial och dataanalys 

Enkäten är baserad på en självrapportering vilket då medför att felaktiga svar kan 
förekomma, oavsiktligt eller avsiktligt. Människor tenderar att inte svara helt sanningsenligt 
på grund av minnesfel, bristande uppmärksamhet, låg självmedvetenhet eller för att de inte 
vill erkänna sina brister. Det går därmed inte att avgöra om svaren är helt sanningsenliga och 
att de överensstämmer med verkligheten (Bertrand & Mullainathan, 2001). Vid baslinjen 
hade projektet redan startats då enkäterna samlades in i oktober och projektet precis då 
startats, detta på grund utav att förberedelserna inför utvärderingen pågick fram till dess. Vid 
baslinjen uppmanades därmed eleverna till att svara på vad de gjorde på rasterna när skolan 
startade i augusti och inte utifrån ett nuperspektiv på just fråga 6 om vad de gjorde på 
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rasterna. Detta kan ha bidragit till eventuella minnesfel och felaktiga svar från deltagarna. 
Detta gjordes för att få ett så sanningsenligt svar som möjligt för att påvisa om det fanns 
någon riktig skillnad mellan projektets start samt efter projektet pågått ett tag.  

Primärutfallet samt sekundärutfallet idrottsengagemang analyserades med chi2-test för att 
undersöka om dessa skiljde sig åt mellan undersökningstillfällena, som beskrivet tidigare är 
det dock inte enligt Field (2009) möjligt att mäta styrkan på skillnader mellan variablerna. 
Det gick därmed enbart att se om det fanns någon verklig skillnad eller inte, vilket även var 
syftet med studien. Chi2-test är även bra när analysen är av utvärderande karaktär och varför 
det valdes. ANOVA används för att undersöka skillnader i medelvärde mellan de två 
grupperna när utfallen var kontinuerliga. ANOVA mäter linjära samband där utfallsvariabeln 
måste vara approximativt normalfördelad (Bonita,Ruth, Beaglehole och Kjellström, 2006). 
Eftersom ANOVA undersöker det studien avser att mäta och även är att föredra för att 
undersöka medelvärde mellan två olika tidpunkter och där urvalet är inom samma grupp 
(Field, 2009) användes ANOVA för att mäta sekundärutfallen välmående och klassrumsro. 
En annan dataanalys som mäter samband är korrelation, korrelation mäter samband mellan 
hur variabler korrelerar med varandra och ansågs inte vara lämplig för att mäta då 
exponeringsvariabeln, baslinje- och uppföljningsmätningen är dikotom och kontinuerliga 
variabler bör användas vid korrelation (Field, 2009).  

