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Sammanfattning 
Utgångspunkten för denna studie är min iakttagelse av barn och ungdomars rörelse. Jag vill 

undersöka hur det ser ut på en liten ort i Norrland. Studiens syfte är att få fram hur mycket 

barnen rör sig och se om det finns önskemål från dem på aktiviteter och mötesplatser som skapar 

mer rörelse. En kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer har använts för att 

söka svar på studiens syfte och frågeställningar. Studiens resultat visade att det är olika faktorer 

som gör att rörelsen blivit mindre bland barn och ungdomar. Detta beror bland annat på ökad 

användning av dator, telefoner, och Ipads. Tiden framför dessa skärmar ägnas åt att ha koll på 

sociala medier, spela online spel och se på Youtube samt diverse serier. Många av barnen 

utrycker att det är mycket läxor som gör att de inte orkar med fritidsaktiviteter samt att de saknar 

större utbud av olika idrottsaktiviteter på orten. Studien visar att de yngre barnen rör sig mer än 

de äldre. Generellt rör sig barn och ungdomar för lite på en mindre ort i Norrland. Studien visar 

även att det finns ett behov av fler fysiska aktiviteter under skol- och fritid.  

 

Nyckelord: Rörelse, ytor för fysisk aktivitet. Barn och ungdomar. 
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Inledning 
Det här examensarbetet handlar om barns och ungdomars rörelse. Det har framkommit genom 

forskning att barn och ungdomar rör sig mindre och mindre i hela landet. (Centrum för 

idrottsforskning, 2017). Forskning om barn och ungdomars rörelse visar att det påverkar deras 

mentala hälsa och deras fysiska förutsättningar. ”Kunskapen utgör bakgrund till utvecklingen 

av verktyget OPEC (Outdoor Play Enviroment Categories) som i ett antal tvärsnittsstudier 

visat sig vara relaterat till barns fysiska och psykiska hälsa.” (Mårtensson Fredrika, 2013).  

 Kanske saknas det ställen att vara där de kan ha aktiviteter att utföra. Genom åren så har det 

via observationer visat sig att även våra barn och ungdomar på en mindre ort i Norrland rör 

sig mindre och mindre än tidigare år. I min studie så har jag valt att undersöka vad detta beror 

på. I syftet i Lgr 11 står det under idrott ”Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla 

kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa 

genom hela livet” (Skolverket, 2011, s51). Det finns tydliga samband som visar att låg fysisk 

aktivitet ökar risken för sjukdomar. Jag har valt att lägga fokus på hur mycket de rör sig per 

vecka och varför de rör sig mindre och om det är någon aktivitet som de saknar som gör att 

det ser ut som det gör. Den mentala hälsan påverkas positivt av fysisk rörelse, det ger bättre 

koncentrationsförmåga och eleverna blir piggare och orkar mer. ”Det är avgörande att barn 

med förskole gårdar som har högt OPEC-värde inte bara visat sig vara mer fysiskt aktiva 

skriver Boldemann (2011), utan även har bättre förmåga att koncentrera sig (Mårtensson et al. 

2009), högre välbefinnande och bättre sömn (Söderström 2012).”  I ett pedagogiskt synsätt så 

visar det sig att när den fysiska aktiviteten ökat så har barn och ungdomar lättare att fokusera 

på de teoretiska lektionerna.  ”Det verkligt intressanta var att hos dem som tränat hade 

hippocampus inte alls krympt utan vuxit och blivit 2 procent större.” (Hansen 2016 s136.). 

Träning stärker vår hjärna.  

Jag vill få en förståelse för varför barnen och ungdomarna rör sig mindre och mindre. Samt att 

höra från de själva vad som krävs för att få ut dem på rasterna och fritiden för att röra på sig. 

Genom att få svar på mina frågor hoppas jag att det skall skapas ett intresse för att röra sig 

mer genom att ämnet tas upp i diskussioner.   
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Syfte  
Syftet med studien är att få kunskap om hur mycket barn och ungdomar rör sig i olika åldrar 

på en mindre ort i Norrland, samt om de saknar något i skolmiljön och bland deras 

fritidsaktiviteter som skulle generera i mer rörelse. 

 

 Forskningsfrågor 
 Studiens forskningsfrågor är: 

1. Hur mycket rör barn och ungdomar sig på en mindre ort i Norrland? 

2. Vad uppfattar barn och ungdomar att de saknar i sin skolmiljö och på deras fritid, när det 

gäller aktiviteter, ytor/arenor? 
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Bakgrund 
Det här är ett ämne som är aktuellt och som det talas och skrivs om nu. En organisation som 

jobbar för rörelse är generation Pep. De vill få alla att engagera sig, skolan, idrottsrörelsen, 

föräldrar och eldsjälar. Generation Pep är en ideell organisation som startades av 

kronprinsessparet 2016. Syftet är att skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa.  

Det visar sig att våra äldre barn och ungdomar inte rör sig lika mycket idag som tidigare. 

Jennie C Ahrén skriver i sin Rapport X från Delegationen för jämställdhet i skolan (2010) om 

skolan och ungdomars psykosociala hälsa. ”Fysisk aktivitet COMPASS (Community-based 

study of physical activity, life style and self-esteem in Swedish school children) är en studie 

som omfattar pojkar och flickor i årkurs åtta på nio i skolor i sydvästra Storstockholm. 

Undersökningen påbörjades år 2000 med syftet att kartlägga och analysera relationerna 

mellan ungdomars fysiska aktivitet och deras självkänsla, matvanor, kroppsstorlek, etnicitet 

och socioekonomiska situation (Rasmussen, et al 2004). Vad gäller fysisk aktivitet visar 

studien att ungdomar med lågutbildade mödrar som var trångbodda, samt ungdomar med 

invandrarbakgrund ägnade mest tid åt stillasittande aktiviteter. Omkring 64 % av flickorna 

och 78 % av pojkarna ägnade minst 60 minuter åt fysisk aktivitet per dag. Pojkar var betydligt 

mer fysiskt aktiva på idrottslektionerna än flickor” (Ahrén, 2010). 

