


Förord 

Föreliggande studie har initierats av Riksidrottsförbundet (RF) som våren 2005 inbjöd 
Fritidsförvaltningen i Umeå kommun och Centrum för utvärderingsforskning (UCER), 
Umeå universitet, till ett möte för att diskutera en utvärdering av en Näridrottsplats vid 
Tegs Centralskola i Umeå. Mötet resulterade i att UCER fick i uppdrag att utarbeta ett 
förslag till utvärdering av Näridrottsplatsen. Den första etappen i utvärderingen, som 
redovisas i denna rapport, har finansierats av RF. 

Fil dr Björn Forsberg vid UCER har under våren och hösten 2005 genomfört den 
första planerade etappen av utvärderingen. I denna rapport beskriver och analyserar för-
fattaren förhållanden före uppförandet av näridrottsplatsen. Fokus ligger på barn och 
ungdomars behov, fysiska aktivitet och utnyttjande av befintlig idrottsplats och skol-
gård. Rapporten innehåller också undersökning och analys av planeringen av näridrotts-
platsen, där bl.a. elevernas delaktighet och medverkan i planeringen samt inflytande 
över anläggningens utformning har studerats.  

Rapporten aktualiserar viktiga frågor som rör förutsättningarna för att en näridrotts-
plats ska kunna nå önskade effekter och likaså vilka effekter som är rimliga att förvänta 
sig i detta konkreta fall. Här uppmärksammas bland annat betydelsen av närområdets 
sociala sammansättning och behovet av att undersöka fysiska aktivitetsmönster bland 
ungdomar innan näridrottsplatser uppförs. Alla aktörer som arbetar med liknande 
projekt kan sannolikt lära och inspireras av denna rapport. 

Etapp två i utvärderingen kommer att bedöma effekterna av näridrottsplatsen, fram-
förallt med avseende på dess påverkan på barn och ungdomars fysiska aktivitetsmönster 
och spontanidrottande. Denna första studie och rapport kommer att ligga till grund för 
olika typer av jämförelser mellan ”före” och ”efter”. Den andra etappen är planerad till 
hösten 2006 när anläggningen varit i bruk en tid. 
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Sammanfattning 
Näridrottsplatser har till syfte att stimulera spontan idrott och lek, och är ett bland andra 
svar på växande folkhälsoproblem med övervikt och bristande fysisk aktivitet. 
Planeringen av näridrottsplatsen vid Tegs Centralskola, Umeå, står i fokus för denna 
studie. Anläggningen ifråga, planerad och anlagd 2004-2006, är en av landets första när-
idrottsplatser. Studien undersöker fysiska aktivitetsbehov bland skolelever, samt elev-
inflytande över näridrottsplatsens utformning. Avsikten är att belysa utgångsläget före 
anläggningen av Tegs näridrottsplats, för att i ett senare skede möjliggöra utvärdering 
av dess effekter 

Huvudmålgrupp för studien är elever vid Tegs Centralskola, men undersökningen 
omfattar även elever vid två angränsande mellanstadieskolor. Studien har genomförts 
under försommaren och hösten 2005. Det empiriska underlaget utgörs av en enkät riktad 
till eleverna med frågor om fritidsvanor, idrottsträning, skolmiljö samt elevinflytande 
över näridrottsplatsens innehåll. Dessutom har gruppintervjuer genomförts med skol-
klasser i årskurs 5-9, samt med skolpersonal och projektledning. 

Resultaten visar att Tegseleverna är mycket idrottsaktiva, och överhuvudtaget har en 
mycket fysiskt aktiv tillvaro: Vid en jämförande utblick är Tegsungdomarnas fysiska 
aktivitetsnivå väsentligt högre än vad som framkommer i referensstudier av svenska 
ungdomars aktivitetsvanor. Den höga idrottsaktiviteten gäller båda könen. Idrotts-
intresset avspeglas även i ett omfattande föreningsidrottande bland ungdomarna: Tre av 
fyra skolelever är medlemmar av minst en idrottsförening. Elevernas fysiska aktivitet 
kommer även till uttryck i hur de förflyttar sig i vardagen, där flertalet elever tar sig 
fram på cykel eller till fots. 

Skälen till denna höga idrottsaktivitet och fysiska rörlighet spåras främst till sociala 
förhållanden. Skolans upptagningsområde utgörs av attraktiva medelklassmiljöer, och 
som visas av tidigare forskning stimuleras barn i sådana uppväxtmiljöer i högre grad till 
fysisk aktivitet av sina föräldrar än barn från sämre sociala förhållanden. I bakgrunden 
finns även det faktum att Tegs Centralskola har en uttalad idrottsprofil, eventuellt på-
verkar även Umeå kommuns allmänna status som en idrottsaktiv kommun. 

Studiens betoning av Tegsungdomarnas idrottsaktivitet och fysiska rörlighet riskerar 
möjligen att ge en något missvisande bild av ungdomarnas tillvaro. Typiskt för Tegs-
eleverna, liksom ungdomar i allmänhet idag, tycks vara en aktivitetsfylld livssituation 
som är på en och samma gång både mycket rörlig och stillasittande - där det senare bl.a. 
yttrar sig i en omfattande datoranvändning bland många ungdomar. Även om idrotten är 
en väsentlig del i tillvaron, utesluter detta alltså för den skull inte att samma ungdomar 
även använder mycket av sin tid till stillasittande aktivitet. 

Gruppen av fysiskt inaktiva elever är i vilket fall som helst mycket liten, vilket 
därför påverkar behovsfrågan med avseende på näridrottsplatsen. Som en allmän slut-
sats kan det hävdas att tämligen få av skolans elever är i tydligt behov av att öka sin 
idrottsaktivitet, då flertalet elever redan i utgångsläget tränar flera pass i veckan vid 
sidan av skolidrotten. Blott några få procent av eleverna tillhör den grupp som är sär-
skilt viktig att stimulera. Det finns troligen andra skolor i Umeå kommun där sådana 
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problem är mer utbredda, och där en näridrottsplats ur den synpunkten skulle möjlig-
göra större nyttoeffekter. 

Vilka behov kan då näridrottsplatsen fylla? Här pekar rapporten på projektets 
möjligheter att förbättra den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Skolgården vid 
Tegs Centralskola har varit mycket nedgången, och med ett ytterst begränsat utbud. 
Även inomhusmiljön på skolan är i hög grad ostimulerande. Många elever rapporterar 
om trötthet under skoldagarna, vilket inte minst sätts i samband med inomhusvistelsen 
under skoltid. I den mån näridrottsplatsen kan stimulera ökad uteaktivitet under raster, 
är detta därför ett viktigt resultat. 

Det finns också en grupp elever – särskilt talrik bland flickorna – som känner sig 
obekväma med skolidrottens prestationspress och tävlingsmoment. Även här kan när-
idrottsplatsen komma att fylla en viktig roll, nämligen som ett komplement till skol-
idrotten genom att erbjuda en mindre prestationsinriktad miljö. 

Frågan om elevinflytandet över planeringsprocessen har många bottnar, och inget 
entydigt svar. Elevrepresentanterna i den arbetsgrupp som ansvarat för att ta fram ett 
förslag till näridrottsplats har haft ett betydande inflytande över processen och förslagets 
utformning. Genom att dessa elever företräder hela elevkåren kan det ur representativ 
synpunkt hävdas att elevintresset tillgodosetts i planeringsfasen. En uttalad ambition 
från skolans sida har dock varit att skapa en bred medverkan bland eleverna. Studien 
visar här att flertalet elever inte upplever att de själva eller deras klasser har haft någon 
närmare påverkan på förslaget. Orsakerna till detta är av allt att döma flera: Många 
elever tycks t.ex. inte ha uppfattat anordnade planeringsmöten som dialogmöten, utan 
som informationstillfällen. Samtidigt förefaller de flesta elever i huvudsak ha varit 
nöjda med det förslag som den s.k. Arbetsgruppen presenterat i samband med nämnda 
möten, och alltså inte haft så mycket egna idéer att tillföra. 

Dock finns det elevopinioner för inslag som inte kommit med bland de prioriterade 
aktiviteterna. Från Arbetsgruppens sida motiveras detta med bl.a. ekonomiska och 
praktiska motiv. Studien ger inte underlag att bedöma i vilken grad exkluderingen av de 
aktuella förslagen varit väl motiverad. Slutligen ska framhållas att den färdiga 
anläggningen delvis avviker från det förslag som Arbetsgruppen tagit fram, genom att 
vissa inslag strukits från centralt håll av framförallt ekonomiska skäl. I huvudsak är 
förslaget dock genomfört. Näridrottsplatsen består av ett 30-tal aktiviteter. Här finns 
bl.a. konstgräsplan för bollsport, ytor för friidrottande, samt lekaktiviteter. Under 2006 
sker planteringsarbeten för att dessutom skapa en grön utemiljö. 

De elever som medverkat aktivt i planeringsprocessen är, kanske mindre överrask-
ande, ungdomar som redan i utgångsläget har ett stort idrottsintresse. På så vis kan det 
hävdas att det är idrottsengagerade elevers behov som stått i fokus. Med tanke på hur få 
elever som inte är idrottsaktiva vid Tegs Centralskola, är det samtidigt en öppen fråga i 
vilken grad man kan kräva av skolan att aktivt försöka involvera denna grupp i 
planeringsfasen. 
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1. Inledning 
 
Bakgrund 
Det moderna livet medför att de flesta av oss rör oss alldeles för lite. Problemet 
förstärks av nutidsmänniskans kosthållning där många av oss tar in fel sorts näring, 
dessutom i för stor mängd. I folkhälsostatistiken ger detta nu utslag i form av en kraftig 
ökning av antalet överviktiga, samt följdproblem som omfattar allt från ledbesvär och 
diabetes till försämrat självförtroende och annan psykisk ohälsa. Uttrycket fetma-
epidemi har blivit ett ord för dagen. 

Samhällstrenden mot minskad rörlighet och växande överviktsproblem gäller även 
barn och ungdomar. Detta inger oro. Att tidigt i livet grundlägga stillasittande vanor och 
dålig kosthållning är ett recept på problem senare i livet. Bland samhällets insatser för 
att motverka denna ohälsotrend märks satsningar på s.k. näridrottsplatser för lek och 
spontanidrott. Tanken är bl.a. att genom tillgänglighet och bredd i utbud nå många av de 
barn och ungdomar som idag inte föreningsidrottar. Syftet med dessa näridrottsplatser 
är därmed att stimulera ett intresse för fysisk aktivitet. 

Denna studie uppmärksammar tillkomsten av näridrottsplatsen vid Tegs Central-
skola, Umeå – planerad och anlagd under 2004-2005. Anläggningen ifråga är den i 
investeringstermer största näridrottssatsningen hittills i landet. Bristen på utvärdering 
inom området innebär att studien kan ge kunskapsunderlag om näridrottsplatsens 
möjligheter att tillgodose barns och ungdomars behov, samt väcka frågor för fortsatt 
forskning. Uppdraget har tagit form i samverkan mellan UCER, Riksidrottsförbundet 
samt Fritidsförvaltningen, Umeå kommun.  
 
Syftet med studien är att: 

(A) Kartlägga elevernas aktivitetsmönster samt attityder till idrottande och fysisk 
aktivitet före näridrottsplatsens tillkomst 
(B) Utvärdera planeringen av näridrottsplatsen med fokus på delaktighet och in-
flytande 

 
Mer specifikt söker utvärderingen svar på följande frågor: 

– Vilka behov och intressen har barn och ungdomar i närområdet? 
– För vem har näridrottsplatsen planerats och utformats? 
– Vilka har medverkat och tagit ansvar för planering, utformning och finansiering?  
– Hur delaktiga har på det hela taget eleverna varit i planering och utformning? 

 
Huvudfokus för studien är eleverna vid Tegs Centralskola. Målgrupp för näridrotts-
satsningen är emellertid alla boende i närområdet, däribland eleverna vid de närbelägna 
Västteg- samt Böleängskolan inom samma rektorsområde. Studien omfattar därför även 
mellanstadieelever vid dessa båda skolor.  

I studien undersöks utgångsläget före näridrottsplatsens uppförande, för att senare 
kunna följa upp dess effekter. De uppgifter som redovisas i studien – beträffande 
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attityder till fysisk aktivitet, synpunkter på utemiljöer, etc. – är alltså en läges-
beskrivning av tillståndet innan uppförandet av näridrottsplatsen. 

Metod, avgränsningar och genomförande av studien redovisas i Appendix. 
Kapitel 2, nedan, ger en bakgrund om folkhälsotrender bland ungdomar, och om när-
idrottsplatser som företeelse. Här tecknas även bakgrunden till anläggningen av en 
näridrottsplats vid Tegs Centralskola, samt om projektets organisering och finansiering. 
Empiriska resultat redovisas i kapitel 3-6. Dessa kapitel behandlar i nämnd ordning 
skolmiljön (med avseende på rastvanor; synen på utemiljön; synen på skolidrotten; samt 
elevhälsa); allmänna fritidsvanor bland eleverna; idrottsvanor; samt planerings-
processen och dess resultat. Analys redovisas i kapitel 7. I kapitel 8, avslutningsvis, 
presenteras rapportens slutsatser samt diskussion. 
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2. Näridrottssatsningar och dess bakgrund 
 
Näridrott ur ett folkhälsoperspektiv 
Satsning på näridrottsplatser är ett resultat av den folkhälsodebatt som utbrutit under 
senare år. I röda alarmrubriker har uttrycket fetmaepidemi inlemmats i vårt vardags-
språk, och begrepp som övervikt, body mass index och GI förekommer dagligen i 
media. En central fråga i diskussionen gäller barns och ungdomars fysiska aktivitet. 
Problem med fysisk inaktivitet och dålig kosthållning blir särskilt allvarliga när sådana 
vanor grundläggs tidigt i livet: Den långsiktiga utvecklingen inger här oro, med tecken 
på en allmän försämring – en ”amerikanisering” – av barn och ungdomars fysiska hälsa 
(se t.ex. Rasmussen m.fl. 2004). Utvecklingen kan gestaltas på olika sätt: Bilder av 
ungdomar som lever på skräpmat och läsk, och som kanske spenderar det mesta av sin 
lediga tid stillasittande vid datorn. Eller i form av hårda data som redovisar ett försämrat 
tillstånd beträffande ungdomars vikt, fysiska aktivitet och kosthållning (aa; Folkhälso-
rapport 2005; Skolhälsans Verksamhetsrapport 2004/2005).  

Beträffande den fysiska aktiviteten uppträder dock ett paradoxalt drag. Den fysiska 
träningen har faktiskt ökat något bland flickorna sedan slutet av 1980-talet (mätt som 
andelen ungdomar som tränar minst fyra gånger i veckan), och bland pojkarna befunnit 
sig på ungefär samma nivå under hela tidsperioden. Samtidigt har emellertid också 
stillasittandet ökat bland ungdomar, vilket paradoxalt nog även gäller fysiskt aktiva 
ungdomar (Folkhälsorapport 2005).  
 