6.1.3 Kvalitetskriterier och forskningsetik 

Studien genomfördes som beskrivet tidigare genom ett bekvämlighetsval där ingen 
randomisering eller powerberäkning förekom (Bonita, Beaglehole, Ruth & Källström, 2006), 
vilket kan ha påverkat resultatet i form av en studiepopulation som inte är representativ för 
den övriga populationen. För att studien skulle ha en hög validitet skulle ett större urval ha 
tagits i beaktande (Field, 2009), och som då även skulle genererat i en högre 
generaliserbarhet. Validiteten testades enbart genom en så kallad ytvaliditet där experter 
inom området granskar innehållet. Eftersom författaren inte var involverad i 
datainsamlingsprocessen blev urvalet ett bekvämlighetsval där validiteten begränsades till en 
ytvaliditet för att säkerställa att studien mätte det som avsattes att mätas och därav kan det 
ha påverkat resultatet som beskrivet ovan men går inte att avgöra med säkerhet. Eftersom 
det även förekommer en del bortfall kan det tänkas att det förekomma systematiska fel då 
inte alla nås. Exempelvis så nås inte så kallade ”hemmasittare” som inte är i skolan av 
studien då dem inte är närvarande i skolan vid datainsamling, dock kan det tänkas att dem 
inte heller deltar i interventionen och därmed inte mäter om interventionen gett någon 
effekt. Det förekommer även en del internt bortfall där inte alla som deltar i studien fyllt i alla 
frågor eller fyllt i för många svarsalternativ. Det kan då tänkas att deltagarna valt ut de frågor 
som de är extra intresserade av och besvarat dem vilket kan generera i ett missvisande 
resultat. Författaren valde att öka kvalitén på studien genom att vid för många ikryssade 
svarsalternativ inte lägga någon värdering i vilket svar deltagaren menat att kryssa i utan då 
istället klassa detta som internt bortfall för att resultatet inte skulle bli missvisande men då 
ökade även det interna bortfallet. Anledningen till att det förekommer få signifikanta resultat 
kan därmed vara på grund av en bristande validitet, alltså att det som avses att mätas inte 
mättes.  
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Reliabilitet innefattar den möjlighet för mätinstrumentet att kunna producera samma 
resultat under samma förutsättningar, att mätinstrumentet mäter det som avses att mäta 
(Field, 2009). För att mäta reliabiliteten användes som beskrivet split-half metoden samt 
Cronbach’s Alfa. Korrelationen mellan de två frågorna om hur ofta eleverna utförde 
rastaktivitet som innefattade bollsport/klättra/sprang gav ingen stark korrelation och det 
kan då tänkas att de inte mäter samma begrepp. Då korrelationstestet inte gav någon 
reliabilitet för de två frågorna kan det ha påverkat resultatet, att det inte mäter det som avses 
att mäta. Detta kan dock tänkas påverkats av olika typer av systematiska fel (Bonita, 
Beaglehole, Ruth & Källström, 2006), så som att eleverna inte uppger en sanningsenlig bild i 
form av exempelvis minnesfel, som kan uppstå vid självrapporterade svar enligt Bertrand & 
Mullainathan (2001). Validiteten för just de två frågorna kan även ha skiljt sig mot de övriga 
frågorna i enkäten då de frågor som var avsedda att mäta de övergripande begreppen för 
välmående samt för klassrumsro visade på en reliabilitet genom ett Cronbach’s Alfa. Det kan 
därmed tänkas att pålitligheten hade kunnat påverkat eleverna till att svara olika vid baslinje 
och uppföljning, där instrumentets stabilitet inte varit bra och påverkar de uppskattningar av 
förändringar som hittades i utfallen och reliabiliteten brister något i vissa frågor av 
mätinstrumentet.   

Generaliserbarheten avser i vilken utsträckning resultatet av studien gäller för andra 
populationer än studiepopulationen. Generaliserbarheten är hög om studiepopulationen är 
en väldefinierad grupp som representerar hypoteser inom det belysta ämnet men även om 
resultatet stöds i annan forskning som genomförts med en annan population (Bonita,Ruth, 
Beaglehole & Kjellström, 2006). Då målgruppen för studien var elever som deltog i 
interventionen var syftet att skapa ett urval baserat på det. SISU idrottsutbildarna 
genomförde som beskrivet innan en totalundersökning med ett bekvämlighetsurval på en 
skola där interventionen pågick, något som bidrar till generaliserbarheten. Då en studie är 
generaliserbar om studiepopulationen är välrepresenterad för populationen i stort eller om 
resultatet stärks av tidigare forskning bland andra studiepopulationer (Bonita,Ruth, 
Beaglehole & Kjellström, 2006) är denna studies generaliserbarhet begränsad och studiens 
resultat kan enbart vara representativ för den skola som studien genomfördes på. Det går 
inte heller att stärka resultatet genom tidigare studier på andra studiepopulationer då det 
inte förekommer några liknande studier som är kända för författaren. Generaliserbarheten 
för studien anses därmed något begränsad och resultatet kan enbart utgöras av deltagarna på 
just den skolan.  

Genom hela forskningsprocessen har forskningsetiken varit genomgående. Där 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet varit 
beaktande.  

Elevernas målsmän informerades innan datainsamlingen om studien, dess syfte och vad 
svaren skulle användas till följt av att ett samtycke gavs om de inte hörde av sig. Deltagarna 
läste sedan igenom ett informationsbrev på framsidan av enkäten som informerade om 
studien, vad deras svar skulle användas till och att de skulle vara helt anonyma. Eftersom 
målsmännen gav sitt samtycke genom att inte höra av sig till rektorn kan det förekomma 
vissa som inte ville delta men som inte hörde av sig genom missförstånd eller liknande 
omständigheter. Eleverna gav dock även de sitt samtycke genom att fylla i enkäten och hade 
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då möjlighet till att avböja sin medverkan på plats. Det finns dock viss risk med detta 
angreppssätt då det kan finnas vissa som inte vågar avböja sin medverkan då läraren delat ut 
enkäterna. Läraren hade därmed ett eget ansvar att förmedla att medverkan var frivillig till 
eleverna innan enkäten delades ut och något som författaren inte hade möjlighet att granska 
då enkäterna inte delades ut av författaren. Detta kan ha påverkat resultatet genom hur 
sanningsenligt deltagarna svarade om de kände sig tvungna att svara samt om de kände att 
de skulle svara så positivt som möjligt eftersom enkäten utgick ifrån det pågående projektet 
på skolan. Problematiken bakom detta bör därmed tas i beaktande för resultatet om 
deltagarna av utomstående omständigheter kände sig påtvingade att svara på ett visst sätt.  