Forskning visar (Pihlblad. Centrum för idrottsforskning 2017) att barn och ungdomar rör sig 

mindre och mindre och att skärmtiden ökar drastiskt, (Lagerkrantz, 2013) samt att hälsan blir 

sämre bland våra barn och ungdomar. Exempel på försämrad hälsa är psykisk ohälsa och 

fetma. Skillnaderna är stora mellan olika grupper. Pojkar rör sig mer än flickor, yngre mer än 

äldre ungdomar. En del elever är mycket aktiva både i skolan och på fritiden, detta är tyvärr 

en liten grupp. Dessa visar oftast bra resultat i skolan och har höga betyg, andra rör sig nästan 

inte alls. På en liten ort i norrland visar det sig att barn och ungdomar de senaste åren inte är 

ute och rör sig, de får ingen vardagsmotion längre. De åker buss till skolan trots att de har 

gång eller cykelavstånd. Ungdomarna i årskurs sju-nio går inte ut och aktiverar sig på raster 

längre utan sitter kvar inne i skolans lokaler. Under idrottslektioner tar de hellre en frånvaro 

istället för att delta. Vad beror detta på? 

Det riskerar att få hälsokonsekvenser på lång och på kort sikt (Andersson Dan, 2015). Fysisk 

aktivitet påverkar kroppens utveckling och kondition, som i sin tur påverkar 

inlärningsförmåga och skolprestationer. Den tekniska utvecklingen sker snabbt, idag finns 

lättillgängliga skärmar i telefoner, Ipads och andra tekniska hjälpmedel. Umgänge som förut 
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krävde fysisk närvaro eller aktivt samspel mellan barn och ungdomar kan nu lika väl ske via 

telefoner, skärmar eller interaktiva spel och sociala media. 

 

Tidigare forskning 
Anders Hansen överläkare i psykiatri, skriver böcker och artiklar. Han har gett ut boken 

Hjärnstark. Där skriver han om den psykiska hälsan och hur motion påverkar koncentration. 

Det finns oändliga rader av självhjälpsböcker, kosttillskott och andra påhittade metoder för en 

bättre hälsa, ” Men faktum är att det inte finns något som inte bara hjälper utan faktiskt gör 

skillnad- och det är återigen att vara fysiskt aktiv.” (Hansen, 2016 s72). Detta är skrämmande 

att vi inte ser mer rörelse bland våra barn. Siffror visar ju att det är bra för både den fysiska 

och psykiska hälsan att röra sig. 

Ann-Marie Dock beskriver i sin artikel publicerad i Från Cell till Samhälle hur Klingberg 

(2007) tillsammans med sin forskargrupp har utvecklat en ny datoriserad träningsmetod för att 

hjälpa barn med ADHD att träna upp sitt arbetsminne. Hans forskning visar att fysisk aktivitet 

är bra för hjärnan och våra minne, samt att koncentrationen ökar och visar positiva resultat när 

vi tränar. Barn med ADHD visar bättre koncentrations förmåga med detta forsknings projekt. 

Klingberg menar att vi måste ha mer rörelse för dem. Det vi ser idag är att barn och ungdomar 

väljer bort rörelse genom att inte vara delaktig i någon idrottsrörelse eller fritidsaktivitet. De 

väljer även att inte gå ut på rasterna. Genom skolans delaktighet med både lek och rörelse så 

kan vi troligtvis få bättre resultat i barnens skolarbete samt bättre hälsa. Forskning visar också 

att man presterar bättre inom skolan om man rör sig mer och att vi mår bättre. Man kan se i 

forskning att social hälsa är positiv med mera rörelse (Osnes, Skaug & Kaarby, 2012).    

I rapporten från Generation Peps forskning om barns rörelse visar siffror att det är en negativ 

trend vad gäller barns rörelse ”Tidigare undersökningar har visat att det är få barn och unga 

som når upp till rekommendationen om 60 minuters fysisk aktivitet per dag. Då tonåringarna 

är den grupp som rör på sig allra minst blir det viktigt att skapa strukturer som främjar rörelse 

och fysisk aktivitet i skolmiljön, och då även för de äldre eleverna.” (Generation Pep, 2019).  

Hela rapporten som generation Pep redovisar är oroande läsning om barn och ungdomars 

rörelse om hur de ser på hälsa, motion och kost. Ett samarbete mellan skolor och 

idrottsrörelsen är ett sätt att få till mer intresse för att röra på sig. Uppmuntran till rörelse 

genom skola och idrottsrörelse för att få fler att aktivera sig med mer inbjudande skolgårdar. 
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CIF har gjort en undersökning på över 50 skolor runt om i Sverige. Eleverna gick i femman 

och åttan i grundskolan samt gymnasiets årskurs två och de som ingick i studien fick använda 

rörelsemätare. Resultatet visar att endast 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna 

når rekommendationen om fysisk aktivitet (Centrum för idrottsforskning, 2017) 

Anders Hansen som också är hjärnforskare bedriver modern hjärnforskning och påpekar att 

motion och träning ger ofattbara effekter på vår hjärna. Hjärnan är det organ som påverkas 

mest av att vi rör på oss enligt hans forskning. Detta gäller oss alla oavsett hur gammal vi är. 

Träning påverkar även koncentrationen, minnet, sömnen, kreativiteten och stresståligheten. 

Han har också kommit fram till i sin forskning att hjärnan i obalans kan med tiden göra oss 

stressade och deprimerade. ”Det faktum att vi ständigt är uppkopplade kommer att få 

konsekvenser för hjärnan. Vi är inte gjorda för att få detta informationsflöde från det digitala 

som vi har omkring oss. Våra hjärnor kommer att påverkas om vi lägger för mycket tid på 

skärmen och slutar att röra på oss.” (Hansen, Sundberg, 2015). 