Ansvarsfrågor och helhetssyn 
Det är inte givet att barn och ungdomar som statistiskt faller in i kategorin överviktiga 
eller fysiskt inaktiva själva uppfattar situationen som problematisk. Enligt en alltmer 
utbredd uppfattning kan dock ohälsoproblem som övervikt inte bara göras till en 
individfråga. Förr eller senare får samhället bära de extra kostnader som följer av dålig 
kosthållning, fysisk inaktivitet och övervikt – dvs kostnader för vård, uteblivna 
arbetstimmar, etc. Från denna utgångspunkt blir valet av livsstil alltså inte bara den 
enskildes ensak, utan även en samhällsangelägenhet. I ett sammanhang där det handlar 
om omyndiga skolungdomar är det viktigt att framhålla föräldrars och skolans ansvar: 
Ungdomarnas vanor uppstår inte i ett vaakum, tvärtom är signaler från hem och skola 
viktiga för insocialisering av kost- och motionsvanor.  

Under senare år har uppfattningen också stärkts att folkhälsofrågor behöver 
diskuteras och angripas utifrån en helhetssyn: Att enskilda punktinsatser – aldrig så 
välmotiverade – knappast är tillräckliga så länge man inte angriper problemens grund-
läggande orsaker. Till exempel kan en verkningsfull strategi för att minska övervikts-
problem antagligen behöva uppmärksamma både kostvanor och fysisk rörlighet – men 
även psykisk hälsa. Överfört till skolans värld är näridrottsplatser kanske inte det enda 
svaret för att uppnå en förbättrad elevhälsa. I debatten har t.ex. frågan väckts om det 
rimliga i att utrusta skolor med läsk- och godisautomater samtidigt som övervikt bland 
ungdomar utgör ett växande problem. Eller om baksidorna med en reservationslös tilltro 
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till datorn och IT-lösningar som leksak och arbetsredskap, i form av ökat stillasittande 
och inomhusvistelse bland barn och ungdomar. Många har också ifrågasatt de senare 
årens neddragningar inom idrottsämnet, med allt färre timmar idrottsundervisning – och 
hur detta ytterligare minskar barns och ungdomars fysiska rörlighet. 
 
Spontanidrott och Näridrottsplatser 
Spontan utomhuslek och idrottande bland barn och ungdomar var tidigare ett centralt 
inslag i bostadsområden. Med tiden har dessa aktiviteter dock trängts tillbaka till förmån 
för annat, särskilt datorn har blivit syndabock för en trend där de yngres tillvaro blivit 
alltmer stillasittande (se t.ex. Folkhälsorapport 2005 s116, 336f). Vid sidan av spontan-
idrottens direkta värde för den fysiska hälsan anses den viktig även rent socialt samt för 
att väcka barn och ungdomars intresse för föreningsidrott (Olofsson m.fl. 2002). Ned-
gången för spontanidrottande och utomhuslek är därför ett problem med flera bottnar. 

För att möta dagens negativa folkhälsotrender inledde Riksidrottsförbundet år 2001 
ett arbete för att etablera näridrottsplatser som idé och praktisk lösning.1 Idén kommer 
från Norge, där man sedan början av 90-talet har uppfört mer än 1.400 näridrottsplatser 
(Olofsson mfl 2002). De norska erfarenheterna är sammantaget goda, vilket främst 
yttrar sig i de positiva folkhälsoeffekter som registrerats.2 Riksidrottsförbundets sats-
ning har inte varit specifikt riktad mot barn och ungdomar, även om dessa utgör en 
viktig målgrupp. Målgrupp för näridrottssatsningar är främst dem som inte deltar i 
organiserad föreningsidrott, då problemen med fysisk inaktivitet antas vara särskilt stora 
i denna grupp. Förutom det direkta värdet av en ökad rörlighet förmodas näridrotts-
platser också stimulera ett ökat intresse för idrottande i andra former (a.a.). 

Näridrottsplatsen är en idrottsanläggning som ska stimulera människor till spontan 
fysisk aktivitet (där uttrycket spontan står i kontrast till organiserad idrott med dess 
särskilda förutsättningar). En central tankegång är därför att näridrottsplatsen inte får 
vara kringgärdad av restriktioner – den ska kunna nyttjas gratis av vem som helst, och 
den ska t.ex. inte gå att boka. Näridrottsplatsen ska även erbjuda möjligheter att bedriva 
flera olika typer av aktiviteter parallellt. Tanken är också att näridrottsplatsen ska kunna 
utnyttjas under alla delar av året, och enkelt kunna ställas om för vinterbruk. Till sist har 
näridrottsplatsen även rollen av en social mötesplats, bl.a. med tanken att därmed göra 
den mer attraktiv. 

En näridrottsplats inrymmer normalt möjlighet till bollsport, friidrottande, lek, 
uppvisningsidrott såsom skateboard, samt ytor för vanligt socialt umgänge. Som namnet 
låter antyda ska näridrottsplatsen finnas där människor bor och verkar, tillgängligheten 
är en hörnsten. Satsningar på näridrottsplatser är därför främst riktade mot bostads-
områden och skolor.  

                                                 
1 Riksidrottsförbundet är inte ensam aktör i idrottssverige om att marknadsföra och stödja näridrotts-
platser, även Fotbollsförbundet ger bidrag till småplaner för s.k. spontanfotboll (svenskfotboll.se). 
2 Någon samlad utvärdering av de norska näridrottsplatsernas folkhälsoeffekter har inte genomförts, däre-
mot visar studier av enskilda näridrottsplatser på betydande positiva effekter (Näridrottsplats – idéhand-
bok för näridrottsplatser, Riksidrottsförbundet). 
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Att just skolgården blivit en viktig arena för näridrottsplatser är naturligt. Skol-
gårdarna är ett idag ofta dåligt utnyttjat rum för utomhusvistelse och aktivitet. Ett 
uppenbart skäl handlar om skolgårdarna som sådana. Trots upprustningsinsatser på en-
skilda skolor – ofta med målet att skapa en grönare miljö – är många av landets skol-
gårdar alltjämt nedgångna och oinspirerande grus- eller asfaltsplaner. Sådana skolgårdar 
förmedlar en själlös atmosfär som knappast lockar till utomhusaktivitet.  
 
Näridrottsplatsen vid Tegs Centralskola 
Tegs Centralskola är en högstadieskola från 1950-talet med ca 625 elever. Bostads-
områdena Teg, Böleäng och Röbäck utgör upptagningsområde. Gemensamt för dessa 
områden är att de tillhör de socialt mer attraktiva miljöerna i Umeå. Det är inte en till-
fällighet att just Tegs Centralskola blivit föremål för Umeås första näridrottsplats. Skol-
gården har allmänt ansetts vara mycket nedgången, och i princip bestått av en stor 
oinspirerande grus- och asfaltsyta med begränsad möjlighet till aktivitet. Även skol-
ledningen har påtalat problemet: ”Vår skolgård idag är under all kritik” heter det t.ex.  i 
en kommentar av skolans rektor hösten 2004. 

I sammanhanget kan även nämnas att Tegs Centralskola har en viss idrottsprofil. 
Skolledningen har sedan lång tid prioriterat idrottsfrågor, och på skolan finns det bl.a. 
särskilda idrottsklasser (tre ”hockeyklasser”) som ges exra idrottsundervisning. 

Beslutet att låta uppföra näridrottsplatsen vid Tegs Centralskola, såsom en pilot-
satsning bland kommunens skolor, togs 2004 av Fritidsnämnden i Umeå kommun 
(Sammanträdesprotokoll 050418). En bakgrund är kommunfullmäktiges beslut att 
prioritera barn och ungdomars spontanidrottande (Ansökan om anläggningsbidrag för 
näridrottsplats). Det kan nämnas att även andra skolor i kommunen uttryckt intresse för 
motsvarande satsningar.  

Målgrupp för spontanidrottssatsningen är inte bara eleverna vid Tegs Centralskola, 
tanken är att anläggningen utanför skoltid ska kunna nyttjas även av andra boende i när-
området. Till denna grupp räknas inte minst eleverna vid Böleängsskolan och Västtegs-
skolan, de två låg- och mellanstadieskolorna inom samma rektorsområde. 

Projektansvarig entreprenör är det lokala företaget Svenska Multiparker – en av ca 
fem svenska företag i branschen – som tilldelats uppdraget genom upphandling av 
Umeå kommun. Projektet styrs av en manligt sammansatt ledningsgrupp av politiker i 
fritidsnämnden (ordf. och vice ordf.), tjänstemän (fritidschefen, parkchefen, rektor Tegs 
Centralskola, och en kommunal fastighetsförvaltare), samt projektledaren och VD vid 
Svenska Multiparker. Till ledningsgruppen har en särskild arbetsgrupp knutits, bestå-
ende av två projektledare (en från entreprenören Svenska Multiparker och en fritids-
ledare), sex elever, samt en idrottslärare. Representanter för skolpersonal och elever 
kommer samtliga från Tegs Centralskola. Eleverna representerar dessutom samtliga års-
kurser på högstadiet. 

Multiparker har dels agerat som processledare och konsulter i det operativa arbetet 
med att planera utformningen av anläggningen, dels varit leverantör av själva anlägg-
ningen. Företaget använder namnet Qulan om sin egen produktanläggning, en beteck-
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ning som även Umeå kommun har anammat. Namnet kan förvirra, då Svenska Fotbolls-
förbundet använder det snarlika Kulan om anläggningar för s.k. spontanfotboll. 

Planeringsarbetet påbörjades i september 2004, med sikte på att under hösten ta fram 
ett färdigt förslag med pririteringslista. Som ett led i arbetet genomförde den s.k. 
Arbetsgruppen ett studiebesök vid befintliga spontanidrottsanläggningar i södra delen 
av landet (Linköping, Jönköping, Stockholm). Tanken var att hämta kunskap och 
inspiration från dessa anläggningar. Det förslag som Arbetsgruppen utvecklade under 
höstterminen har kommit att ligga till grund när arkitekter m.fl. utformat den slutliga 
planen för näridrottsanläggningen. I denna andra planeringsfas under vintern och våren 
2005 fungerade Arbetsgruppen som en referensgrupp.  

Entreprenören och skolansvariga har redan från projektets upptaktsfas betonat betyd-
elsen av elevernas medverkan, att näridrottsanläggningens utformning måste spegla 
elevernas egna önskemål, och inte får vara en tjänstemannaprodukt. Elevernas med-
verkan i planeringsarbetet har alltså dels skett i form av elevrepresentation i den s.k. 
Arbetsgruppen. Av de sex elever som ingått i gruppen har tre representerat elevrådet 
och tre skolans idrottsförening. För att nå ut bland eleverna överlag har dessutom elev-
representanterna i Arbetsgruppen besökt samtliga klasser på skolan. Målet med dessa 
klassbesök har både varit att informera om projektet och att inhämta synpunkter. 

Byggstarten planerades till 1 juni 2005 med färdigställandet av anläggningen till 1 
oktober. Anläggningsarbetet inleddes emellertid inte förrän i augusti, främst p.g.a. att 
svåra markförhållanden fördyrat arbetet. Som ett resultat av de sprängda kostnadsram-
arna har också delar av den planerade anläggningen skjutits på framtiden. Från politiskt 
håll har man beslutat att stycka upp anläggningsarbetet på tre etapper, där det endast 
finns budgeterade medel för den första etappen. Huruvida de återstående etapperna 
(bl.a. inkluderande en beachvolleyplan) kommer att genomföras är således ovisst. Den 
första etappen av projektet slutfördes i november 2005 (helt färdigställd är dock anlägg-
ningen först med planteringsarbeten under våren 2006). Formell invigning sker under 
våren 2006. 

 
Finansiering 
Finansieringen har vilat på strategin att låta flera olika intressenter dela på kostnaderna. 
Satsningen är dock till största del finansierad genom kommunala medel, projekt-
kostnaderna fördelas enligt följande: 

Umeå kommun  6.8 mkr (varav 2.0 mkr ur fritidsnämndens budget) 
Bidrag  588.000 sek fördelat på: –EU Stad och Landmedel 413.000 
 –Riksidrottsförbundet  100.000 
 –Svenska fotbollsförbundet  75.000 
Sponsring 820.000 sek 
Totalt < 8.2 mkr 
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Bidragen från Riksidrottsförbundet respektive Svenska fotbollsförbundet är led i dessa 
förbunds satsningar på att stödja spontanidrott.3 Fritidsnämnden i Umeå fick för 2005 
ett extraanslag på 2 mkr för spontanidrottssatsningar, medel som tilldelats Tegsanlägg-
ningen (Fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll 18 april 2005). Därefter har Kommun-
styrelsen beslutat att tillskjuta ytterligare 2.8 mkr till anläggningen. 

Företagssponsringen hade t.o.m. maj 2005 inbringat 820.000 sek, där ett antal s.k. 
huvudsponsorer gått in med ett större belopp. Sponsringen motiveras inte bara med 
behovet att få in resurser till projektet, utan framställs även som en väg att minska 
skadegörelse och snatteri bland ungdomar. Här nämns en livsmedelsbutik belägen i när-
heten av Tegs Centralskola där problem med snatterier förväntas minska genom den 
positiva uppmärksamhet som sponsring av näridrottsanläggningen skänker. På det hela 
taget blir sponsring av näridrottsplatsen från berörda företags sida ett sätt att synas i ett 
positivt sammanhang.  
 

                                                 
3 Se ovan beträffande Riksidrottsförbundet. I fallet med Fotbollsförbundet finns ett beslut om att stödja 
uppförandet av 80 näridrottsplatser med ett schablonbelopp på 75.000 sek till varje enskild anläggning.  
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3. Skolmiljön 
Redovisningen i detta och följande kapitel (3-6) tar fasta på förhållanden före anläg-
gningen av näridrottsplatsen. Utvärdering av hur näridrottsplatsen används – samt i 
vilken omfattning och av vilka – kommer att genomföras vid en senare tidpunkt. Data i 
den föreliggande studien blir då en utgångspunkt för att studera följder av näridrotts-
platsen. 
 