De insamlade enkäterna förblev även anonyma genom att de samlades in av SISU 
idrottsutbildarna som sedan lämnades till forskaren som kodade om enkäterna till en siffra, 
matade in i datorprogrammet SPSS och sedan förstörde enkäterna. Datorn som 
datamaterialet förvarades på var sedan låst för alla utom forskaren att tillgå och har inte 
heller flyttats över till några andra enheter. Detta för att stärka konfidentialiteten för studien 
och att inte obehöriga skulle få tillgång till datamaterialet.  

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Primärutfall  

Primärutfallet av interventionen var om interventionen gett någon effekt för att öka den 
fysiska aktiviteten för deltagarna. Interventionen ökade signifikant andelen som deltar i 
bollsporter/springa/klättra, och även nära signifikant de som rörde sig mycket på rasterna. 
Interventionen ökade också signifikant andelen som utför bollsporter, och nära signifikant 
resultatet för orientering med ledare på fritiden. Interventionen ökade också andelen som rör 
på sig ofta under rasterna och springer/cyklar utan ledare på fritiden där p-värdet översteg 
det tillåtna gränsvärdet marginellt. Med större urval hade sannolikt dessa utfall blivit 
signifikanta. Den tidigare forskningen visar att interventioner som fokuserar enbart på fysisk 
aktivitet ses som mer effektiva än interventioner som fokuserar på att förändra fler 
beteenden samtidigt (Hynynen, et. al., 2015). Då denna intervention fokuserade på fysisk 
aktivitet på rasterna för att öka rörelseförståelsen är det kanske mer sannolikt att 
interventionen främst påverkar den fysiska aktiviteten än den totala rörelseförståelsen som 
även bland annat innebär en ökad förståelse kring varför fysisk aktivitet är viktig. Resultatet 
av studien påvisar att interventionen som bygger på rörelseförståelse till viss del främjat den 
fysiska aktiviteten där fokus ligger på rörelseaktivitet på rasterna. Som beskrivet tidigare kan 
det varit en strävan igenom projektets utformning att fokusera på just aktiviteter som 
bollsport/klättra/springa och varför en ökning kan ses av just dessa aktiviteter. Dock 
förekommer även en ökning av den fysiska aktiviteten på fritiden igenom bollsporter och 
orientering/cykling med ledare som då kan påvisa ett visst samband med att interventionen 
som syftar till att öka rörelseförståelsen även bidragit till inte bara den fysisk aktiviteten i 
skolan utan även förståelsen kring varför det är viktigt att röra på sig och i sin tur bidragit till 
en ökad fysisk aktivitet på fritiden uppstått, som är en del av teorin, ett sådant samband går 
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dock inte att påvisa igenom Chi2-test som har legat till grund för analysen (Bonita,Ruth, 
Beaglehole och Kjellström, 2006).  Rörelseförståelsen innefattar den konstruktion som gör 
det möjligt för människan att leva ett uppfyllande liv och skapa färdigheter för att förstå den 
kroppsliga potentialen (Whitehead, 2010), vilket är ett abstrakt begrepp att mäta. Studien 
har utgått ifrån fysisk aktivitet, idrottsengagemang, välmående och klassrumsro som en del 
av interventionens grundfokus. Det kan därmed finnas svårigheter i att säkerställa om 
interventionen gett effekt på rörelseförståelsen som varit interventionens syfte då teorin om 
rörelseförståelse sträcker sig utanför det studerades gränser. Det förekommer dock inte 
några tydliga mätinstrument för rörelseförståelse (Edwards, Bryant, Keegan, Morgan & 
Jones, 2018) och det kan tänkas att studiens mätinstrument inte mätt exakt om 
rörelseförståelsen ökat utan att mer fokus kring den fysiska aktiviteten som är en komponent 
inom rörelseförståelse som då även kan ha bidragit till resultatet påvisar en viss effekt på att 
den fysiska aktiviteten ökat och inte rörelseförståelsen i stort.  Vidare presenterar Hynynen 
et. al. (2015) att interventioner som inte utövas av befintlig skolpersonal utan av 
utomstående har större effekt på utfallet av interventionen och att det finns spridd forskning 
kring effektiviteten och tidsramen för interventionen, där vissa hävdar att en intervention bör 
ligga under längre tid för att få effekter på den fysiska aktiviteten. Projektet genomfördes 
genom att en utomstående aktivitetsansvarig från SISU idrottsutbildarna åkte ut till skolorna 
och aktiverade eleverna på rasterna vilket kan påvisa den positiva ökningen i resultatet. 
Uppföljningen genomfördes cirka sex månader efter starten och en viss effekt på den fysiska 
aktiviteten kunde påvisas redan då. Som tidigare nämnt är insatsen långvarig och det finns 
möjligheter för att ännu större effekter kan återfinnas när interventionens slutar i juni 2020. 
Detta för att större effekter brukar återfinnas vid interventioner som håller på under en 
längre period (Hynynen et al, 2015).   