”i Socialstyrelsens senaste riktlinjer avseende behandling av depression och ångest lyfts 

fysisk aktivitet fram som en viktig metod vid behandling av bl a depressiva symtom.” (Glise, 

Lindegård Andersson & Jonsdottir, 2011). Det finns belägg för att den fysiska rörelsen är bra 

för den psykiska hälsan. Människor som mår psykiskt dåligt kan behöva mer rörelse som 

medicin.    

Rusty Gage (1999) forskare Salk Institute i San Diego har genomfört forskning som visar att 

motion skapar mer hjärnceller i ett forsknings projekt med möss som fått springa i ett hjul. 

Det visar sig att de skapar två till fyra gånger mer hjärnceller genom motion och det samma 

gäller för oss människor. Vi kan inte veta helt säkert varför det är så här men en teori är att 

om man är tillsammans med samma människor hela tiden i ett rum, så behöver vi inte bilda 

fler hjärnceller, men om vi upplever nya möten så behöver vi utöka vår kunskap för att 

hantera olika händelser. Enkelt sett så har evolutionen sett till att vår hjärna mår bättre av att 

vi rör på oss.   

Olika faktorer kan påverka hur mycket barn rör sig. Det finns många aktörer som kan vara 

delaktiga och påverka miljön runt barnen. Barnen vill helst gå till skolan skrivs det i en studie 

som gjorts av Statens folkhälsomyndighet. Säkra gång- och cykelvägar mellan bostad och 

skola möjliggör för barn att röra sig mer i sin vardag utan att det är en planerad aktivitet. 

”Ökad utomhusvistelse krävs för att stimulera fysisk aktivitet, främja hälsa och ökad kontakt 
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med naturen. För att uppmuntra till mer utomhusvistelse krävs att den byggda miljön är säker, 

trygg och stödjer barns intressen och vardagsaktiviteter.” (Statens Folkhälsoinstitut, 2008).  

Vi kan involvera idrottsföreningar, folkhälsoplanerare och lokala aktörer i planläggning av 

samhällen. Bidra till möjligheten att fånga upp hur områden används av barn och unga. Barn 

och ungdomars behov och användande av marken synliggörs och kan bevaras för att faktiskt 

upprätthålla de områden som nyttjas för rörelse och lek.  

 

Styrdokument 
 

Läroplan 
”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga 

skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva 

efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.” 

(Skolverket, 2011 s9). I styrdokumentet så står det. ”Fysiska aktiviteter och en hälsosam 

livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och 

friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet.” 

(Skolverket, 2011 s51). Detta påverkar oss i vårt liv. Skolan är en stor del av vårt liv och att få 

med sig positiva upplevelser genom skolåren i form av rörelse och ett aktivt uteliv påverkar 

vår hälsa positivt. 
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Metod 
I följande avsnitt redovisas hur studien har utformats och genomförts. Hur urvalet av barnen 

utförts samt de etiska överväganden som gjorts, procedur och urvalet av barn som deltagit i 

studien. Vidare beskrivs hur intervjuerna genomförts och en metoddiskussion ingår i avsnittet. 

Metoden som jag använt mig av är Enkäter till barnen och ungdomarna, semistrukturerade 

intervjuer för att de skulle få uttrycka sig mer fritt med deras egna känslor och sin syn på det 

valda ämnet. Dessa har jag utfört i slöjdsalen och uppehållsytor på skolan. Urvalet gjordes 

genom observationer som jag gjort på barnen innan jag valde de som jag intervjuade. Mina 

val grundade jag på vad jag sett att de gör på rasterna och hur aktiva de varit på idrotten. 

Utifrån det så valde jag åtta barn i årskurs fem varav fyra flickor och fyra pojkar och åtta 

ungdomar i årskurs åtta, även här fyra flickor och fyra pojkar. Jag skall söka fakta i form av 

forskningsartiklar och undersökningar på nätet. Resultatet skall presenteras i form av löpande 

text. Jag har läst forskningsartiklar på nätet och litteratur för att söka svar på frågor inom barn 

och ungdomars rörelse. 

 

Procedur 
Jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer. I den här intervjusituationen använder 

man varken ett öppet samtal eller ett slutet frågeformulär utan den försöker få beskrivningar 

av intervjupersonernas verklighet. Du väljer själv följdfrågor utifrån det som de berättar och 

inte utifrån det du vill att de ska berätta om. Alla får alltså samma huvudfrågor, vilket gör att 

alla behandlas lika och du får bedömningsunderlag – samtidigt som intervjun till viss del 

formas utifrån deras svar. Kvale & Brinkmann beskriver syftet med den kvalitativa 

forskningsintervjun. ”att förstå ämnen från den levda vardagsvärlden ur den intervjuades eget 

perspektiv”(Kvale & Brinkmann, 2009 s39). Jag har också delat ut enkäter som barnen har 

fått svara på. Intervjuerna har utförts i slöjdsalen och i uppehållsytor på skolan. 

 

Urval 
Urvalet gjordes med bakgrunden av att jag sett en skillnad vid observationer ute på rasterna 

och i skolans lokaler. De yngre barnen verkar röra sig mer än de äldre. Jag har skickat hem 

blankett till vårdnadshavare, se bilaga 3, med en fråga om deras barn får delta i 

undersökningen. Därefter har jag muntligen frågat barnen i årskurs fem och åtta om de vill 
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delta i intervjuer och svara på frågor i ett frågeformulär. Undersökningen hade kunnat 

innehålla flera svar från enkäten samt att fler hade deltagit i intervjuerna.  

Jag delade ut enkäter till nitton barn i årskurs fem, varav nio flickor och tio pojkar samt 

tjugotvå barn i årskurs åtta, varav tolv flickor och tio pojkar. Deadline för enkäterna var en 

vecka. Det kom in arton enkäter efter en dag, sedan tog det en vecka innan resterande kom in. 

Enkäten hade fyra frågor att besvara, se bilaga 1. Intervjuer har utförts i uppehållsytor och i 

slöjdsalen på skolan, se bilaga 2. Metoden jag använt mig av känns pålitlig, då jag samlat 

fakta via enkäter, semistrukturerade intervjuer, fakta och forskning på internet samt i 

litteratur, dock hade fler deltagare stärkt mitt underlag och resultat. 