Skolgården – före näridrottssatsningen 
Enligt skolpersonal har skolgården vid Tegs Centralskola använts ytterst lite av 
eleverna. Skälet är enkelt: Skolgården har uppfattats som grå och trist, med alltför lite 
möjligheter till aktivitet. Endast alldeles före sommaruppehållet har skolgården till-
fälligt kunnat leva upp, med basketspel och liknande: 

”Vi har upplevt att detta varit en av Umeås tråkigaste skolgårdar. Det har känts 
som asfaltsplan överallt...Utomhusrast har inte varit något alternativ, bara 
några ströelever har varit ute.” Skolanställd 

Uppfattningen om en trist skolgård bekräftas även av intervjuade elever: 

”Det finns ju ingenting där. Det är ju bara asfalt. Grusplan.” Årskurs 8 ♀ 

Också enkätstudien ger stöd åt den negativa bild av skolgården som intervjuerna för-
medlar. Se Tabell 1: 
 
Tabell 1. Vad tycker du om din skolgård? (Fråga 6)   
[antal elever inom parantes] 
Utseende   Om Träd och grönt  
Fin 1,8% (6)  Tillräckligt med träd och grönt 20,6% (67) 
Ganska Fin 8,0% (26)  För lite träd och grönt 60,9% (198) 
Ganska Tråkig 24,0% (78)  Ingen åsikt 18,5% (60) 
Tråkig 57,5% (187)  Totalt 100,0 (325) 
Inget Speciellt 8,6% (28)    
Totalt 100,0 (325)    
     
Här finns:   Om att idrotta på skolgården  
Mycket att göra 2,5% (8)  Bra möjligheter att idrotta 8,0% (26) 
Ganska mycket att göra 3,5% (11)  Ganska bra möjligheter att idrotta 44,8% (146) 
Ganska lite att göra   40,6% (129)  Dåliga möjligheter att idrotta   35,6% (116) 
För lite att göra   53,5% (170)  Ingen åsikt 11,7% (38) 
Totalt 100,0 (318)  Totalt 100,0 (326) 
 
Ur skönhetssynpunkt bedömer mer än fyra av fem elever skolgården som ”tråkig” eller 
”ganska tråkig”. Omvänt är det blott 2% som anser skolgården som ”fin”. Även bilden 
av skolgårdsmiljön som en grå asfaltsmiljö stöds av eleverna: 61% anser att det finns 
”för lite träd och grönt” på skolgården. Denna åsikt är särskilt vanlig bland flickorna. 
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Trots att majoriteten av eleverna uppenbarligen har en negativ bild av skolgården, finns 
det som synes även en mindre grupp som inte delar denna uppfattning. Hur dessa elever 
motiverar sin mer positiva bild är inte klarlagt. 

Det stora flertalet elever anser möjligheterna till aktivitet på skolgården som alltför 
begränsade: 54% anser att det finns ”för lite” att göra, och ytterligare 41% att 
skolgården erbjuder ”ganska lite” att göra. En positiv tolkning av den senare utsagan är 
att elever i denna grupp trots allt ser viss möjlighet till meningsfull sysselsättning på 
skolgården. I vilket fall som helst är det bara 6% av eleverna som angivit att det finns 
”ganska mycket” eller ”mycket” att göra på skolgården. 

I ljuset av dessa resultat är det överraskande många som trots allt ser acceptabla 
möjligheter till idrottande på skolgården: 45% bedömer möjligheterna till idrottande 
som ”ganska bra” och ytterligare 8% ser dem som ”mycket bra”. Nära till hands ligg-
ande förklaringar är dels det faktum att skolan faktiskt har idrottsundervisning på skol-
gården, dels att möjligheten att spela fotboll och liknande inte ställer särskilt höga 
utrustningskrav. 

Flertalet elever använder dock på sin höjd skolgården sporadiskt för vanliga idrotter 
som fotboll, brännboll och hockey. Till exempel anger endast 2% att de ”ofta” spelar 
fotboll på skolgården, att jämföra med 32% som endast ”ibland” och hela 60% som 
”aldrig” spelar fotboll (Fråga 7). Enkätresultaten antyder hur som helst att skolgården 
används något mer av eleverna, än vad skolpersonalen hävdar. Frågan är dock i vilken 
grad det rör sig om ”spontan” vistelse på skolgården, för många elever är skolgårds-
vistelse uppenbarligen liktydig med idrottsundervisning: 

”Man använder ju skolgården på idrotten, men inte annars.” Enkätkommentar 

Intervjuade elevers förväntningar på en skolgård är att den ska kunna användas i många 
syften – för socialt umgänge och rekreation, för att få frisk luft, och för idrott – under 
alla delar av året. 

De intervjuade mellanstadieeleverna vistas i långt högre grad på skolgården (på 
Böleängs- respektive Västtegsskolorna) än eleverna vid Tegs Centralskola. Skälen är 
främst två: Dels uppmuntrar lärarna på mellanstadieskolorna aktivt eleverna att gå ut på 
rasterna, dels erbjuder skolgårdarna på dessa båda skolor ett betydligt större utbud av 
aktiviteter: 

”Vi är tvungna att vara ute [på rasterna]. Fast jag tror att även om man inte hade 
varit tvungen hade jag nog ändå varit ute rätt mycket.” Årskurs 5 ♀ Böleängsskolan 

Mellanstadieelevernas raster är i långt högre grad än högstadieelevernas fyllda av 
aktiviteter (jfr nedan), vilket följande dialog om en typisk skolrast låter ana: 

Elev: ”De flesta brukar köra 'Tagen' [=lek] på klätterställningarna.” E: ”Mmm.” 
E: ”Jag brukar spela fotboll.” E: ”Och vissa gungar.” E: ”Eller spelar basket.” 
E: ”Det är många som brukar åka ”rulle” [inlines] på skolgården också.” 
Årskurs 5 Böleängsskolan 
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Innemiljö och raster 
De begränsade aktivitetsmöjligheterna på skolgården, gör att eleverna vid Tegs Central-
skola i huvudsak tillbringar rasterna inomhus. Dock är även skolans utbud av inomhus-
aktiviteter tämligen begränsat. Skolbiblioteket och en minimalistisk cafeteria är det enda 
som sticker ut. I övrigt består inomhusmiljön av korridorer och några öppna hallar. Inte 
heller inomhusmiljön uppfattas därför som särskilt upplyftande. Några elever menar att 
skolan är färglös och grå: 

”Det känns som att man går i en källare hela tiden.” Årskurs 8 ♂ 

Aktiviteterna på rasterna uppvisar inte heller någon större mångfald. Enligt eleverna 
själva består rasterna till största del av att man sitter och pratar eller strövar omkring i 
korridorerna – vissa spelar poker. Ibland besöker man biblioteket eller kiosken på 
skolan. Ganska vanligt är även att traska över till den närbelägna Ica-butiken och handla 
godis. Men merparten av tiden spenderas alltså i korridorerna.  

Intervjuade elever i årskurs 8 och 9 upplever en försämring av inomhusatmosfären, 
sedan de själva började vid skolan. Främst handlar det om att skolan tagit bort ett antal 
soffor efter problem med skadegörelse, kvar finns nu bara vanliga bänkar.  

I enkäten får eleverna ta ställning till i vilken utsträckning de ägnar sig åt de i 
tabellen nedan angivna aktiviteterna under längre raster och håltimmar:  
 
Tabell 2. Hur ofta gör du dessa saker under håltimmar/längre raster? (Fråga 5)  
[antal elever inom parantes] 
  Varje dag 3-4 dagar 1-2 dagar Aldrig Totalt 
   i veckan i veckan 

Hänga i korridorerna 45,4% (134) 29,5% (87) 20,7% (61) 4,4% (13) 100,0 (295) 

Gå till biblioteket 4,5% (11) 7,4% (18) 34,7% (84) 53,3% (129) 100,0 (242) 

Sitta på cafeterian 3,9% (9) 11,7% (27) 29,0% (67) 55,4% (128) 100,0 (231) 

Sitta vid dator 3,0% (7) 8,1% (19) 43,2% (102) 45,8% (108) 100,0 (236) 

Far ifrån skolan 10,9% (29) 18,9% (50) 45,3% (120) 24,9% (66) 100,0 (265) 

Är ute på skolgården  7,2% (16) 11,2% (25) 40,4% (90) 41,3% (92) 100,0 (223) 
 
Mindre överraskande är den ojämförligt vanligaste sysselsättningen att hänga i korri-
dorerna, närmare hälften av eleverna (45%) gör detta dagligen under sina långraster. 
Beträffande dagliga rastaktiviteter, ger inget av de andra alternativen något större 
utslag; t.ex. är det bara ett fåtal elever som dagligen besöker biblioteket eller skolcaféet 
(ca 4% vardera). En något större grupp (7%) uppger att de är ute på skolgården 
dagligen, vilket ger ytterligare bränsle åt bilden av att eleverna utnyttjat skolgården 
något mer än vad som uppges från personalhåll.4  

Samtliga av svarsalternativen gäller dock sådant som eleverna regelbundet gör på 
rasterna. Under en normal skolvecka besöker nästan hälften av eleverna biblioteket och 
                                                 
4 Resultaten avser enbart elever som gick i årskurs 7 och 8 under vårterminen 2005, dvs elever som gått 
en längre tid på Tegs Centralskola och således har perspektiv på sina rastvanor.  
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skolcaféet minst 1-2 gånger, och något fler sitter vid de skoldatorer som eleverna får 
använda för eget bruk.5 Tre av fyra elever (75%) går hem på längre raster åtminstone 1-
2 gånger per vecka. Det kanske mest överraskande resultatet är dock att nästan sex av 
tio elever (59%) uppger att de är ute på skolgården minst 1-2 gånger per vecka. Detta 
resultat avviker från den bild som framträder i intervjuer, nämligen att man sällan eller 
aldrig är på skolgården. Resultatet antyder en definitionsproblematik: att t.ex. hämta 
frisk luft utanför skolans portar kanske av många ses som ett besök på skolgården. 
Sådana faktorer skulle alltså kunna förklara det höga utfallet. 

För att illustrera förändringen som sker vid övergången från mellan- till högstadiet är 
det värt att notera att de elever i årskurs 6 som besvarat enkäten i långt högre grad är ute 
på rasterna (och i betydligt mindre utsträckning hänger i korridorerna). Bland sexorna 
uppger 41% att de dagligen är på skolgården under sina längre raster, och ytterligare 36% 
att de är på skolgården 3-4 dagar per vecka. Några intervjuade högstadieelever vittnar 
mycket riktigt också om en stor omställning jämfört med tiden på mellanstadiet. Aktiv 
utomhusvistelse på rasterna har ersatts av inomhusvistelse i skolkorridorerna. En anställd 
vid Tegs Centralskola, som även arbetat på mellanstadieskola, framhåller: 

”Många elever har ett rörelsebehov. De är vana att vara ute på rasterna på 
mellanstadiet. Det blir en väldig förändring när de kommer till högstadiet. På 
högstadiet finns ingen tradition av att vara ute på rasterna.” Intervju 9 dec 2005 

 
Elevhälsa 
Tegs Centralskola har ingen samlad elevhälsostrategi, dock finns det ett elevvårdsteam 
(bestående av kurator, sjuksköterska, syo och rektor) för samordning av elevhälsoarbete. 
Under senare tid har, vid sidan av näridrottssatsningen, vissa ytterligare steg tagits för 
att främja elevhälsan. Ett konkret exempel är att läskedrycker i skolans dryckesautomat 
i början av 2005 ersattes av mer hälsosamma alternativ.  

Skolverket rekommenderar att alla elever ska möjliggöras 30 min daglig fysisk 
aktivitet, en diskussion om hur detta ska integreras i undervisningen har nyligen initierats 
på Tegs Centralskola. Andra skolor har kommit längre, t.ex. har man på vissa Stock-
holmsskolor redan förverkligat detta mål (Skolhälsans Verksamhetsrapport 2004/2005). 

Flertalet av de intervjuade eleverna uppger att de ofta är trötta under skoldagarna, 
och särskilt på eftermiddagen. Främst sammankopplas detta med för mycket inomhus-
vistelse, och ett snävt schema med få längre raster: 

”Man sitter mest och slöar och gör ingenting, så därför blir man jättetrött.” 
Årskurs 8 ♀ 

”Jag blir sur. För att jag sitter still.” Årskurs 8 ♀ 

”Det är för lite tid [att vara ute]. De gånger jag går ut från skolan är när jag 
kommer hit och när jag går hem.” Årskurs 7 ♂ 

                                                 
5 46,6% av eleverna uppger att de besöker biblioteket minst 1-2 gånger i veckan, och 44,6% besöker 
skolcaféet. Drygt hälften av eleverna, 54,3%, uppger att de sitter vid skolans datorer.  (Fråga 5) 
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Några elever framhåller att bristen på utomhusvistelse under skoltid väl kompenseras av 
ett aktivt uteliv under ledig tid. Flera elever anser också att tröttheten ligger i sakens 
natur när man går i skolan, medan andra menar att skolan bör jobba med lösningar på 
problemet. 
 
Skolidrotten 
Spontanidrott på skolgården kan vid sidan av andra värden ses som ett komplement till 
idrottsundervisningen. Detta ger skäl att undersöka elevernas syn på skolidrotten, d.v.s. 
vad som är bra, dåligt eller saknas. 

Intervjuade elever förmedlar huvudsakligen en positiv bild av skolidrotten. Flertalet 
av dem uppskattar innehållet på idrottstimmarna – om än med vissa reservationer, där 
man önskar antingen mer eller mindre av specifika aktiviteter. Många elever tycker 
dessutom att antalet idrottstimmar är i minsta laget, och skulle gärna ha mer idrott på 
schemat. Även enkätstudien visar att synen på skolidrotten i huvudsak är positiv bland 
eleverna, se tabell: 

 
Tabell 3. Hur trivs du på idrotten? (Fråga 11)6  
[antal elever inom parantes] 
Mycket Bra  50,0 (161) 
Ganska Bra  43,2 (139) 
Ganska Dåligt  2,5 (8) 
Mycket Dåligt  4,3 (14) 
Totalt  100,0 (3227) 
 
Synbarligen trivs en majoritet av eleverna med idrotten, mindre än 7 procent har en 
direkt negativ inställning.8 Vantrivsel på idrotten framstår på så vis mer som ett individ-
problem än ett problem för en större grupp elever. 

Samtliga intervjuade elever beskriver sig som aktiva under idrottstimmarna. Även 
enkätstudien pekar på en hög aktivitetsnivå bland skolans elever: Endast 2% har svarat 
att de är ”inte alls” aktiva, vilket ska ställas mot de två tredjedelar av eleverna (65%) 
som beskriver sig som ”mycket” aktiva.9 Sammantaget är det alltså en mycket liten 
grupp elever som känner vantrivsel, eller beskriver sig som passiva på idrotten. 