6.2.2 Sekundärutfall  

Sekundärutfallen ämnade att studera om interventionen gett någon effekt på 
idrottsengagemang som en del av teorin rörelseförståelse och även välmående och 
klassrumsro som sekundära utfall av interventionen.  

Resultatet indikerade på att det förekom en minskning av idrottsengagemanget då det är 
färre som uppgett att de tycker det är roligt att röra på sig samt tycker det är roligt att gå på 
gymnastiken i skolan. Dessa förändringar var dock inte statistisk säkerställda vilket innebär 
att förändringarna kan ha uppkommit av slumpen. Även Burns, Fu och Podlog (2017) menar 
på att interventioner som ökar den fysiska aktiviteten inte ökar engagemanget kring fysisk 
aktivitet. I denna studie erbjöds deltagarna att aktivera sig på olika sätt och på det sätt som 
de själva ville med stöd av aktivitetsledaren. Även om den fysiska aktiviteten ökade så bidrog 
inte aktiviteterna till en ökning av idrottsengagemanget.  Därmed kan det ses att 
interventionen som bygger på rörelseförståelse bidragit till att till viss del ökat den fysiska 
aktiviteten men inte idrottsengagemanget vilket teorin om rörelseförståelse förespråkar. 
Dock kan resultatet som tidigare nämnt påverkats av att det förekommer brister i 
mätinstrumentet för att mäta rörelseförståelsen då det inte förekommer något att gå efter 
(Edwards, Bryant, Keegan, Morgan & Jones, 2018), och det kan därmed ha en bidragande 
faktor till varför rörelseförståelsen utifrån idrottsengagemang inte gav någon ökad effekt 



26 

efter interventionen. Eftersom inga signifikanta resultat fanns kring idrottsengagemang är 
det dock svårt att säga om interventionen bidrog till ökad rörelseförståelse genom 
idrottsengagemang, om ett större urval hade tagits i beaktande kunde eventuellt resultaten 
visats på signifikanta och en säkerställd slutsats kunnat ges.   

Sekundärutfallen välmående och klassrumsro studerades genom frågor om deltagarna 
upplevde huvudvärk, magont, nedstämd, nervös, svårigheter i att somna, stressad samt 
frågor om klassrumsro som om de tycker det är roligt i skolan, koncentrationssvårigheter, 
upplevd stökighet i klassrummet och svårigheter i att hänga med i skolarbetet. Resultatet 
presenterades som två olika skalor där medelvärdena från baslinje och uppföljning var 
relativt snarlika och ingen vidare förändring kunde ses. Även om tidigare forskning visat att 
interventioner som ökar den fysiska aktiviteten också ökar välmåendet och förbättrar 
skolprestationerna (Smedegaard, Brondeel, Christiansen & Skovgaard, 2017), så visar annan 
forskning att tidsramen för både interventionen samt när uppföljningen genomförs är två 
viktiga komponenter för att se om det förekommer en verklig skillnad efter interventionen då 
välmående kan komma långt efter att en intervention påbörjats (Shannon, Brennan, Hanna, 
Younger & Hassan, 2018). Detta kan vara fallet för denna studie då det finns en möjlighet att 
effekterna av interventionen kan speglas längre fram då sex månader in i projektet kan vara 
för kort tid för att se eventuella skillnader i välmående och klassrumsro bland deltagarna.  
Det går därmed inte att säga något om interventionen påverkat välmåendet och klassrumsron 
i dagens läge och bidragit till att främja människans motivation och funktionella liv som 
interventionen med teorin om rörelseförståelse förespråkar (Edwards, Bryant, Keegan, 
Morgan & Jones, 2017).  