  

Semistrukturerade intervjuer 
Semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod för att ge barnen en chans att mer fritt 

beskriva sina tankar och svar på mina frågor. Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun 

är ”att förstå ämnen från den levda vardagsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv.” 

(Kvale & Brinkmann, 2009. S39). Intervjuerna har utgått från frågeområden mer än exakta 

frågor för att kunna föra en diskussion mer naturligt och få en syn på barnens åsikter och 

uppfattning om det specifika området.     

 

Tematisk innehållsanalys 
Vid analysen av undersökningens data har en tematisk innehållsanalys använts för att 

identifiera, analysera och presentera teman i data (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014. s65) 

Efter att intervjuerna gjorts har delar valts ut för att studera materialet till studiens syfte och 

valt ut det som framträtt frekvent, detta är en kvalitativ analys (Feijes & Thornberg, red, 

2015.s33). 

 

Etiskt övervägande 
I samband med att enkäterna och intervjuerna ska utföras fick barnen med en blankett hem 

som skulle fyllas i av vårdnadshavare, se bilaga 3. Där finns information om att jag vill utföra 

en forskningsrapport om barn och ungdomars rörelse. Barnen ska få svara på enkätfrågor och 

bli intervjuade. Anonymitet upprätthålls genom att endast information om ålder samlas in.  
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Efter att svar lämnats in så förvaras enkäter och intervju frågorna på ett säkert ställe. 

Medverkan till studien är frivillig. Kontaktuppgifter till ansvarig genom telefon eller mail 

bifogas. 

 

Metoddiskussion 
Semistrukturerade intervjuer används för att frågorna är öppna och ger barnen fler möjligheter 

att tala fritt om sin syn på området. Samtidigt som jag kan ställa följdfrågor för att förstå vad 

barnen vill beskriva och få fram. Vid en kvalitativ forskningsinriktning är reliabilitet och 

validitet viktigt för att bedöma kvaliteten i insamlad data. Fler barn och ungdomar hade 

kunnat delta i undersökningen för att få säkrare undersöknings resultat. Reliabilitet handlar 

om huruvida resultatet skulle bli detsamma om undersökningen genomfördes på nytt eller 

med en annan intervjuare, det handlar om studiens tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann, 2009 s 

188, 263). Emellertid menar Trost (2005) att reliabilitet ibland är svårt att bedöma. Det är 

svårt att få samma resultat vid en annan undersökning, trots att syftet, intervjuaren och 

frågorna är detsamma. Jag anser att studiens reliabilitet är ganska hög då jag tror att svaren 

antagligen är desamma idag.  

 

 



10 
 

Resultat 
 

Enkät frågor/ Intervju sammanställning  
Enkätfrågor som ställdes till barnen och ungdomarna. Dessa presenteras i löpande text på 

sidan 16 samt i ett cirkeldiagram. Enkät finns som bilaga 1. 

 

Frågor och siffror som sammanställts från enkät frågor. 

Undersökning som genomförts på årskurs fem. 

Årskurs 5, 19 elever 
Fråga 1 Hur många minuter rör du dig så att du får högre puls per vecka? 
0 h 55% 
0,5-4 h 27% 
4-8 h 17% 
8-12 h 1% 

 

 
 

Fråga 2 Hur upplever du att du känner dig efteråt? 
Trött 6% 
Ingen skillnad 19% 
Piggare 75% 

 

0 h
0,5-4 h

4-8 h 8-12 h

HUR MÅNGA MINUTER 
RÖR DU DIG SÅ ATT DU FÅR 

HÖGRE PULS PER VECKA?

Trött Ingen 
skillnad

Piggare

HUR UPPLEVER DU ATT DU 
KÄNNER DIG EFTERÅT?
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Fråga 3 Är det lättare att fokusera inne i klassrummet om du haft ett pulspass innan? 
Lättare 75% 
Ingen skillnad 22% 
Svårare 3% 

 

 
 
 
 
 
 
Fråga 4 Är du aktiv i någon form av träningsgrupp? 
Ja 66% 
Nej 34% 
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Årskurs 8, 22 elever  
Fråga 1 Hur många minuter rör du dig så att du får högre puls per vecka? 
0 h 24%   
0,5-4 h 25%   
4-8 h 2%   
8-12 h 49%   

   
 
 
Fråga 2 Hur upplever du att du känner dig efteråt? 
Trött 6%   
Ingen skillnad 16%   
Piggare 78%   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

0 h

0,5-4 h
4-8 h

8-12 h

HUR MÅNGA MINUTER RÖR 
DU DIG SÅ ATT DU FÅR 

HÖGRE PULS PER VECKA?

Trött Ingen 
skillnad

Piggare

HUR UPPLEVER DU ATT DU 
KÄNNER DIG EFTERÅT?
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Fråga 3 Är det lättare att fokusera inne i klassrummet om du haft ett pulspass innan? 
Lättare 79%   
Ingen skillnad 18%   
Svårare 3%   

 
 
   
Fråga 4 Är du aktiv i någon form av träningsgrupp? 
Ja 42%   
Nej 58%   

   
   
   
   

Antalet minuter som de är aktiva fysiskt per vecka varierar stort mellan 0,5 timmar till upp till 

18 timmar per vecka och här är det blandat mellan de yngre och äldre barnen. 

Resultatet av min studie visar att den fysiska rörelsen blivit mindre. I min undersökning med 

tematisk analys så visar resultatet att rörelse bland våra barn och ungdomar har minskat och 

att skärmtiden har ökat i förhållande till fysisk aktivitet. I intervjuerna framkom det att barnen 

tycker att skolarbetet tar mycket tid av deras liv och att de inte orkar att aktivera sig fysiskt. I 

årskurs sju till nio går inte ungdomarna ut på sina raster. De förklarar att det inte finns något 

som tilltalar dem på skolgården. Detta är något som vi diskuterat i intervjuerna och det är 

många av dem som vill ha någon typ av plats där de kan cykla och åka skateboard på. I 

Lättare

Ingen 
skillnad

Svårare

ÄR DET LÄTTARE ATT 
FOKUSERA INNE I 

KLASSRUMMET OM DU 
HAFT ETT PULSPASS INNAN?