                                                 
6 Data avser elever som gick ut årskurs 7 och 8 vårterminen 2005 (330 elever), eftersom vi främst varit 
intresserade av att fånga synen på den idrottsundervisning som ges på högstadiet.  
7 Svarsbortfall på 8 elever. 
8 Svarsalternativet ”Ganska bra” är möjligen lite problematiskt, eftersom det täcker in hela spektrat mellan 
den negativa attityden ”Ganska Dåligt” och det starkt positiva ”Mycket Bra”. Inom denna grupp döljer sig 
troligen både elever med en neutral syn på skolidrotten, och elever med en i huvudsak positiv attityd.  
9 Frågan Hur aktiv är du på idrotten? har följande svarsfördelning: Mycket 65,0%; Ganska 32,8%; Inte 
alls 2,2% (Fråga 12). I en motsvarande undersökning av Stockholmsungdomar uppgav 90,1% av 
flickorna och 96,0% av pojkarna att de ”alltid eller för det mesta deltar” i skolidrotten (Rasmussen mfl 
2004 s51). Även om frågorna inte är ställda på samma sätt, tycks Tegsungdomarna vara jämförelsevis 
mer aktiva på idrottstimmarna. 
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Som redan påpekats innebär den höga idrottsaktiviteten bland intervjuade elever att 
det varit svårt att få svar på frågan om vilka behov mindre aktiva elever har, samt skälen 
till deras lägre aktivitet på skolidrotten. 

I kontrast till bland intervjuade elever uppträder i enkätstudien en mindre opinion 
som är kritisk till idrottsundervisningens innehåll. Andelen som anser innehållet vara 
”mycket bra” är 30% – vilket är betydligt lägre än andelen som trivs ”mycket bra” med 
skolidrotten (se ovan) – och var sjunde elev har valt något av svarsalternativen ”ganska 
dåligt” eller ”mycket dåligt”.10 Tydligt är således att relativt många elever önskar 
förändringar i inriktningen på idrottstimmarna. Värt att notera är att dubbelt så många 
pojkar som flickor ogillar innehållet på idrotten11. 

Den tydligaste polariseringen i synen på idrotten uppträder i frågan om hur man ser 
på konkurrens och tävlan, se tabell: 
 
Tabell 4. Vad tycker du om att tävla på idrotten? (Fråga 14)  
[antal elever inom parantes] 
Mycket Bra 38,4% (119) 
Ganska Bra 44,5% (138) 
Dåligt 17,1% (53) 
Totalt 100,0 (31012) 
 
Samtidigt som en stor grupp elever uppenbarligen uppskattar tävlingsmoment på 
idrottstimmarna, är det också många elever som känner sig obekväma eller av andra 
skäl inte uppskattar tävling samt att mätas med andra. Enligt skolsköterskan på Tegs 
Centralskola är prestationspress ett problem som gör att många ungdomar upphör att 
idrotta när de kommer upp i 15- 16-årsåldern, då elitsatsningar leder till utgallringar (jfr 
Rasmussen mfl 2004 s23). 

I jämförelse mellan flickor och pojkar framträder både likheter och skillnader. 
Andelen elever som uppskattar innehållet på idrotten samt trivs på idrottstimmarna, är 
ungefär jämnstor mellan könen. Dock är det en större andel killar som beskriver sig som 
”mycket aktiva” (75% av pojkarna jämfört med 59% av tjejerna). Andelen killar som 
anser att nivån på idrotten är ”för lätt” är mer än tre gånger så stor som bland tjejerna 
(33% mot 10%). Omvänt är det en betydligt större andel tjejer som ogillar tävlings-
moment på idrotten (21% av tjejerna mot endast 8% av killarna).  

Sedan länge finns det en skolidrottsförening, ”Skol IF”, på Tegs Centralskola. Denna 
beskrivs som mycket aktiv, och ansluter en stor del av skolans elever. Enligt uppgift från 
skolhåll har periodvis uppåt 85-90% av eleverna varit medlemmar, dock har det skett en 
nedgång under de senaste åren. Orsaker till det stora intresset för skolidrottsföreningen är 
dels elevernas allmänt stora idrottsengagemang (se även nedan), dels att medlemskap är 
ett villkor för att kunna delta i distriktsmästerskap och liknande för skolan.  

                                                 
10 56,0% har svarat ”ganska bra”, 10,7% ”ganska dåligt” och 3,7% ”mycket dåligt” (Fråga 10). 
11 16,7% av pojkarna har angivit något av svarsalternativen ”ganska dåligt” eller ”mycket dåligt”, att 
jämföra med endast 8,6% av flickorna. 
12 Svarsbortfall på 20 elever. 
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4. Allmänna Fritidsvanor 
 
Fritidsvanor 
I såväl intervjuer som enkätstudie har stor uppmärksamhet ägnats åt elevernas 
fritidsvanor – dels under ledig tid på vardagar, dels under helger och längre ledigheter. 
Här behandlas allmänna fritidsvanor bland ungdomarna, för att ge en bild av vilket 
utrymme stillasittande respektive rörliga aktiviteter har i deras tillvaro. I följande kapitel 
ges en mer ingående redogörelse för ungdomarnas idrottsvanor. 

På frågan ”Vad brukar du göra efter skolan?” (Fråga 15) får eleverna ta ställning till 
i vilken utsträckning de ägnar sig åt sex olika angivna aktiviteter (umgås med kompisar; 
datoranvändning; idrottande; tv-tittande; läxläsning; läsa böcker och tidningar). På 
motsvarande vis får eleverna bedöma i vilken grad de ägnar sig åt dessa aktiviteter 
under lediga dagar, dvs helger och lov (Fråga 16). Svarsalternativen är på inget vis hel-
täckande sett till hur skolungdomar kan tänkas använda sin tid, avsikten är endast att ge 
en föreställning om vilket utrymme fysiskt aktiva respektive stillasittande aktiviteter har 
i elevernas tillvaro. Svarsfördelningen i den förra frågan redovisas i tabell 5 (se 
Appendix för Fråga 16): 
 
Tabell 5. Vad brukar du göra efter skolan? (Fråga 15)  
[antal elever inom parantes] 
 Mycket ofta Ganska ofta Ibland Sällan Aldrig                    Totalt 

Är med kompisar 37,8% (197) 34,7% (181) 20,9% (109) 5,8% (30) 0,8% (4)                100,0 (521) 

Använder datorn 29,0% (151) 34,5% (180) 25,0% (130) 10,4% (54) 1,2% (6)                100,0 (521) 

(spel, internet mm) 

Idrottar/Tränar 36,5% (189) 27,6% (143) 23,4% (121) 8,5% (44) 4,1% (21)              100,0 (518) 

Tittar på TV 10,7% (54) 29,7% (150) 37,6% (190) 17,2% (87) 4,8% (24)              100,0 (505) 

Gör läxor 12,1% (62) 35,0% (179) 35,2% (180) 14,6% (75) 3,1% (16)              100,0 (512) 

Läser 9,0% (45) 12,0% (60) 20,6% (103) 35,1% (175) 23,2% (116)          100,0 (499) 

Annan aktivitet 23,3% (93) 21,3% (85) 32,8% (131) 11,0% (44) 11,8% (47)            100,0 (400) 

 
Bland de angivna alternativen är det tre aktiviteter som eleverna ägnar särskilt mycket 
tid åt, nämligen: 

– Att umgås med kompisar 
– Att idrotta/träna 
– Att sitta vid datorn (för att spela, surfa, eposta mm) 

72% av eleverna säger sig umgås med kompisar ”mycket” eller ”ganska” ofta efter skol-
tid. Motsvarande andel är för idrottande 64% och datoranvändning 63%. Tendensen är 
den samma under helt lediga dagar, med den skillnaden att ännu fler elever tar sig tid att 
umgås med kompisar (se Appendix).  
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Läxläsning och TV-tittande tar jämförelsevis mindre utrymme i ungdomarnas till-
varo: 47% respektive 39% anger att de ”mycket” eller ”ganska” ofta ägnar sig åt detta 
efter skoltid. Läsning i största allmänhet tycks ha en än mer begränsad roll: endast 21% 
hävdar att de mycket eller ganska ofta ägnar sig åt att läsa böcker och tidningar, att jäm-
föra med de 23% som uppger att de aldrig läser på fritiden. Läxläsningen går ner dram-
atiskt under lediga dagar, medan tendensen för TV-tittande och läsning av böcker och 
tidningar ligger på ungefär samma nivå (se Appendix). 

Resultaten antyder sammantaget att flertalet skolelever lever ett socialt och fysiskt 
aktivt liv, må vara att en stillasittande aktivitet som datoranvändning tar mycket tid i an-
språk.13 Intervjuresultaten ger ytterligare underbyggnad åt dessa enkätdata. De 
intervjuade eleverna förmedlar en bild av att leva ett mycket rörligt och socialt liv, där i 
nämnd ordning idrottande och umgänge med kompisar dominerar. Detta oavsett elev-
ernas ålder. Åtskilliga kommentarer handlar om hur man är ute och rör på sig nästan all 
ledig tid14: 

”Jag är ute nästan hela tiden, och nästan aldrig inne.” Årskurs 9 ♂ 

”Jag gör ganska mycket. Är med i sådär sex föreningar. Så det finns aldrig tid 
att vara med mina kompisar.” Årskurs 7 ♀ 

Ungdomars vanor under helger och längre ledigheter är en viktig faktor vid diskussion 
om fysisk hälsa. Det är under de sammanhängande ledigheterna som man har utrymme 
att göra det som tid och ork inte medger på vardagarna. För att komplettera bilden ovan 
ställer enkäten därför en specifik fråga om helgaktiviteter (Fråga 19), där eleverna får 
ange hur regelbundet de ägnar sig åt tio angivna aktiviteter. Dessa aktiviteter utgör 
indikatorer på: fysisk aktivitet (t.ex. ”cyklar totalt minst en timme”, ”tränar”); fysisk 
passivitet (t.ex. ”besöker köpcentrum med familjen”, ”äter på snabbmatsställen”); samt 
slutligen rapportförfattarens egna föreställningar om annat som ungdomar ofta gör 
under helger (tex. ”hänger på stan”). Se Tabell 6: 
 

                                                 
13 Som i fallet med flera andra enkätfrågor finns även här ett mätproblem. Resultaten ger inte någon 
närmare uppfattning om hur mycket tid som ägnas respektive aktiviteter. Vissa uppgifter väcker också 
funderingar, såsom elevernas självrapportering kring sitt TV-tittande. Troligen är andelen TV-tittande 
ungdomar högre än vad enkätdata låter påskina. Andra studier pekar på att barn och ungdomar spenderar 
timmar dagligen framför TV:n. Det är möjligt att vissa respondenter inte registrerar oplanerat slötittande 
framför TV:s såsom egentligt TV-tittande. 
14 Fritidsaktiviteter som många elever nämner i såväl intervjuer som kommentarer till enkäten är: rastande 
av husdjur, data- och TV-spel, cykling, vistelse i stall, hoppa studsmatta, musik, köra moppe. 
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Tabell 6. Hur ofta gör du dessa saker på Helgerna? (Fråga 19)  
[antal elever inom parantes] 
  Varje Ganska Ganska Aldrig                   Totalt 
  Helg många helger få helger 

Cyklar totalt minst en timme15 35,4% (185) 36,1% (189) 19,3% (101) 9,2% (48)              100,0 (523) 

Går totalt minst två timmar 11,6% (60) 20,8% (108) 40,9% (212) 26,6% (138)          100,0 (518) 

(ca 8-10 km) 

Äter på pizzeria eller hamburgerställe 2,7% (14) 7,8% (41) 70,4% (368) 19,1% (100)          100,0 (523) 

Är med familjen på köpcentrum 3,0% (16) 26,5% (140) 53,6% (283) 16,9% (89)            100,0 (528) 

(tex Strömpilen, Coop, Shoppinggalleria) 

Är på skolgården  0,2% (1) 4,6% (24) 21,6% (113) 73,7% (386)          100,0 (524) 

Är ute i naturen  13,2% (69) 25,3% (132) 43,0% (224) 18,4% (96)            100,0 (521) 

Tränar  47,1% (246) 19,2% (100) 25,5% (133) 8,2% (43)              100,0 (522) 

Spelar matcher/Tävlar 37,0% (193) 18,0% (94) 15,9% (83) 29,0% (151)          100,0 (521) 

Hänger på stan  9,7% (51) 31,4% (165) 43,3% (228) 15,6% (82)            100,0 (526) 

Går på disco  1,3% (7) 6,5% (34) 43,1% (226) 49,0% (257)          100,0 (524) 

 
Resultaten visar att en relativt stor andel av eleverna – ca sju av tio – cyklar aktivt, 
medan andelen elever som totalt går en sträcka motsvarande 8-10 km helgtid är täm-
ligen få.16 Benägenheten att gå och cykla avtar också med åldern; eleverna i årskurs 6 är 
väsentligt mer aktiva än eleverna i årskurs 7 och 8.17 

Andelen ungdomar som tränar eller deltar i idrottstävlingar under helgerna måste 
beskrivas som hög. Närapå hälften av ungdomarna (47%) säger sig träna varje helg, och 
ytterligare 19% tränar ”ganska många” helger. Detta innebär att 2/3 av eleverna träna 
regelbundet på helgerna. Mer än hälften av eleverna brukar dessutom delta i idrotts-
tävlingar under helgtid. Endast 8% av eleverna säger sig ”aldrig” träna på helgerna.  

Hur är det då med tecken på osund kosthållning och vanor som antyder fysisk 
inaktivitet?  

Den som föreställer sig att skolelever tillbringar mycket tid på snabbmatsställen får 
inte stöd av denna studie. Endast några procent av eleverna (2,7%) säger sig besöka 

                                                 
15 Resultatet färgas sannolikt till en del av att enkäten distribuerats under sommarhalvåret, när barn och 
ungdomar i högre grad är cykelburna. 
16 Ett problem med dessa delfrågor är svårigheten att bedöma hur mycket man faktiskt går och cyklar en 
normal helg. Även för vuxna kan det vara svårt att uppskatta huruvida man t.ex. normalt cyklar mer eller 
mindre än en timme. Resultaten får därför endast ses som grova riktmärken. Det kan dessutom diskuteras 
om t.ex. cykling ”totalt minst en timme” är ett bra mått på en aktiv cykelanvändning, men det ger 
åtminstone en föreställning om hur stor andel av eleverna som ofta använder cykeln under helgtid. 
17 Detta gäller både gång och cykling. T.ex. anger 44% av eleverna i årskurs 6 att de cyklar totalt minst en 
timme varje helg, mot endast 31% bland eleverna i årskurs 7 och 8. Nästan en tredjedel av 
högstadieeleverna (31%) säger sig Aldrig komma upp i totalt 8-10 km gång under en helg; att jämföra 
med blott 17% bland eleverna i årskurs 6. 
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snabbmatsställen varje helg. Nio av tio elever uppger att de besöker sådana matställen 
”ganska få” helger (70%) eller ”aldrig” (19%).  

Konsumtion vid köpcentrum och shoppinggallerior har blivit något av den moderna 
tidens helgnöje, som kan antas ha gått ut över friluftsaktiviteter och liknande. I ljuset av 
detta är det förhållandevis få elever som följer med sina familjer på helgshopping (3% 
”varje helg” och 29% ”ganska många helger”). Dock befinner sig eleverna i den ålder 
då de börjar frigöra sig från föräldrarna, troligen hade andelen varit högre om studien 
avsett yngre elever. Detta stöds också av att andelen elever som följer med familjen på 
shopping är lägre i årskurs 8 än årskurs 6. 