6.3 Vidare forskning  
I och med att det finns forskning som påvisar att effekten av interventioner som syftar till 
fysisk aktivitet kan uppvisas efter en längre tid, kan studien behöva genomföras igen efter 
juni 2020 då projektet förväntas vara slut för att se om vidare utveckling kring effekterna av 
projektet kan ses. Det behövs även vidare forskning på vilka komponenter inom 
rörelseförståelse som påverkar den fysiska aktiviteten och varför inte rörelseförståelse verkar 
ha någon inverkan på idrottsengagemang, välmående och klassrumsro för att vidare förstå 
effekterna av interventionen och teorin om rörelseförståelse.  

7 SLUTSATSER 

För primärutfallet kan det ses att interventionen har gett effekt på vissa indikatorer för fysisk 
aktivitet både på rasterna och på fritiden. För rastaktivitet kunde en ökning ses i aktiviteterna 
bollsport/klättra/springa men också viss signifikans för promenader och de som rör sig 
mycket på rasterna. På fritiden hade att cykla till skolan samt orientera/cykla med ledare 
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ökat med ett nära signifikant värde, att utföra bollsporter med ledare hade däremot ökat med 
ett statistiskt säkerställt resultat.  

För sekundärutfallen kan det antas att interventionen inte gett någon effekt på 
idrottsengagemang, välmående eller klassrumsro då inga signifikanta resultat ses.  
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BILAGA A ENKÄTFORMULÄR 

 

Hej!  
Vi hoppas att du vill svara på dessa frågor om barns fysiska aktivitet, en undersökning av 
Västmanlands Idrottsförbund. Dina svar är viktiga för att dem kommer användas till att 
utvärdera ett rörelseprojekt som din skola är med i. Det hjälper även din och andra skolor att 
hjälpa dig att få röra på dig mer. Det är helt frivilligt att svara på frågorna och ingen kommer 
veta att svaren kommer från just dig. 

Hur gör du?  
1. Svaren är anonyma, skriv inte ditt namn på pappret. 

2. Är det svårt att svara på någon fråga? Ta det som känns bäst! 

3. Är det något du inte förstår, fråga läraren.  

4. Lugn, det gör inget om du inte hinner svara på alla frågor. 

5. Klar? Vänd pappret med framsidan upp och lämna in till läraren.  

 

Dina svar kommer sen att presenteras i en D-uppsats av en elev på Mälardalens Högskola 
där resultatet kommer att användas av Västmanlands Idrottsförbund i sitt projekt och ingen 
kommer kunna länka svaren till just dig.  

 

      
 

 

VÄND PÅ BLADET!  
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1. Jag är:     

□ Tjej □ Kille □ Annat   

     

2. I vilken årskurs går du? (Exempelvis går i årskurs 5/femman) 

□ Åk 3 □ Åk 4 □ Åk 5 □ Åk 6  

     

3. Vem bor du med? (Den mesta av tiden). Sätt bara ett kryss 

□ Både mamma och pappa (båda föräldrar) 

□ Ibland med mamma och ibland med pappa 

□ Mamma 

□ Pappa 

□ Annan vuxen/vuxna (exempelvis om du bor med två mammor eller två pappor) 
     

4. Hur bor du? Sätt ett kryss. Om du bor i olika med mamma och pappa, eller om du bor med två mammor 
eller två pappor som har flyttat ifrån varandra så får du sätta två kryss 

□ Hus □ Radhus □ Lägenhet   

     