Ja 
Nej

ÄR DU AKTIV I NÅGON 
FORM AV 

TRÄNINGSGRUPP?
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intervjuerna så visar det sig att de yngre barnen har mer kreativitet att utföra fysiska 

aktiviteter på rasterna. En fråga som jag lyfte endast med de äldre, var om det är pinsamt att 

vara ute och leka på raster. De hävdar att det till viss del spelar in att man till exempel inte 

kan leka i en snöhög när man går i årskurs sju till nio enligt dem. Kanske beror detta på 

grupptryck, för när de är lediga så leker man med likasinnade vänner och då går det bra att ta 

fram snowracern och leka i en backe hemma på gården. Så då spelar detta inte så stor roll. 

Siffror visar (Centrum för idrottsforskning, 2017) att det endast är 22 procent av flickorna och 

44 procent av pojkarna i övriga landet som når rekommenderad nivå för fysisk aktivitet. 

Dessa siffror kommer från en undersökning som gjorts på 1700 barn och ungdomar på 50 

skolor runt om i Sverige som ingick i studien med rörelsemätare. Eleverna gick i femman och 

åttan i grundskolan samt gymnasiets årskurs 2. Studien har gjorts nationellt av CIF (Centrum 

för idrottsforskning, 2017). 

Resultatet i min studie visar att det är alldeles för lite rörelse bland våra barn. Av antalet barn 

som jag intervjuat så har 75 % - 78 % svarat att de mår bättre efter ett pass där de fått pulsen 

att öka och att de har lättare att fokusera i klassrummet efteråt. I enkäterna har jag fått fram 

siffror som visar hur mycket de rör sig på en vecka. Detta varierar stort mellan 0,5 timmar per 

vecka upp till 18 timmar per vecka. Studiens resultat visar att de rör sig för lite i förhållande 

till de rekommendationer som finns. Barn och ungdomar bör röra sig minst 60 minuter per 

dag där de får upp pulsen, det kan vara lek på skolan eller någon typ av träningsaktivitet 

(Centrum för idrottsforskning, 2017). 

Det framgår också att de tycker att det saknas ställen att vara fysiskt aktiva på utomhus för att 

de skall ta sig ut på raster. Skolarbetet tar för mycket tid enligt dem själva, de påpekar att de 

har alldeles för mycket hemarbete som tar tid från att vara ute på fritiden. En del av dem 

berättar att de gärna sitter hemma och spelar spel på dator och en liten del av dem erkänner 

också att det är nästan som ett beroende att sätta sig vid skärmen, för att se om de kan göra ett 

bra resultat på dessa spel och hålla koll på vad som händer på sociala medier. 

I intervjuerna med barnen, framgår det att de anser sig ha för mycket skolarbete att göra på 

deras fritid, och därför inte hinner vara aktiva i olika idrottsrörelser och fritidsaktiviteter. En 

del av dem berättar att de är aktiva i olika internet spel som upptar deras fritid. Många av dem 

säger sig sakna olika aktiviteter och klagar på att det bara finns skidåkning att ägna sig åt. Det 

visar sig att de är de äldre barnen som har mer så kallade ursäkter för att de inte är aktiva på 

fritiden, samt att de också tycker att idrottslektioner känns onödiga. Det är ganska stort tids 
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spann på hur mycket de rör sig per vecka i enkät resultatet, det pendlar mellan en halvtimme 

till arton timmar per vecka. De som rör sig fler antal timmar per vecka är barnen som är aktiva 

i någon idrott och det speglar deras val till gymnasiet. De pratar redan nu om att de skall söka 

sig till någon form av idrotts linje där de får lägga satsa på sin idrott. Det är flera av barnen 

som säger att de saknar ytor och aktiviteter att vara på och här framkommer det från många att 

de vill ha någon form av plats att cykla och att åka skateboard på. När man då pratar med dem 

om att detta finns ju i form av en skateboard ramp, cykling på stigar och leder i området så 

påpekar de att de vill ha en betongpark, något som finns på många andra orter i Sverige. Det 

som finns i nuläget är de inte intresserad av att använda och skateboard rampen är i så dåligt 

skick att de inte vågar använda den. 

  



16 
 

 
Analys & Diskussion  
I min forskningsstudie visar resultatet att det är mindre rörelse nu än det var för tre-fyra år 

sedan. Barnen väljer andra alternativ i stället för att röra på sig. Det finns barn som påpekar att 

det saknas ytor för att utföra önskade aktiviteter. Det finns en skillnad mellan de yngre barnen 

och de äldre som visar att de yngre aktiverar sig mer än de äldre. De äldre pratar om 

grupptryck och att man inte vill vara annorlunda och barnasinnet får inte visas i skolan. Det 

finns en del bland de äldre som påstår att de har mycket läxor. Barnen indikerar själva att 

deras skärmtid har ökat de senaste åren.   

Vi har fem olika träningsaktiviteter på orten, friåkningsgrupp på slalomskidor, alpin 

skidåkning, snowboard, fotboll och längdskidor. De har olika sätt att bedriva sin verksamhet, 

antingen klassisk träningsgrupp med en tränare och styrd träning eller en grupp som träffas 

för att umgås med likasinnade där det inte är styrd träning. På alpinträningen är det fem aktiva 

barn i åldern tolv till fjorton år som tränar. Det är fjorton barn som tränar friåkning på alpina 

skidor i åldern nio till femton. I snowboardklubben är åldern de aktiva i åldern sju till fjorton 

år, de träffas bara för att åka fritt, det är ca sextio aktiva barn och ungdomar. Fotbollen har tio 

barn som tränar och spelar i åldern tretton till femton år. Här har man ett samarbete med en 

norsk klubb som ligger fyrtiofem minuter bort i restid som spelar i den norska serien. 