Målgruppen tycks faktiskt tillbringa betydligt mer tid i naturen. Nästan fyra av tio 
elever är ute i naturen ”varje” helg eller ”ganska många” helger (13% resp. 25%). I 
vilken utsträckning detta sker på eget initiativ eller tillsammans med familjen är inte 
undersökt. Det ska samtidigt påpekas att inte mindre än 18% av eleverna säger sig 
”aldrig” vara ute i naturen. 

Mindre än hälften av eleverna uppger att de regelbundet ”hänger på stan” under 
helgtid – knappt 10% ”varje helg”, och ytterligare 31% ”ganska många” helger. Visser-
ligen är detta en långtifrån försumbar grupp, men faktum kvarstår att majoriteten under 
”ganska få” helger (43%) eller ”aldrig” (16%) driver omkring på stan helgtid. Särskilt 
överraskande är kanske att endast en bråkdel av eleverna regelbundet går på disco (1% 
varje helg; 6% ”ganska många” helger), medan hälften av dem (49%) ”aldrig” går på 
disco.  
 
Kön: Vissa typer av aktivitetsvanor uppvisar inga större skillnader mellan tjejer och 
killar. Dock finns det ett antal områden där skillnaderna är markanta, främst: 
● Väsentligt fler pojkar än flickor tillbringar mycket tid vid datorn under ledig tid.18 
● Betydligt fler flickor läser mycket under fritiden. Omvänt är det dubbelt så många 
pojkar som flickor som aldrig läser under fritiden.19 
● Nästan dubbelt så många flickor som pojkar följer ofta familjen på shopping under 
helgerna.20 
● Långt fler tjejer än killar uppger att de ofta ”hänger på stan” under helgerna.21 
 
Data stödjer därför en etablerad föreställning om hur flickor är mer läsflitiga än pojkar, 
om hur pojkar är större datoranvändare, och om hur flickor som i allmänhet mognar 
tidigare än pojkar börjar röra sig ute på stan som led i frigörelsen från hemmet. Däremot 
är det svårt att ur dessa skillnader dra några lärdomar om hur den fysiska aktiviteten 
eventuellt skiljer sig mellan pojkar och flickor. 
 

                                                 
18 64,3% av killarna har här valt något av svarsalternativen Mycket ofta eller Ganska ofta (27,5% resp. 
36,8%). Motsvarande andel bland tjejerna är 49,8% (fördelat på 21,2% resp. 28,6%). 
19 61 tjejer mot endast 43 killar har angivit något av svarsalternativen Mycket ofta eller Ganska ofta. Hela 
89 killar uppger att de Aldrig läser under fritiden, motsvarande antal tjejer är 44. 
20 96 tjejer resp. 56 killar anger något av svarsalternativen Varje helg resp. Ganska många helger. 
21 138 tjejer resp. 76 killar anger något av svarsalternativen Varje helg resp. Ganska många helger. 
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Hur förflyttar sig skoleleverna? 
Hur förflyttar sig eleverna mellan hem, skola och fritidsaktiviteter? Tendensen är här 
tydlig: flertalet av de tillfrågade eleverna cyklar eller går, där cykling dominerar starkt 
under sommarhalvåret (Fråga 3 och 4; se Appendix).  

Beträffande transporter till och från skolan uppger två tredjedelar av eleverna (66%) 
att de cyklar varje dag under sommarhalvåret, en tredjedel av eleverna (33%) cyklar 
även dagligen vintertid. Andelen elever som går är jämförelsevis låg: Endast en av åtta 
elever (13%) går dagligen till och från skolan under sommarhalvåret, under vintern ökar 
detta till var tredje elev (33%). En tydlig könsskillnad uppträder i data, såtillvida att 
betydligt fler killar cyklar året runt. Uppenbarligen föredrar många tjejer att gå vintertid, 
andelen flickor som går under vintern är markant högre än bland pojkarna. Samman-
taget cyklar eller går i vilket fall som helst fyra av fem elever under sommarhalvåret, 
andelen sjunker något under vintern. 

Som en kontrast till detta åker endast ca en elev av tjugo (knappt 5%) bil till skolan 
under sommarhalvåret, under vintern sker en viss ökning (8%). Andelen busstransporter 
är högre: En av fyra elever (24%) uppger sig åka buss dagligen under sommarhalvåret, 
även här sker en viss ökning vintertid (29%). Den relativt höga andelen busspendlande 
elever är överraskande, då få av de elever som intervjuats säger sig busspendla till 
skolan. Troligen rör det sig främst om elever bosatta i Röbäck, ett landsbygdssamhälle 
ca tre kilometer från skolan. Det fåtal intervjuade elever som blir skjutsade med bil 
alternativt åker buss till och från skolan är generellt bosatta på större avstånd (i ett par 
fall utanför skolans direkta upptagningsområde). 

Data måste hur som helst tolkas med viss försiktighet, bortfallsanalysen antyder en 
överrapportering av alternativen gång, bil samt busstransport, och en underrappor-
tering av cykel.22 En aspekt som enkäten inte fångar är dessutom att elever kan ta sig till 
och från skolan på olika sätt, t.ex. bli skjutsade på morgonen och promenera hem på 
eftermiddagen. 

                                                 
22 Eleverna har uppmanats att ange hur ofta de använder var och en av de angivna transportmedlen, dvs 
även om de aldrig använder transportmedlet ifråga. Många elever har dock nöjt sig med att endast ange de 
transportsätt de själva använder, med resultat att svarsbortfallet är mycket stort för samtliga alternativ 
utom cykel där bortfallet är måttligt. Medan 65 respondenter inte har angivit något svarsalternativ för 
”Cyklar”, är motsvarande antal hela 143 för ”Blir skjutsad med bil” (och 138 för ”Går” samt 117 för 
”Åker buss”). För att ta ett exempel utgör de 13 elever som blir skjutsade med bil dagligen 4,8% av dem 
som angivit något av svarsalternativen för detta transportsätt, men endast 3,1% av hela populationen om 
hänsyn ej tas till svarsbortfall. Andelen av den totala populationen som åker bil till skolan är således med 
stor sannolikhet lägre än 4,8%. 
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Frågan hur eleverna tar sig runt i största allmänhet ger en liknande bild, se tabell 7:  
 
Tabell 7. Hur brukar du ta dig runt när du ska någonstans? (Fråga 18)  
[antal elever inom parantes] 
 Ofta Ganska Ofta Ibland Sällan Totalt 
Med cykel 71,2% (378) 17,7% (94) 8,1% (43) 3,0% (16) 100,0 (531) 
Går 10,5% (53) 24,6% (124) 43,4% (219) 21,6% (109) 100,0 (505) 
Åker bil 11,8% (59) 19,3% (97) 40,2% (202) 28,7% (144) 100,0 (502) 
Åker buss 7,3% (36) 7,3% (36) 23,1% (114) 62,3% (308)  100,0 (494) 
 
Cykeln är det transportmedel som i särklass flest säger sig använda ”ofta” (71%). 
Däremot är det anmärkningsvärt få som uppger att de ”ofta” tar sig runt genom att gå – 
endast en av tio elever. De som ”sällan” rör sig till fots är betydligt fler, ungefär var 
femte elev (22%). Troligen är detta resultat delvis färgat av att enkäten besvarats under 
sommarhalvåret, andelen elever som vintertid förflyttar sig gående är sannolikt högre 
(jfr ovan). 

Jämfört med cykeltransporter är bil och buss inte några allmänt använda 
transportmedel under fritiden. Eleverna nyttjar dock i betydligt högre grad bil än buss. 
Medan ca 31% av eleverna uppger att de ”ofta” eller ”ganska ofta” åker bil, är mot-
svarande andel för busstransporter ungefär hälften – knappt 15%. 

Intervjuerna förstärker den bild som enkäten redovisar; många elever beskriver hur 
de alltid eller för det mesta cyklar eller går i vardagen, och hur deras föräldrar också 
uppmuntrar dem till detta: 

”På vintern, om det blir snödrivor och is, så är det klart att man blir skjutsad. 
Men annars cyklar man eller går.” Årskurs 6 ♀ Västteg 

”De [våra föräldrar] tjatar om att vi ska gå och cykla!” Årskurs 6 ♂ Västteg 

I debatten brukar det ofta framhållas som ett problem att barn och ungdomar blir 
skjutsade av sina föräldrar till skola, kompisar och fritidsaktiviteter, vilket vid sidan av 
onödig miljöbelastning också bidrar till en fysisk inaktiv tillvaro. Den undersökta mål-
gruppen av elever tycks dock endast i begränsad utsträckning bli skjutsade av sina 
föräldrar. Den mest uppenbara orsaken är den relativa närheten till skola och fritids-
aktiviteter för flertalet av ungdomarna: Teg är en centralt belägen stadsdel och många 
fritidsaktiviteter kan nås enkelt med cykel. Vissa intervjuade elever hävdar också att 
deras föräldrar aktivt uppmuntrar dem att gå och cykla, för motionens skull. 
 
Utomhusvistelse 
I vilken omfattning ungdomar vistas utomhus på sin fritid är av visst intresse, då det kan 
bidra till bilden av deras fysiska rörlighet. Enkätstudien indikerar att en stor majoritet av 
eleverna har ett aktivt uteliv. Fyra av fem elever uppger att de vistas utomhus ”väldigt 
mycket” (31%) eller ”ganska mycket” (51%). Denna bild bekräftas också i intervjuerna. 
Många elever beskriver målande hur de befinner sig utomhus – ägnande sig åt utomhus-
aktiviteter, eller i rörelse mellan olika platser – en stor del av sin lediga tid.  
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Dock finns det också en icke försumbar grupp – en av sex elever – som rapporterar 
att de vistas utomhus ”ganska lite” (15%) eller ”väldigt lite” (3%). Resultatet antyder 
således en viss polarisering mellan en större grupp elever med ett aktivt uteliv, och en 
mindre grupp elever med ett begränsat eller mycket begränsat uteliv. Föreställningen 
om vad som är mycket eller lite utomhusvistelse kan emellertid skilja sig mellan 
individer. Till detta ska läggas att enkätfrågan inte tar fasta på vilken typ av utomhus-
vistelse det rör sig om. Resultatet måste därför ses i samband med den samlade bild som 
empiriska data genererar. 

När resultaten av denna enkätfråga skärskådas närmare ska särskilt framhållas hur 
uteaktiviteten minskar med ålder. 41% av eleverna i årskurs 6 uppger sig vara utomhus 
”väldigt mycket” mot endast 23% av eleverna i årskurs 8. Omvänt är det betydligt fler 
elever i årskurs 8 som anger att de vistas lite utomhus.23 Jämförelse mellan könen visar 
däremot inte på någon markant skillnad (något fler pojkar än flickor uppger att de är 
utomhus ganska eller väldigt lite). 
 

                                                 
23 25,4% av eleverna i årskurs 8 har valt något av svarsalternativen Ganska eller Väldigt lite, mot endast 
14,0% i årskurs 6. 
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5. Idrottsvanor under fritiden 
 
Allmänt idrottande 
Skoleleverna uppfattar i allmänhet sig själva som mycket aktiva både när det gäller 
spontanidrott med kompisar och organiserad träning. 3/4 av eleverna ägnar sig ofta eller 
ganska ofta åt spontan fysisk träning och lek med kompisar – i form av fotboll, 
skridskor och annat (Fråga 21).24 I enkätstudien har eleverna även fått svara på frågan 
hur många gånger i veckan man tränar ”på egen hand, med andra eller i förening” 
(Fråga 23). Resultaten som visar på en anmärkningsvärd träningsaktivitet, men också 
en viss polarisering, fördelar sig som följer: 
 
Tabell 8. Ungefär hur många gånger i veckan tränar du? (Fråga 23)  
[antal elever inom parantes] 
0   6,3    (34) 
0-1   6,9    (37) 
1-2   10,0   (54)  
2-3   18,7   (101) 
3-5   27,3   (147) 
5 eller fler   30,8   (166) 
Totalt   100,0  (539)25 
 
Nästan en tredjedel av eleverna tränar således 5 eller fler gånger i veckan, vilket får 
betraktas som en mycket intensiv träningsdos. Om man anger 2-3 träningspass per 
vecka som en nedre gräns för att vara aktivt idrottande, tillhör inte mindre än 77% av 
eleverna denna grupp. I en motsvarande nationell studie 1997-98 uppgav 70% av elev-
erna i årskurs 7 samt 63% av eleverna i årskurs 9 en träningsfrekvens på 2-3 pass per 
vecka eller mer (Danielsson och Marklund 2000). Eleverna vid Tegs Centralskola är 
alltså i denna jämförelse mer aktivt idrottsutövande.  

Flertalet elever har också en självbild av att vara fysiskt aktiva. Mer än nio av tio 
elever (92%) anser att de rör sig ”mycket” eller ”ganska mycket”. Se tabell 9: 
 
Tabell 9. Hur mycket rör du dig på din fritid? (Fråga 20)  
[antal elever inom parantes] 
Mycket   56,9% (306)   
Ganska mycket 34,9% (188)   
Lite   7,6% (41) 
Mycket lite   0,6% (3) 
Totalt:  100,0 (538) 
 

                                                 
24 52% anger här svarsalternativet ”ofta” och 24% alternativet ”ganska ofta”. 
25 Av den totala populationen på 544 individer har 5 elever inte angivit något svarsalternativ 
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Endast 3 elever av 544 anger att de rör sig ”mycket lite” på fritiden. Mot denna 
bakgrund är det kanske inte överraskande att fyra av fem elever (81%) anser att de rör 
sig ”tillräckligt mycket” på fritiden (Fråga 22). En av fem elever (19%) menar dock att 
de skulle behöva röra sig mer än vad de gör. Bland dessa är andelen flickor väsentligt 
större än andelen pojkar.26 Data antyder möjligen en viss polarisering av ungdomarnas 
fysiska aktivitetsmönster – ett intryck som även stöds av en skolanställd: 

”Det är väl som i övriga samhället, att det har blivit stor skillnad mellan de som 
gör någonting och som då gör jättemycket. Och de som inte gör någonting – de 
gör ingenting. Däremellan finns det inte så mycket nu längre.” 

En representant för elevhälsan menar dock att fysiskt inaktiva elever – och med detta 
förknippade företeelser som övervikt – inte kan beskrivas som något problem för Tegs 
Centralskola. Enligt denne handlar det om ytterst få individer, i en miljö där nästan alla 
är idrottsaktiva. 
 