5. Hur tar du dig till skolan? Sätt bara ett kryss, svara vad du oftast brukar göra 

□ Får skjuts av vuxen 

□ Skolbuss/skolskjuts 

□ Cyklar mindre än 20 min 

□ Cyklar mer än 20 min 

□ Går mindre än 20 min 

□ Går mer än 20 min 

□ Tar mig till skolan på annat sätt 
 

6. Vad brukar du oftast göra på rasterna? Sätt ett kryss per rad 

  Aldrig Ibland Nästan alltid/alltid 

Bollsporter/springer/hoppar hopprep/klättrar □ □ □ 
Går en sväng □ □ □ 
Läser □ □ □ 
Lyssnar på musik □ □ □ 
Pratar med kompisar □ □ □ 
Spelar spel/kort □ □ □ 
Inget □ □ □ 
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7. Hur ofta rör du på dig på rasterna? (där du spelar bollsport, springer, hoppar hopprep, klättrar eller annan 
aktivitet där du rör på dig). Sätt bara ett kryss 

Flera gånger  
per dag 

Någon gång  
per dag 

Några gånger  
i veckan 

Någon gång  
i veckan 

 
Aldrig 

□ □ □ □ □ 
     

8. Hur viktigt tycker du att det är att du får röra på dig under skoldagen? Sätt bara ett kryss 

Inte alls viktigt Lite viktigt Ganska viktigt Väldigt viktigt  

□ □ □ □  

     

9. Hur många gånger i veckan har ni idrottslektion i skolan? Sätt bara ett kryss 

1 gång  
i veckan 

2 gånger  
i veckan 

3 gånger  
i veckan 

Mer än 3 gånger 
 i veckan 

 

□ □ □ □  

     

10. Hur mycket rör du på dig på idrottslektionerna i skolan? Sätt bara ett kryss 

□ Jag är aldrig eller nästan aldrig med på gympan 

□ Jag är med på gympan ibland 

□ Jag är alltid eller nästan alltid med, men jag rör mig inte särskilt mycket 

□ Jag är alltid eller nästan alltid med, och jag rör mig mycket 

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

11. Tycker du att det är roligt med gympalektioner i skolan? Sätt bara ett kryss 

Aldrig Sällan Ibland I stort sett alltid  

□ □ □ □  

     

12. Hur ofta sysslar du med någon sport eller annan aktivitet där det finns en ledare på din fritid? Sätt ett 
kryss per rad 
 Aldrig Någon gång i 

månaden 
Någon gång 

i veckan 
Flera gånger 

i veckan 
Rider □ □ □ □ 
Spelar bollsport (exempelvis innebandy, fotboll, 
bandy, ishockey, basket, handboll, tennis eller 
annan bollsport) 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

Orienterar, cyklar eller springer □ □ □ □ 
Dansar eller går på gymnastik □ □ □ □ 
Går på kampsport □ □ □ □ 
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Annat (exempelvis scouterna) □ □ □ □ 
     
     
13. Hur ofta sysslar du med aktiviteter på fritiden tillsammans med kompisar, någon ur din familj eller själv? 
Sätt ett kryss per rad 
 Aldrig eller några 

gånger per år 
1-2 gånger i 

månaden 
1-2 gånger i 

veckan 
3 eller fler 

gånger i veckan 
Åker skridskor/skidor □ □ □ □ 
Cyklar □ □ □ □ 
Springer □ □ □ □ 
Promenerar/vandrar □ □ □ □ 
Badar/simmar □ □ □ □ 
Åker skateboard □ □ □ □ 
Spelar tennis/badminton/bordtennis □ □ □ □ 
     

14. Hur ofta brukar du känna följande? Sätt ett kryss per rad 

  
Sällan eller 

aldrig 

 
Någon eller några 
gånger i månaden 

 
Någon gång 

i veckan 

Några gånger i 
veckan eller i stort 

sett varje dag 
Huvudvärk □ □ □ □ 
Ont i magen □ □ □ □ 
Känner mig nere □ □ □ □ 
Irriterad eller på dåligt humör □ □ □ □ 
Känner mig nervös □ □ □ □ 
Har svårt att somna □ □ □ □ 
Känner mig stressad □ □ □ □ 
     

15. Avslutningsvis några frågor om skolan. Sätt ett kryss per rad 

  
 

Aldrig 

 
Nästan 
aldrig 

 
 

Ibland 

 
 

Ofta 

Alltid eller 
nästan 
alltid 

Jag tycker det är roligt att gå till skolan □ □ □ □ □ 
Jag tycker om att vara i skolan □ □ □ □ □ 
Jag har svårt att koncentrera mig på lektionerna □ □ □ □ □ 
Jag tycker det är stökigt i klassrummet □ □ □ □ □ 
Jag har svårt att hänga med i skolarbetet □ □ □ □ □ 
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Tack för din medverkan!



 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 
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