Längdträningen har cirka trettio mindre barn i åldern fyra till sex år och ett femtontal äldre 

ungdomar i åldern sju till femton år som är aktiva, tränar och tävlar. En del av dessa barn är 

aktiva inom fotbollen på sommaren och andra aktiviteter på vintern. Vi kan se att 

snowboardgruppen som enbart ses för att åka och umgås har betydligt större andel deltagare 

än de grupper där det tränas för att prestera på tävling. Det som är en skillnad i 

Snowboardklubben och Freeride-gruppen är att de äldre barnen i högstadiet slutar vara aktiva 

på deras träffar. Tidigare år var det de äldre barnen som var den största gruppen. Idag så 

består den största gruppen av barn från låg- och mellanstadiet. Det är relevant att vi ser över 

hur vi skall få våra barn att ta sig tid att röra på sig.  

Ipad delades ut på skolan till alla ungdomar i högstadiet för tre år sedan och i och med det så 

ser vi att skärmtiden ökat drastiskt bland våra äldre barn. De sitter i grupper på rasterna och 

spelar spel på sina skärmar eller tittar på Youtube. Pingisbordet används knappt, på multi plan 

som är en yta för olika typer av bollek, är det bara barn från de yngre åldrarna som är aktiva.  
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På skolgården finns det material så att de yngre barnen kan ha aktiviteter med rörelse. Dock 

så saknas det ställen för de äldre barnen där de kan aktivera sig efter deras önskemål. Enligt 

barn och ungdomar i vår by så vill de ha möjligheter till detta. De aktiverar sig inte själva när 

de inte har ett specifikt mål eller det inte finns förutsättningar. Fredrika Mårtensson anser att 

det inte skall behövas planerade aktiviteter för barnen, det blir då för lite spontanlek och 

fantasilekar när skolgårdar och fritidsaktiviteter är för planerade (Mårtensson, 2015). I vår by 

så finns det inte så många val för att utöva idrottsaktiviteter. Vi har fotboll, skidåkning utför 

och på längden. Det finns en liten idrottssal på skolan. Där ser jag möjligheten för till exempel 

dans, klättring och olika typer av bollsporter inomhus. Det behövs dock ledare för dessa 

aktiviteter vilket kan vara svårt i en liten by. 

Jag kan tydligt se att de ungdomar som inte är fysiskt aktiva är tröttare. Det är också ett 

föräldraansvar enligt mig, det vi vuxna gör aktivt skapar ett intresse för våra barn. Vi har stora 

ytor natur runtomkring oss som inbjuder till friluftsliv och aktiviteter så som skidåkning, 

fiske, vandring, cykling, paddling med mera. Trots detta så har alltså den fysiska aktiviteten 

minskat bland våra ungdomar. Vi har under de senaste åren haft en stor procent inflyttning. 

De familjer som flyttar hit är människor som gillar det natur- och friluftsliv som vi har runt 

omkring oss med vackra fjäll och inbjudan till aktiviteter. De flesta av dem har ett stort 

intresse för skidåkning men det intresset delas inte av hela familjen utan det kan vara en 

förälder som lockas av detta. Barnen vill ha fler möjligheter att göra något annat utöver det 

som i dag presenteras för dem. ”Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att 

eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i 

naturen.” ( Skolverket, 2011 s51).  

Kommunen satsar alldeles för lite resurser och pengar på våra ungdomar. Vi måste värna om 

våra ungdomar i form av fler möjligheter till olika aktiviteter och arenor samt underhåll på 

befintliga arenor. Det är något som vi gemensamt måste ta tag i, eftersom forskningen tyder 

på att rörelsen blir mindre och mindre så måste vi börja satsa pengar och resurser på detta.  

Det är ett orosmoment att barn och ungdomar rör sig mindre. Skolarbetet tar mycket fritid 

säger barnen och ungdomarna. Jag har pratat med mina kollegor och de säger att det inte är så 

mycket läxor som tar tid. Vad är det då som gör att de inte är fysiskt aktiva i samma 

utsträckning idag som tidigare?  I resultatet framgår det att barn och ungdomar lägger mer tid 

framför olika skärmar än de gjort tidigare. Jag tycker att det är vi vuxna som måste sätta 

gränser på hur mycket tid som de får använda skärmar. Vi måste även motivera och 
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uppmuntra barnen mer till fysisk aktivitet. Jag anser också att vi behöver fler kortare pass av 

rörelse i skolan. Det finns mycket forskning inom området, om att man presterar bättre inom 

skolan om man rör sig mer och att vi då mår bättre. Man kan också se i forskning att den 

mentala hälsa blir positiv med mera rörelse (Osnes, Skaug & Kaarby, 2012). En skrämmande 

insikt man får är att klassfrågan är betydande, områden med lägre inkomst har färre antal 

idrottsutövare, det är dyrt med utrustning till olika sporter. Det finns ett antal kommuner i 

Sverige idag som öppnat idrottsbibliotek som man kan lämna in sin urväxta utrustning till, 

som andra kan gå och låna. Ett väldigt bra initiativ som dessa kommuner skapat, detta borde 

finnas i alla kommuner i Sverige så att alla kan få möjlighet att idrotta oavsett ekonomiska 

förutsättningar. 

Pojkar som har daglig idrott visar att de presterar bättre resultat i skolan i form av bättre 

betyg. Barn och ungdomar som tittade på tv mer än 2 timmar/dag hade ökad risk för övervikt 

och fetma, lägre kondition, lägre självkänsla, sämre socialt beteende och sämre 

skolprestationer (Folkhälsomyndigheten, 2015).  