Synen på idrottande och träning 
Även om man tränar aktivt innebär detta inte av automatik att man upplever idrotts-
träningen som någonting positivt – kanske förknippas denna med prestationspress och 
vånda? Att döma av resultaten i nedanstående tabell ser emellertid huvuddelen av skol-
eleverna träningen som någonting lustfyllt: 
 
Tabell 10. Vad tycker du om att träna? (Fråga 24)  
[antal elever inom parantes] 
Mycket roligt  60,7%   (321) 
Ganska roligt  31,0%   (164) 
Ganska tråkigt  6,6%     (35) 
Mycket tråkigt  1,7%     (9) 
Totalt  100,0     (529)27 
 
Dessa data ger visserligen ingen kunskap om hur elever motiverar sin syn på träning. 
Ser man till den samlade bilden i det empiriska materialet finns det dock en tydlig 
tendens, där en positiv inställning till fysisk träning är starkt framträdande. Endast en 
bråkdel av eleverna uppfattar träning som någonting direkt negativt. Samtliga av de 
intervjuade eleverna har en positiv syn på idrott och träning. 
 
Föreningsidrottande 
3 av 4 elever är medlemmar av minst en idrottsförening (73%, fördelat på 71% bland 
flickorna och 75% bland pojkarna).28 Detta måste betraktas som en hög nivå. I en mot-

                                                 
26 24,0% av flickorna uppger att de skulle behöva röra sig mer, mot 15,2% av pojkarna. 
27 15 av totalt 544 elever har inte besvarat frågan. 
28 De vanligaste föreningsidrotterna bland eleverna är fotboll och hockey. Vanliga är även ridsport, 
innebandy, bandy och golf. Bland övriga idrotter kan nämnas kickboxning, volleyboll, handboll, balett, 
dans, karate, badminton, bågskytte och orientering. 
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svarande studie av Stockholmsungdomar rapporteras endast 45% av flickorna och 61% 
av pojkarna föreningsidrotta (Rasmussen mfl 2004). Att inte mindre än 87% av Tegs-
eleverna gör åtminstone 1-2 träningspass per vecka visar att det också finns elever som 
tränar regelbundet utan att vara medlemmar av någon idrottsförening.29  

De elever som är medlemmar av idrottsföreningar har fått besvara ett antal frågor 
kring detta: Det absoluta flertalet värdesätter föreningsidrottandet starkt. I stort sett 
samtliga ungdomar uppskattar såväl träningen som sådan som umgänget med kompisar 
i föreningen: Hela 97% ser på träningspassen som ”mycket bra” eller ”bra” (72% resp. 
24%), och 96% uppskattar det sociala värdet med föreningsidrotten – att träffa kompisar 
(75% har angivit detta som någonting ”mycket bra”, 21% har svarat ”bra”).30  

Tävlingar och matcher – i den mån de förekommer – uppskattas också av det stora 
flertalet. Hela 97% ser på matcher och tävlingar som ”mycket bra” (70%) alternativt 
”bra” (27%); endast en bråkdel har således valt svarsalternativen ”mindre bra” eller 
”dåligt”.31 
 
Icke föreningsidrottande elever 
Bland de elever som inte är medlemmar av någon idrottsförening uppger ungefär hälften 
(48%) att de hyser planer på att gå med i en förening, de idrotter som nämns är bl.a. 
badminton, golf, friidrott och basket (Fråga 30). Innebörden av detta är att endast en av 
nio elever varken i nuläget engagerar sig i idrottsförening, och heller inte har några 
sådana avsikter. 

Finns det då faktorer som hindrar de icke föreningsaktiva från att delta i förenings-
idrott? I enkätens avslutande fråga (Fråga 31) får dessa ungdomar ta ställning till 
följande tänkbara hindrande faktorer: 
 

                                                 
29 Enkätfrågan (Fråga 25) lyder: ”Är du med i någon idrottsförening?” Resultatet kan vara färgat av två 
faktorer, som uppdagats under studiens genomförande. För det första kan det inte uteslutas att somliga 
elever som svarat ”Ja” på denna fråga, enbart syftar på medlemskap i Skol IF - en förening som ansluter 
en stor del av eleverna. Dock är det troligt att det oftast finns ett samband mellan medlemskap i SkolIF, 
och att man redan delar i organiserad föreningsidrott. För det andra är det inte alldeles uppenbart vad som 
ska klassificeras som en idrottsförening. Ett exempel: En intervjuad elev som ägnar sig åt ridning och 
tillbringar det mesta av sin fritid på ridklubben, såg inte på ridklubben som en ”idrottsförening”. Medan 
det förra problemet skulle kunna ge en viss överrapportering av föreningsmedlemskap, kan det senare 
fenomenet alltså bidra till en underrapportering. 
30 Endast 1% vardera beskriver träningspass respektive kompisar som ”dåligt” (svarsalternativet ”mindre 
bra” anges om träningspassen av 2%, och om kompisarna av 3% av ungdomarna). Även tränarna och 
deras insats uppskattas, dock är andelen som angivit svarsalternativet ”mycket bra” något lägre (67%). 
(Fråga 27) 
31 Svarsfördelning är justerad med hänsyn till de 7,4% av eleverna som angivit svarsalternativet ”Vi har 
inga matcher/tävlingar”. Denna grupp är av naturliga skäl inte medräknad. (Fråga 28)  
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Tabell 11: Finns det något som gör det svårt för dig att träna på fritiden? (flera svar möjliga) 
[Antal elever inom parantes]32 
Har andra intressen 32,4% (45) Har för lite tid  16,5% (23) 
Har inte hittat någon idrott   Det är för långt hemifrån 13,7% (19) 
som verkar rolig 25,2% (35) Jag tycker att det är för sent  
Jag är för slö  20,9% (29) att börja nu  13,7% (19) 
Har ingen kompis att träna med 19,4% (27) Gillar inte att tävla 12,9% (18) 
Jag känner mig för otränad 18,0% (25) Det är för dyrt  12,2% (17) 
Nej, inget som jag kan  
komma på  15,8% (22)   
Totalt antal elever: 139 
 
Samtliga av dessa faktorer framstår som relevanta, då samtliga svarsalternativ har fått 
en svarsfrekvens på 12% eller mer bland de icke föreningsidrottande eleverna. Bristande 
intresse eller svag motivation framträder sammantaget som den viktigaste orsaken till 
att elever inte föreningsidrottar. Konkreta hinder som att det är för dyrt eller för långt 
hemifrån anges också av vissa elever. Hela 27 elever anger också om att man inte har 
någon kompis att träna med. Eleverna har uppmanats att kommentera ev. ytterligare 
faktorer, vid sidan av dessa svarsalternativ, som hindrar dem från föreningsidrottande. 
Sju av eleverna anger sjukdom och hälsoskäl som orsak till att inte föreningsidrotta. 
Några hänvisar också till att läxläsningen tar för mycket tid, samt anger allmänt 
ointresse. 
 
Kön 
Enkätdata pekar mot att pojkar är något mer idrottsaktiva än flickor, men skillnaden är 
alltså inte dramatisk: Killarna tränar något mer frekvent såväl på fritiden efter skolan, 
som under helt lediga dagar. Pojkarna deltar också oftare i matcher och tävlingar på 
helger, men detta speglar åtminstone delvis skillnader i vilka idrotter tjejer och killar 
ägnar sig åt.33 En intressant skillnad är att aktivititetsnivån är väsentligt mer polariserad 
bland killar än tjejer. Nästan dubbelt så många pojkar som flickor anger att de tränar 5 
gånger eller mer per vecka (39% av pojkarna, mot 21% av flickorna). Även i gruppen 
av elever som aldrig tränar, alt. tränar högst ett pass i veckan, dominerar killarna (15% 
av pojkarna, 11% av flickorna). Värt att notera är att andra studier redovisar en bild av 
en väsentligt större skillnad mellan könen än den som kännetecknar Tegs Centralskola; 
med data om att pojkar i genomsnitt tränar betydligt mer – och dessutom mer intensivt – 
än flickor (Rasmussen mfl 2004 s139f).  

                                                 
32 Även ungdomar som deltar i föreningsidrott har svarat på denna fråga. Här redovisas emellertid endast 
svar bland icke föreningsaktiva. 
33 I Fråga 28 ”Vad tycker du om Matcherna/Tävlingarna?” har 20 tjejer angivit svarsalternativet ”Vi har 
inga matcher/tävlingar”, mot endast 9 killar. 
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6. Planeringsfasen – medverkan, inflytande, resultat 
 
Arbetsgruppen 
Den för planering och förslagssammanställning ansvariga Arbetsgruppen har träffats ca 
en gång i veckan under den mest intensiva planeringsfasen (hösten 2004). De med-
verkande eleverna har själva anmält sitt intresse av att delta.  

Studiebesöket vid sydsvenska näridrottsplatser hösten 2004 (se kap. 2) beskrivs i 
entydigt positiva termer, som en inspirationskälla för gruppens arbete. Besöken vid 
dessa anläggningar har även gett uppslag om vad man vill undvika, t.ex. insågs betyd-
elsen av grönytor efter besök vid en i elevernas ögon alltför betonggrå anläggning. 

Såväl elever som personal i Arbetsgruppen ger en bild av att det främst är eleverna 
som satt agendan. De intervjuade personalrepresentanterna betonar att det är elevernas 
projekt, och därför också viktigt att låta dem styra projektets utformning. I princip har 
eleverna i Arbetsgruppen således haft fria tyglar att skissa på lösningar för näridrotts-
platsen, vilket initialt utmynnat i ett stort antal förslag. I praktiken har det dock funnits 
vissa begränsande faktorer. En första begränsning har varit kostnadsaspekten: Alla 
förslag har ställts mot kostnadsöverväganden, men även de begränsningar som anges av 
tillgänglig yta. Förslag om att anlägga simbassänger och liknande på området har därför 
fått stryka på foten. En andra begränsning har gällt villkoret att också möjliggöra 
idrottsundervisning på skolgården, och de krav som därför ställts från idrottslärarhåll. 
Detta förklarar vissa inslag i Arbetsgruppens förslag, bl.a. gäller det en löparbana. 
Andra förslag från lärarhåll – t.ex. om utomhusklassrum eller en fontän på området – 
har däremot förkastats av Arbetsgruppen. En tredje begränsning för elevrepresen-
tanternas möjligheter till inflytande har varit kravet att anläggningen även ska kunna 
nyttjas av yngre barn34, personalrepresentanterna i Arbetsgruppen har därför lagt in 
vissa inslag riktade mot denna målgrupp (gungor, klätterställningar): 

”Det känns som att vi [elever] har påverkat mest. Det var bara det här med 
gungorna, det var väl inte riktigt vad vi ville ha. Men alla åldrar skulle ju få 
plats.” Elev Arbetsgruppen 

Den s.k. Qulan-anläggningen med en konstgräslösning har också varit en given förut-
sättning. Eleverna påtalar den höga kostnaden för konstgräs som ett problem, eftersom 
det undanträngt andra tänkbara satsningar. Å andra sidan tycks eleverna i Arbetsgrup-
pen se positivt på konstgräslösningen. 

Intervjuerna ger en bild av att det i huvudsak funnits en samstämmighet mellan 
personal och elever i Arbetsgruppen. Meningsskiljaktigheter har främst gällt mindre 
frågor, och sådant som man relativt snabbt kunnat diskutera sig fram till lösningar på. 
Att elever fått förtroendet att påverka utformningen av näridrottsplatsen värdesätts starkt 
bland elevrepresentanterna: 

                                                 
34 Detta har varit ett villkor från Parkförvaltningens sida, för att medfinansiera anläggningen. 
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”Jag tyckte det var bra att elever fick vara med och bestämma istället för att 
någon gubbe 'därborta' skulle bestämma. För jag tror inte han kommer hit ändå. 
Så det är mycket roligare om vi som ska vara här får bestämma hur det ska se 
ut.” Elev Arbetsgruppen 

Även personalrepresentanterna är positiva över att planeringsarbetet delegerats, och ser 
detta som ett erkännande av deras egen kompetens (som fritidsledare resp. idrottslärare) 
och lokalkännedom.  
 
Elevdialog och inflytande 
Som ett led i att bredda elevdeltagandet har elevrepresentanter i Arbetsgruppen besökt 
samtliga klasser på Tegs Centralskola. I grupper om två har man uppsökt klasser i den 
egna årskursen, och berättat om planerna för skolgården samt efterfrågat synpunkter och 
uppslag. Som underlag har man haft ett preliminärt förslag. I vissa klasser har intresset 
till en början varit svalt, men snart ersatts av entusiasm och engagemang sedan projektet 
beskrivits närmare. Engagemanget beskrivs som stort i de allra flesta klasser, blott en av 
skolklasserna sägs ha visat ointresse. Enligt Arbetsgruppen uppträder inga tydliga skil-
lnader i synpunkter och förslag från klasserna: oavsett årskurs och andra faktorer upp-
visar förslagen ungefär samma mönster.  

Skoleleverna har uppskattat skolgårdsförnyelsen som sådan, men även det faktum 
att man efterfrågat deras egen syn på näridrottsanläggningen. Detta är den bild som 
elever i Arbetsgruppen ger. Intervjuade elever i allmänhet framhåller också skolgårds-
förnyelsen som ett väkommet initiativ. Flertalet intervjuade elever har dock begränsad 
kunskap om projektet, och vittnar även om hur frågan sällan diskuteras bland klasskam-
raterna. En personalrepresentant kommenterar: 

”När vi har presenterat lägesrapporter så har ju intresset stigit en del, sedan 
har det sjunkit. När vi sedan har kommit med illustrationerna har intresset stigit 
igen. Det är ju lite så i tonårsvärlden, att man lever här och nu.” 

Detta är viktigt att ha i åtanke som en bakgrund till den följande resultatredo-
visningen. 

Förslagen har sammanställts på listor, där Arbetsgruppens elever fått rösta fram de 
förslag som de rankar högst respektive lägst. Rankningen har inte avsett enskilda inslag 
(såsom t.ex. ”klättervägg”) utan paketlösningar med 6-7 aktiviteter i varje grupp. En 
orsak är att leverantören Multiparker inte tillhandahåller enskilda aktiviteter, utan kom-
binationer av aktiviteter. Därtill uppges att detta gjort rankningen mer hanterlig och 
överskådlig. Detta begränsar elevernas frihetsgrader i förslagsrankningen, men har inte 
framhållits som något problem bland Arbetsgruppens elevrepresentanter. 

Förslagen har däremot inte gått ut på omröstning bland samtliga elever vid Tegs 
Centralskola. Det är därför oklart i vilken grad förslagslista och rankning av förslag 
speglar synpunkter från eleverna i stort, även om det alltså enligt Arbetsgruppen har 
funnits en betydande samsyn i dialogen om önskvärda inslag. 

Bilden från skolledningen och Arbetsgruppen av att eleverna i allmänhet har haft ett 
stort inflytande över planeringen stöds emellertid inte av enkätdata, se tabell: 
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Tabell 12. Har du och din klass kunnat påverka planeringen av den nya skolgården? (Fråga 8) 
[antal elever inom parantes] 
Ja, mycket  3,7% (12) 
Ja, ganska mycket 24,3% (78) 
Ganska lite  46,1% (148) 
Inte alls  25,9% (83) 
Totalt  100,0 (321)35 
 
Endast en dryg fjärdedel av eleverna anser alltså att man haft goda eller acceptabla 
möjligheter till påverkan. Det är dessutom troligt att åtminstone några av de 12 elever 
som angivit att man i hög grad kunnat påverka planeringen tillhör Arbetsgruppen eller 
elevrådet. En betydligt större grupp menar i kontrast till detta att påverkansmöjlig-
heterna varit begränsade eller obefintliga. Detta resultat erbjuder en rad tolknings-
möjligheter: En första möjlighet är att antalet elever som faktiskt tillfrågats om när-
idrottsplatsen är mer begränsat än vad skolledningen gör gällande. Uppgifterna från 
eleverna i Arbetsgruppen om hur de själva besökt alla skolans klasser är dock svåra att 
bestrida. Vissa elever kan ha varit frånvarande i samband med dessa träffar, men för-
klaringskraften i detta är rimligen begränsad – träffarna har skett på sådana lektioner då 
hela klassen är samlad. Mest sannolikt är att många elever har sett på Arbetsgruppens 
besök mer som ett informationstillfälle än som en påverkansmöjlighet. Man kan dess-
utom anta att många elever har en självbild av att inte kunna påverka denna typ av 
beslut, även i de fall då elevernas åsikter faktiskt efterfrågas.36 En slutlig möjlighet är att 
eleverna i huvudsak har delat arbetsgruppens preliminära förslag, och därför inte haft 
något att tillägga. Att det skulle råda i det närmaste full enighet kring förslagets alla 
detaljer förefaller dock mindre troligt. 

Resultaten av den följande enkätfrågan – om huruvida eleverna faktiskt föreslagit 
konkreta förbättringar – komplicerar bilden: 
 
Tabell 13. Har du föreslagit några förbättringar av skolgården? (Fråga 9) 
[antal elever inom parantes] 
Ja 12,8% (41) 
Nej 87,2% (280) 
Totalt 100,0 (321) 
 
Frågan gäller alltså om den enskilde eleven – inte klassen som sådan – har föreslagit 
förbättringar av skolgården. Detta ger förmodligen en del av bakgrunden till resultatet: 
Om frågan avsett förslag från klassen i allmänhet, hade troligen inte så många som nio 

                                                 
35 Denna fråga har endast riktats till de elever som gick på Tegs Centralskola vårterminen 2005, och alltså 
inte till elever i årskurs 6 eller de elever i årskurs 7 som fått besvara enkäten under höstterminen 2005. 
Svarsbortfallet är 9 elever. 
36 Ett metodproblem är också att gapet mellan svarsalternativen ”Ja, ganska mycket” och ”Ganska lite” är 
relativt stort. Ett mellanliggande svarsalternativ hade möjliggjort en mer nyanserad bild. Å andra sidan är 
det vanligt att respondenter slentrianmässigt anger ett neutralt svarsalternativ som ”Varken mycket eller 
lite”. Ett sådant svarsalternativ skulle alltså kunnat försvåra möjligheten att utläsa tendenser. 
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av tio elever valt Nej-alternativet. Resultatet är trots detta anmärkningsvärt. Inom den 
lilla grupp som angivit att de faktiskt föreslagit förbättringar får man återigen anta att 
vissa tillhör Arbetsgruppen, Elevrådet eller styrelsen för Skol IF (jfr ovan). Även i 
beaktande av vissa elevers frånvaro samt en del elever eventuellt hunnit glömma att de 
kommit med förslag, är det svårt att undvika slutsatsen att klassmötena om näridrotts-
platsen mer haft karaktär av information än dialog. Och således, att antalet elever som 
faktiskt varit med och påverkat näridrottsplatsens utformning varit mycket begränsat. 

Flertalet av de elever som i enkäten anger att de har gett förslag till skolgårdsförny-
elsen redovisar även dessa (31 av 41 elever). Förslagen indelas här i följande grupper: 

– Lagidrott 
– Individuell idrott 
– Grönytor och socialt umgänge 

De enskilda förslagen sammanställs i tabellen: 
 
Tabell 14. Elevers förslag inför ombyggnaden av skolgården 

Lagidrott 
Bättre hockeyplan:  3 
Bättre basketmöjligheter (tex fler 
basketkorgar):         3 
Konstgräs:               3 
Bättre Fotbollsplan: 1 
Inlines-hockeyplan: 1 
Amerikansk fotboll: 1 
Lösa utrustningsdetaljer såsom 
bollar, klubbor mm: 1 

Individuell idrott 
Skateramp:         4 
Klätterställning: 2 
Biljard:               1 

Grönytor och socialt umgänge 
Mer träd och grönt:      5 
Bord för kortspel:         3 
Fler ställen att sitta på: 3 
 

Totalt 13 förslag Totalt 7 förslag Totalt 11 förslag 

 
Förslagen inom området lagidrott är i stor utsträckning av samma slag som i det förslag 
som Arbetsgruppen lagt fram. De förslag som inte överensstämmer med Arbetsgrup-
pens idéer – t.ex. tankar om en plan för amerikansk fotboll – kommer från enskilda 
elever. Därför är det också tveksamt om de representerar en bredare elevopinion. Beträf-
fande uppvisningsidrott är det däremot tydligt att det finns en opinion för en skateramp. 
Detta hamnade dock långt ned på Arbetsgruppens prioriteringslista, med motiveringen 
att alltför få elever ägnar sig åt skateboard.  

Flera av förslagen handlar om att skapa en grönare och mer trivsam atmosfär på 
skolgården. Det vanligaste av samtliga förslag är att öka inslaget av träd och grönytor 
(vilket fem av de 31 förslagen handlar om). Flera elever föreslår också bord och bänkar 
för att göra det mer trivsamt att umgås på skolgården. Det är också uppenbart att inte 
alla elever i första hand ser skolgården som en plats för idrottande. Följande citat fångar 
andan i dessa förslag: 

”Mer ’sitta och prataställen’, och mer grönt.” 
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”Mindre sport. Mer soffor.” 

”Vi ville ha ett bord som man kunde spela kort på.” 

Frågan har även ställts i intervjuer vad eleverna helst vill ha ut av den nya skolgården. 
Det är svårt att utläsa några skarpa tendenser i hur svaren fördelar sig med avseende på 
kön, ålder eller andra faktorer. Särskilt möjligheten att spela fotboll efterlyses av många 
elever – detta oavsett deras kön eller ålder. Hockey nämns också av ganska många, före-
trädelsevis killar. Även beachvolleyplan är ett önskemål bland flera elever. Övriga 
önskemål framhålls bara av enstaka individer; detta gäller bl.a. volleyboll, innebandy, 
kampsportsmöjligheter, basket, klättervägg. Också intervjuade elever framhåller värdet 
av en trivsam utemiljö, som inbjuder till att t.ex. sitta och umgås.  

Den sammantagna bilden visar att de inslag som flest elever efterlyser också finns 
med i Arbetsgruppens förslag. Övriga förslag kommer från enstaka individer eller 
mindre grupper av elever. Det går inte heller att fastställa om de förslag som fram-
kommer i enkät och intervjuer är representativa för hela elevkåren. Sammantaget med-
för detta problem att utvärdera vilket inflytande olika elevopinioner har haft. Elevsyn-
punkter i såväl enkät som intervjuer uttrycker dock att eleverna önskar en mång-
funktionell näridrottsplats och skolgård, väl i linje med tankarna bakom näridrotts-
konceptet. 

Trots att eleverna i rektorsområdets övriga skolor också utgör målgrupp för när-
idrottssatsningen, har dessa skolor inte involverats i planeringen av anläggningen. Inte 
heller har man informerat om näridrottsplatsen vid dessa skolor. Fritidsgården på Teg 
har dock informerats om planerna.  

Inte heller elevhälsan vid Tegs Centralskola har engagerats i planeringen. En 
representant från elevhälsan framhåller hur man informats om satsningen, men menar 
att skolledningen också aktivt borde ha involverat dem i planeringen: ”Jag tycker att 
detta är jätteviktigt!” 
 
Den färdiga anläggningen 
Eleverna i Arbetsgruppen upplever alltså att de haft ett stort inflytande över förslaget till 
näridrottsplats. Likväl framhåller de att vissa inslag inte tillkommit på deras egen 
önskan eller initiativ, detta gäller främst löparbanan (för idrottsundervisning) samt 
gungor och klätterställningar avsedda för yngre barn. Dessutom har alltså den konst-
gräsplan som kommunen upphandlat från Multiparker varit en given förutsättning, 
mindre kostsamma alternativ har därför inte aktualiserats i diskussionen. Eleverna i 
allmänhet tycks dock vara nöjda med konstgräslösningen. 

Det förslag som Arbetsgruppen levererade i november 2004 fick till en början fullt 
stöd från Styrgruppen – ambitionen var också att genomföra förslaget i enlighet med 
dess prioteringslista. De merkostnader som uppdagades under 2005 (se kap. 2) fram-
tvingade emellertid en omprioritering och gallring bland förslagen. Över denna process 
har Arbetsgruppen inte haft något inflytande. Som tidigare framkommit ströks här bl.a. 
den beachvolleyplan som funnits med i elevförslaget, för att istället läggas in i en senare 
byggetapp. Till detta finns dock inte i dagsläget några budgeterade medel. Bland 
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eleverna andas besvikelse över den uteblivna beachvolleyplanen, till saken hör att denna 
hamnade högt på Arbetsgruppens prioriteringslista. Förslaget om en skateboardramp har 
likaledes strukits. Detta har dels skett med hänvisning till att endast få elever ägnar sig 
åt skateboard, men också med hänvisning till att den tänkta platsen för rampen ska 
användas för ett planerat biblioteksbygge. 

Den färdiga anläggningen omfattar följande inslag: 
 
Tabell 15. Näridrottsplatsens slutliga utformning 
 
Konstgräsidrott   Lek 
5-manna Fotboll   Klätterställning 
Landhockey   Liten backe för skrana (mindre barn) 
Streetbasket 2 banor  Fjädergunga 2st 
Volleyboll   Kompisgunga 
Innebandy   Supernova 
   Orbid 
Annan idrott   Gräsyta för kubb etc 
Handboll    
Ishockey   Övrigt 
Skridsko   <20 bänkar med bord 
Streetbasket 2 banor (asfalt)  Utomhusscen 
Bandy   Paviljong 
Klättervägg 
Löparbana 60 meter  Planteringsarbeten 
Längdhopp   Träd, buskar och gräs planteras under våren 2006. 
Tresteg 
Kulstötning 
Diskus 
7-manna Fotboll (grus) 
Inlineshockey 
Ytor för Brännboll etc 
Boule 
 
De idrotter som flest elever efterfrågar ingår i den färdiga anläggningen, så när som på 
den föreslagna beachvolleyplanen. Främst bland dessa aktiviteter märks fotboll, följt av 
ishockey och bollsporter som volleyboll och basket. Många av de övriga inslagen gäller 
dessutom sådant som nämns av elever i intervjuer och enkäter. Den färdiga anlägg-
ningen innefattar också sådant som inte omnämns eller efterfrågas i intervjuer och 
enkät. Detta gäller t.ex. utomhusscenen, den enda som uppmärksammat denna i studien 
är en personalrepresentant. Slutligen: de av många elever efterfrågade grönytorna kom-
mer också till stånd, planteringsarbetet utförs under våren 2006. 
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7. Analys 
Den intervju- och enkätstudie som redovisas i föregående kapitel tar fasta på elev-
attityder och tillstånd innan anläggningen av näridrottsplatsen vid Tegs Centralskola 
hösten 2005. Avsikten är att möjliggöra uppföljning av näridrottsplatsens effekter vid en 
senare tidpunkt. I detta kapitel analyseras resultaten av den empiriska studien.  
 
Fysiska aktivitetsmönster 

Allmänna resultat 
Det stora flertalet elever har ett aktivt alternativt mycket aktivt liv utanför hemmet – 
deras tillvaro är både fysiskt rörlig och rik på kompisumgänge. Den fysiska aktiviteten 
uttrycker sig på olika sätt. I vardagen förflyttar sig flertalet ungdomar genom att gå och 
framförallt cykla – som sammantagna är betydligt viktigare än bil- och busstransporter. 
Merparten av ungdomarna idrottstränar också aktivt, med åtminstone några träningspass 
i veckan. Träningen sker både enskilt och i förening: Hela tre fjärdedelar av eleverna 
deltar i föreningsidrott. Denna omfattar ett brett register av idrotter, särskilt märks dock 
vanliga idrotter som fotboll och hockey. Till detta kan alltså läggas spontan träning/lek 
som merparten av ungdomarna regelbundet ägnar sig åt. Även skolidrotten är en viktig 
faktor i sammanhanget: Eleverna har i huvudsak en positiv syn på denna, och de allra 
flesta beskriver sig som aktiva under idrottstimmarna.  

Både när det gäller föreningsidrott och idrottsträning i allmänhet framstår de 
undersökta Tegsungdomarna som mycket aktiva. Som framhålles i rapporten ligger de 
väl till i jämförelser med data från andra studier av svenska ungdomars träningsvanor. 
Inte heller indikerar studien på något alarmerande tillstånd beträffande ohälsofaktorer 
som snabbmatsätande och liknande. Tvärtom framträder här en tämligen ljus bild, sett 
till de faktorer som uppmärksammas. De elever som till väsentlig del ägnar sin fritid åt 
att ”hänga på stan” eller liknande är också överraskande få. 

Studien visar inte bara att de flesta av de undersökta ungdomarna lever ett fysiskt 
aktivt liv: även deras syn på idrott och träning är i allmänhet positiv; träningen uppfattas 
vanligen som lustfylld och sällan som betungande. Några exempel från enkätstudien 
konkretiserar bilden av Tegsungdomarnas fysiskt aktiva tillvaro: 

 
Träningsnivå: Tre av fyra elever (77%) tränar minst 2-3 pass i veckan, och var 

tredje elev (31%) tränar 5 pass eller mer i veckan. 
Skolidrotten: Mer än nio av tio elever (93%) trivs med skolidrotten, och två 

av tre elever (65%) beskriver sig som ”mycket aktiva” under 
idrottstimmarna. 