Forskningen visar att det är bättre att röra på sig, ändå visar siffror på att barn och ungdomar 

rör sig mindre och mindre. Vi vuxna måste prata mer om vikten av rörelse med våra barn och 

ungdomar, dels för den fysiska men även för den mentala hälsans skull. Genom att engagera 

oss mer för att få våra barn och ungdomar att röra sig mer. Generation Pep är en organisation 

som jobbar för att främja rörelse. Deras syfte är att gemensamt med företag, organisationer 

och eldsjälar uppmuntra barn och ungdomar att röra sig mer samt att få dem att äta mer 

hälsosamt. Rörelsen får respons i samhället, de har läkare och forskare i sitt team som 

föreläser om detta. Man kan få hjälp med olika verktyg som man kan ha användning av på 

skolor eller i idrottsföreningar. Genom att använda sig av en sådan organisation som Pep så 

kan vi, skola, föräldrar och föreningar, få hjälp på vägen med olika verktyg. 

Det är en hälsorisk att fysisk aktivitet blivit mindre hos barn och ungdomar och det kan 

komma att få negativa följder i framtiden. Vi vuxna borde stötta dem mer i att aktivt röra sig 

mera. Att ha kortare rörelse pass i skolan och mer aktiviteter för dem på raster kommer att få 

våra barn att orka mer, må bättre och prestera bättre. Miljön runt dem måste bli bättre för att 

bjuda in dem till denna rörelse som de behöver. Det är ett starkt samband mellan rörelse och 

självkänsla. Självkänslan växer i och med att de kan kontrollera sin kropp. Om man ser på hur 

det ändras från att barnen går i förskolan till låg- mellan- och sedan högstadiet så blir 

vardagsrörelsen mindre ju äldre barnen blir.  
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Forskning visar att barn och ungdomar använder skärmen mer och mer (Lagercrantz, 2013). 

Det borde vara en varningssignal nog för att vuxna i samhället ska hitta lösningar på hur vi 

ska bemöta problemet. Vi måste hitta en balans hur mycket tid som skall användas på 

skärmarna nu när det är ett verktyg som vi använder oss av i skolan. Ett svårt dilemma då det 

också är så att det är med skärmen som det mesta arbetet utförs när barnen har läxor. Idag 

sitter barn stilla cirka 9 timmar om dagen och mycket av den tiden är framför skärmar, 

telefon, Ipads, dator och tv. Vi vet ännu inte hur barn och unga påverkas av att sitta länge 

framför skärmar. Man vet att deras hjärnor växer och det gör dem extra känsliga. Det jag ser 

är att det läggs mycket tid på skärmarna och att den tiden tas från något annat. Det som sker är 

att ungdomarna inte tar sig ut för att fysiskt röra på sig. Det betyder att det vi faktiskt vet 

räcker för att förstå att vi behöver hjälpa våra barn att begränsa sin skärmtid, för att få dem att 

röra sig mer fysiskt. Vi måste hitta lösningar för att de skall få en chans att göra något annat, 

istället för att sitta med skärmarna på rasterna i skolan. Vi måste se till att våra barns 

grundläggande behov är tillgodosedda, det vill säga att de får tillräckligt med sömn, har bra 

kostvanor och får 1-2 timmar rörelse varje dag. De behöver få tid till att leka och röra sig på 

skoltid och fritiden. 

 

Egna reflektioner 
Mina egna reflektioner när jag studerat ämnet, så ser jag att barn sitter stilla ca nio timmar om 

dagen och det kan inte vara bra för hälsan. Vi sitter mer än någonsin. Jag blir mer och mer 

övertygad om att vi rör oss alldeles för lite både på vår fritid och i skolan och att vi måste se 

över detta för att vi skall nå bättre hälsa bland våra barn och ungdomar. Det blir alldeles för 

mycket stillasittande för barnen i skolan och de behöver röra sig mer. Korta rörelse pass som 

gör att de får koppla bort skolarbetet. I och med detta så är jag övertygad om att vi skulle få 

barnens inlärning att öka. 

Med rörelse så får vi bättre sömn, bättre psykisk hälsa med mindre depressioner och det finns 

till och med muskler som påverkar det mentala välbefinnandet. Stillasittande skapar mer 

depressioner i livet. Motion påverkar i stort sett alla delar av vår hjärna till exempel stress, 

minne, koncentration och kreativitet. Hjärnan är den största kroppsdelen som påverkas av 

motion. Om man ser på hur det ändras från att barnen går i förskolan till låg, mellan och sedan 

högstadiet så blir vardagsrörelsen mindre ju äldre barnen blir. Kanske man ska plocka bort 

betyg i de praktiska ämnena, så att det är glädjen av att skapa och röra sig som gör att man vill 
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mer och får bort resultat delen i dessa ämnen. Att låta dem få använda sin kreativitet och att få 

skapa är en viktig del i deras lärande för framtiden.  

Ta slöjden till exempel, att veta hur man syr i en knapp, hur man hanterar en hammare ser jag 

som en stor del av nyttan i ett vuxet liv. Att det är viktigt att de får arbeta med kroppen. 

Vardagsmotionen är viktigare än vi tror. Varje liten rush uppför trappan räknas. Vi kan resa 

oss upp och sträcka på oss var 20-30 minut. 

Syftet med studien var att få fram hur mycket barnen och ungdomarna rör på sig samt om de 

saknar ställen att vara på. Av barnen och ungdomarna har det framkommit att de rör sig 

mindre nu mot tidigare år. De säger sig också sakna ställen att utföra sina önskade aktiviteter 

på. De tycker att det finns för få olika aktiviteter att välja på. Samhället behöver göra en insats 

för att öka nyfikenheten och för att de ska få möjlighet att utföra mera varierade typer av 

aktiviteter. Skolan har en roll i detta genom att ha varierade idrottslektioner och arbeta för att 

förebygga den ohälsa som skapas, men det räcker inte med det. Min egen slutsats efter mina 

observationer som jag ser på skolan är att de väljer bort rörelse för andra aktiviteter. Det 

framkommer genom olika undersökningar (Centrum för idrottsforskning, 2017) att den 

fysiska aktiviteten gör att de får en bättre hälsa och att de kanske skulle orka med skolarbete 

bättre om de valt att röra på sig mer. Resultatet visar att de rör sig lite mindre i de äldre 

åldrarna bland våra barn på vår ort, men ytterst liten skillnad från övriga landet.  

Samhället måste jobba mer för att få roligare i vårt utövande. Se till att det finns aktiviteter 

runt omkring barn och ungdomar i form av aktiviteter på skolgård, ett aktivt roligt 

idrottsutövande med alternativ att välja mellan, mer spontan rörelse med alternativ att välja 

mellan. Det påverkar barnen i deras skolarbete och skolan har ett ansvar för att för att få våra 

barn och ungdomar att röra på sig. Vi måste se till att förutsättningar finns till fysisk aktivitet. 

De som vi behöver jobba mest med är de äldre barnen där vi ser att skärmtiden har ökat. 

De yngre barnen rör sig mer i form av lek på sina raster. Som jag var inne på tidigare så sitter 

våra äldre ungdomar stilla och har någon form av skärm i handen. Det diskuteras ständigt i 

personalrummet hur vi ska göra för att de äldre barnen ska gå ut på raster men vi har ingen 

lösning på hur vi ska lyckas.  
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Framtida forskning 
Studien leder till nya frågor. Hur skall vi som vuxna få barn och ungdomar att visa intresse för 

att röra sig mera fysiskt? 

Barns rörelseförmåga kan studeras mer i förhållandet till vårt samhälle och individen. I FN:s 

barnkonvention (2009) står det att barnen ska ha rätt till möjlighet till en god hälsa, med 

framtida forskning kan det komma att bidra med en större förståelse när man ska förhålla sig 

till begreppet allsidig rörelseförmåga. Allsidig rörelseförmåga innefattar mer än bara fysisk 

aktivitet. Om vidare forskning hade utförts kring allsidig rörelseförmåga, kan man koppla 

samman olika aspekter, som innefattar allsidig rörelseförmåga och detta kan bidra till bättre 

möjligheter för barns utveckling. I min studie så visar resultatet att det blivit mindre rörelse de 

senaste åren. En fortsatt studie för att se om rörelsen och den fysiska aktiviteten fortsätter 

minska vore intressant.  
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Bilagor  
Bilaga 1 -Enkätfrågor. 
 

Fråga 1. 

Hur många minuter rör du dig så du får högre puls varje vecka? 

………………………………………………………................. 

Fråga 2. 

Hur upplever du att du känner dig efter ett pass där du fått puls? 

Piggare………………………………………………………………. 

Trött………………………………………………………………….. 

Vet ej…………………………………………………………………. 

Fråga 3. 

Är det lättare att fokusera i klassrummet efter att ni genomfört ett pass där ni fått högre puls? 

Ja………………………………………………………………………. 

Ingen skillnad………………………………………………………….. 

Trött…………………………………………………………………….. 

Fråga 4. 

Är du aktiv i någon form av träningsaktivitet på fritiden? 

…………………………………………………………………... 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor. 
Vilken årskurs går du i? 

 

Har ni någon förklaring till varför barn och ungdomar rör på sig mindre och mindre numera 

jämfört med tidigare? 

 

Är det något som ni saknar i form av arenor eller aktiviteter som ni vill utföra på skolgården 

eller fritiden? 

 

Tycker ni att ni har möjligheter att röra er fysiskt på raster? 

 

Vet du något om hur hälsan påverkas av att röra sig varje dag? 
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 Bilaga 3 -Blankett till vårdnadshavare. 
 Denna undersökning är en del av en c-uppsats som hade sin start i början av höstterminen 

2018 på lärarhögskolan på Umeå universitet. Syftet med studien är att undersöka om barn och 

ungdomar rör sig mindre och mindre. Samt om de saknar något i form av arenor och 

möjligheter för att utöva rörelse på skoltid och på fritiden. Undersökningen görs helt anonymt 

och ingen som jobbar med undersökningen kommer veta vem av deltagarna som svarat vad. 

När alla svar har samlats in, kommer det att sammanställas i löpande text och cirkeldiagram 

där det inte kommer att synas vem som svarar vad då enkäten är helt anonym. Det är helt 

frivilligt om man vill delta, men ju fler svar jag får in desto mer tillförlitliga blir slutresultatet. 

Om ni har några frågor om undersökningen eller vill ta del av resultatet efter 

sammanställningen så hör gärna av er till ansvarig; Joakim Nornholm telefon: 070-374 77 66 

eller via mail. joakim.nornholm@herjedalen.se.  

Barnets namn 

……….................................................................................................................... 

 

Jag godkänner att mitt barn deltar i undersökningen. 

 

………………………………………………….................................................... 

Vårdnadshavares underskrift och datum. 

 

Tack på förhand till alla som vill delta. 

Mvh Joakim Nornholm 

Trä och metallslöjdslärare. 
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Tillägg 
Det som hänt efter att jag utfört min studie är att det har resulterat i ett projekt, som skall leda 

till ett bygge av en betong skate park och i nuläget har det via ansökningar kommit in 

1,755,000kronor, till detta projekt. Detta ska förhoppningsvis få denna grupp, som rör sig 

mindre och mindre att börja aktivera sig mer. Projektet är att få till en betongpark på en yta på 

450kvm som skall vara för skateboard, inlines, kickbike och cykling, som vi kommer att kalla 

för Arena för spontanidrott. Projektet behöver 555000 kr till för att få till stånd en sådan. 

Pengarna som kommit in är från bidragsansökningar vid Boverket och Lossen fonden (lokalt 

stöd) där pengarna kommer från kraftbolag för deras åverkan på naturen, vid kraftdamms 

byggen och andra energi källor som energi bolagen står bakom. Samt att gå ut till dom lokala 

företagen och föreningar, för att ge möjligheten att ge ett ekonomiskt stöd till att kunna få 

detta projekt till stånd för att börja bygga. 

Avslutningsvis vill jag citera Carl Malmsten som en gång sade ”En hand som arbetar skapar 

en hjärna som tänker”. 

  

 

 JOAKIM NORNHOLM 

 

 

 

 

 