Helgträning: Två av tre elever (66%) tränar regelbundet på helgerna. 
Föreningsidrott: Tre av fyra elever (74%) är medlemmar av minst en 

idrottsförening. 
Transport till skolan: Fyra av fem elever (78%) cyklar eller går dagligen till skolan 

under barmarksperioden, vintertid sjunker andelen något (66%).
Attityd till träning: Nio av tio elever (92%) uppskattar att idrottsträna. 
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Det empiriska materialet ger icke desto mindre anledning att uppmärksamma och 
problematisera en rad faktorer relaterade till rörlighet, samt fritids- och idrottsvanor: 
 
En stark lokal idrottskultur 
Resultaten behöver åtminstone delvis ses i ljuset av den starka idrottskultur som råder 
på såväl Tegs Centralskola som i Umeå i allmänhet: Tegs Centralskola har en uttalad 
idrottsprofil, med satsningar på s.k. hockeyklasser m.m. Cirka 35 av eleverna i hockey-
klasser (årskurs 7-9) kommer utanför skolans upptagningsområde, och har alltså aktivt 
sökt sig till skolan p.g.a. denna profil. Detta torde därför ge ett visst utslag i resultaten.37 
På motsvarande vis ligger det nära till hands att den allmänna idrottsprofilen vid Tegs 
Centralskola påverkar elevernas idrottsintresse positivt.  

Till detta kan läggas att Umeå är en mycket idrottsaktiv kommun, det är rimligt att 
anta att även detta bidrar till elevernas idrottsintresse. Inte minst bör det omfattande fö-
reningsidrottandet bland skoleleverna – väsentligt högre än t.ex. bland undersökta Stock-
holmsungdomar (se kap. 5; Rasmussen m.fl. 2004) – ha ett samband med Umeås starka 
idrottsprofil. Även om det är svårt att bedöma betydelsen av en sådan ”Umeåfaktor”, 
föranleder den lokala kontexten ytterligare en reflektion: Som tidigare åberopats visar 
andra folkhälsostudier av svenska ungdomar på en markant högre idrottsaktivitet bland 
pojkar än flickor (Rasmussen m.fl. 2004 s139f). Denna studie däremot redovisar en 
ganska liten skillnad mellan pojkars och flickors idrottande. En möjlighet är att det 
idrottspositiva klimatet i Umeå – med bl.a. en mycket stark damfotboll – stimulerar flick-
ornas idrottande på ett sådant vis att skillnaden mellan könen blir mindre. 
 
Om ungdomars rörlighet 
En vanlig uppfattning är att skolungdomar idag blir skjutsade av föräldrar till allehanda 
aktiviteter; denna ges också stöd av forskning (se Rasmussen m.fl. 2004 s21). I ljuset av 
detta är det något överraskande att huvuddelen av Tegseleverna främst förflyttar sig på 
cykel eller till fots. Särskilt cykeltransporterna dominerar starkt. Endast en minoritet av 
ungdomarna skjutsas regelbundet till aktiviteter med bil. Frågan vad dessa resultat 
bottnar i är inte närmare utredd. Några förklaringar ligger åtminstone nära till hands: 
För det första bor eleverna i allmänhet i nära anslutning till skolan. Området ifråga är 
också relativt gång- och cykelvänligt. Dessutom ligger centrum och många fritids-
aktiviteter i direkt eller nära anslutning. 

Skolungdomarnas transportvanor döljer möjligen också vad som skulle kunna 
betecknas en social paradox: Som vi strax får anledning att återkomma till tillhör 
rektorsområdet en av de socialt bättre miljöerna i Umeå. I familjer med ekonomiskt 
bättre förhållanden är det å ena sidan troligt att man har tillgång till en eller flera bilar, 
som möjliggör skjutsning av barnen. Å andra sidan finns det också en större medveten-
het kring folkhälsofrågor bland höginkomsttagare och högutbildade (Rasmussen m.fl. 
2004), vilket gör det sannolikt att föräldrar ur sådana grupper mer aktivt uppmuntrar 

                                                 
37 Men betydelsen av detta får inte heller överskattas. Med hänsyn till att denna studie enbart avser 
årskurs 7-8 - och med hänsyn till bortfall - har troligen inte mer än hälften av denna grupp på 35 elever 
besvarat enkäten. Tyvärr är det exakta antalet inte möjligt att kontrollera. 



 37

sina barn att gå och cykla. Vissa av de intervjuade eleverna hävdar mycket riktigt att 
deras föräldrar aktivt uppmuntrar dem till detta. Eftersom elevernas sociala bakgrund 
inte undersöks i studien går det emellertid inte att dra några långtgående slutsatser av 
detta. 
 
Den sociala bilden 
Inledningsvis i rapporten tecknas en problembakgrund, med fokus på hur ohälso-
grundande faktorer som stillasittande och dålig kost kraftigt förvärrats bland svenska ung-
domar. Även om denna rapport inte undersöker förändring över tid ger situationen på Teg 
inte något starkt stöd för dylika larm. De ungdomar som tränar och rör sig otillräckligt 
utgör en klar minoritet, dessutom tycks problem med snabbmats- och godiskonsumtion 
ganska begränsade (låt vara att elevernas kosthållning inte undersökts på djupet).  

Detta ger i princip två tolkningsmöjligheter. Antingen är den allmänt spridda bilden 
av fysiskt inaktiva och snabbmatsätande ungdomar grovt överdriven alternativt rent fel-
aktig. Eller så avviker eleverna inom det aktuella rektorsområdet väsentligt från detta 
mönster. Utan att avfärda möjligheten av att debatten innehåller vissa överdrifter om 
osunda vanor bland ungdomar, kan man på goda grunder anta att den senare tolkningen 
är den mest rimliga. Däremot är Tegs Centralskola knappast unik, snarare speglar data 
förhållanden som bottnar i socialgruppstillhörighet. Skillnader i förhållande till studier av 
aktivitetsmönster bland ungdomar i ”problemområden” är svåra att förklara på annat sätt.  

Det sociala upptagningsområdet för Tegs Centralskola kan beskrivas som ”stabila” 
medelklassmiljöer med relativt många höginkomsttagare och högutbildade. Sådana för-
hållanden tenderar att påverka både kost- och motionsvanor positivt (Rasmussen m.fl. 
2004; Skolhälsans Verksamhetsrapport 2004/2005). I ett nationellt perspektiv ger alltså 
studien knappast en helt representativ bild av skolelevers fysiska aktivitetsmönster; de 
problem som här redovisas är inte tillnärmelsevis av den omfattning som framträder i 
andra rapporter (se t.ex. Rasmussen m.fl. 2004; Danielsson & Marklund 2000). 

Detta ger därför ytterligare bränsle åt bilden av en polarisering mellan ungdomar 
från miljöer där fysisk aktivitet och bra kostvanor uppmuntras, och ungdomar som inte 
får denna stimulans. Från den utgångspunkten förefaller det tveksamt att beskriva 
undermåliga motions- och kostvanor som ett allmänt problem bland barn och 
ungdomar; sådana problem tycks främst uppträda inom vissa sociala grupper.  

Detta väcker i förlängningen frågan om ”marginalnyttan” av en ny idrottsplats på 
Teg. Det är genom att nå gruppen av fysiskt mindre aktiva individer som en näridrotts-
plats kan ge störst nyttoeffekter. Denna grupp är alltså relativt liten på Tegs Central-
skola liksom det övriga rektorsområdet. Ur det perspektivet är satsningar på näridrotts-
platser förmodligen starkare motiverade på vissa andra skolor i Umeå kommun. Med ett 
primärt mål att stimulera fysisk aktivitet bland kommunens skolelever, väcks alltså 
frågan om inte satsningen lämpligen borde styrts till någon av de skolor där problemen 
med bristande fysisk aktivitet troligen är större: En levnadsundersökning av skolung-
domar i Umeå (Resultat från levnadsundersökningen 2004) genomförd av kommunens 
socialtjänst, visar att Centralskoleeleverna placerar sig långt över genomsnittet bland 
högstadieelever i Umeå beträffande såväl föreningsengagemang som idrottande. Skill-
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naden blir än större när Tegs Centralskola jämförs med skolor i socialt mer utsatta 
områden (t.ex. Ersängsskolan och Ålidhemskolan som också är belägna i tätorten).38 

Vidgar man däremot synfältet och väger in näridrottsplatsens roll som en satsning på 
den psykosociala miljön ställer sig saken annorlunda. Som en av de mest nedgångna 
och oinspirerande skolgårdarna i Umeå har det utan tvekan funnits övertygande skäl till 
satsningen. I beaktande av att flertalet elever redan i nuläget är idrottsaktiva är de tänk-
bara positiva förändringar som näridrottsplatsen kan leda till, främst att öka elevernas 
utomhusvistelse samt skapa en mer stimulerande skolmiljö (se även nedan).  
 
En vidgad bild 
Betoningen av ungdomarnas fysiska rörlighet och idrottsaktiva liv riskerar att ge en 
något ensidig bild av deras levnadsvanor. Även fysiskt aktiva ungdomar kan mycket väl 
sitta långa pass vid datorn eller konsumera stora mängder snabbmat, läsk och kanske 
även alkohol. Studien går däremot inte på djupet beträffande fritidsvanor som inte är 
relaterade till idrottande; en fördjupad studie skulle antagligen identifiera faktorer som 
nyanserar resultaten. 

Frågan om elevernas datoranvändning är då en faktor som skulle förtjäna ytterligare 
belysning. Såväl intervjuer som enkätresultat indikerar att många elever har en tillvaro 
som inte bara är mycket idrottsaktiv utan även innehåller långa stillasittande pass vid 
datorn – då de chattar, surfar, etc. Det senare stöds även av ovan nämnda levnadsunder-
sökning av skolungdomar i Umeå.39 Även nationellt märks en trend mot att ungdomar 
tillbringar alltmer tid vid datorn (Folkhälsorapport 2001, 2005).  

Den s.k. Compasstudien av psykisk och fysisk hälsa bland ungdomar i sydvästra 
Storstockholm, redovisar hur Stockholmsungdomar dagligen efter skoltid ägnar sig åt 
stillasittande aktiviteter i närmare fem timmar (Rasmussen m.fl. 2004). Det är tveksamt 
om Tegsungdomarna är i lika hög grad stillasittande på fritiden; resultaten av denna 
studie tyder åtminstone inte på detta. Men omvänt kan frågan ställas ifall det är troligt 
att Tegsungdomarnas fritidsvanor dramatiskt skiljer sig från undersökta Stockholms-
ungdomars. Kännetecknande för många ungdomars tillvaro idag tycks vara ett aktivt 
idrottsliv förenat med mycket stillasittande aktiviteter. Danielsson & Marklund (2000) 
visar hur såväl idrottande som stillasittande sysslor har ökat bland landets ungdomar 
sedan mitten av 1980-talet.  

Intervjuade Tegsungdomar förmedlar också en bild av att man lever ett liv i högt 
tempo, där fysiskt krävande och stillasittande aktiviteter varvas. Det synes relevant att 
tala om en ”individualiserad” tillvaro, där man är i ständig rörelse mellan olika aktivi-

                                                 
38 Dessa uppgifter baserar sig på data från frågorna ”Är du med i någon/några 
föreningar/organisationer?” samt ”Hur ofta brukar du träna på din fritid, mer än 30 minuter, så att du 
blir andfådd eller svettas?”. Socialtjänstens data presenteras uppdelat på både kön och årskurser - men 
däremot inte aggregerat; av överskådlighetsskäl har jag därför valt att inte återge deras data.  
39 Enligt denna studie (Resultat från levnadsundersökningen 2004) uppger omkring 40% av eleverna vid 
Tegs Centralskola att de använder datorn minst tre timmar per dag under sin fritid, ungefär 30% av 
eleverna hävdar att de tittar på TV minst tre timmar per dag. I båda fallen ligger emellertid Tegs 
Centralskola under genonsnittet för hela Umeå, och skillnaden är markant om man jämför med vissa 
andra skolor. 



 39

teter och sammanhang. Man kan därvid anta att det skett en förändring, där betydelsen 
av umgänge med familjen i hemmet är mindre bland dagens ungdomar än gårdagens. 
 
De icke idrottsaktiva eller föreningsidrottande eleverna 
I skuggan av den breda majoriteten av idrottsaktiva elever finns det en liten elevgrupp 
som sällan eller aldrig tränar, och som inte heller lockas av detta; elever som dessutom 
inte gillar skolidrotten:  

– Närmare 7 % av eleverna säger sig inte trivas på skolidrotten; av dessa är det 
dock bara drygt 2% som uppger att de inte är aktiva 
– Cirka 8% av eleverna hävdar att de rör sig lite på fritiden. Var åttonde elev (13%) 
uppger en träningsnivå på 0-1 pass i veckan, och sammanlagt har var fjärde elev 
(23%) en träningsfrekvens på högst två pass i veckan.40 
– Knappt 2% uppger att det är ”mycket tråkigt” att träna; ytterligare närmare 7% 
ser träning som någonting ”ganska tråkigt”. 

Dessa data kan bedömas på olika sätt. Det är obestridligt att de elever som tränar lite 
och ogillar idrottande utgör en liten minoritet. Samtidigt kan det hävdas att det är just 
dessa ungdomar som är särskilt viktiga att nå, varför också deras behov bör tillmätas 
extra stor vikt. Vi får anledning att återvända till detta ämne nedan.  

En av fyra elever vid Tegs Centralskola deltar inte i föreningsidrott. Detta behöver i 
sig inte tyda på bristande fysisk aktivitet eller idrottsligt ointresse, likafullt är frågan 
viktig att problematisera: Bland de ungdomar som inte föreningsidrottar är orsaken 
oftast bristande intresse eller svag motivation, att döma av enkätundersökningen. Slut-
satsen kan därför dras att de flesta av dessa ungdomar av egen fri vilja avstår från att 
föreningsidrotta. Dock finns det en mindre grupp som hindras av faktorer som de själva 
inte kan påverka, t.ex. kostnadsfrågan. Det är självfallet allvarligt om idrottsmotiverade 
ungdomar hindras av sådana omständigheter.  
 
Planeringsfasen – medverkan och inflytande 
Ett formellt elevinflytande över näridrottsprojektet har dels garanterats genom elev-
representanters medverkan i den s.k. Arbetsgruppen, dels genom dialogmöten i samtliga 
klasser. Det råder ingen tvekan om att eleverna i Arbetsgruppen har haft ett stort 
inflytande över det slutliga förslaget, låt vara att vissa av skolan angivna förutsättningar 
har begränsat ”möjlighetsutrymmet”.  

Däremot har eleverna i stort vid Tegs Centralskola haft ett begränsat inflytande över 
förslaget, troligen beroende på samverkan av en rad faktorer: Trots att klasserna har 
uppsökts för att ge skoleleverna inflytande över förslaget, är det få elever som har 
utnyttjat denna möjlighet eller som bedömer att deras klasser utövat nämnvärt inflyt-
ande. Till saken hör dock att de förslag som skoleleverna trots allt redovisar i intervjuer 
och enkät, i stora drag uppvisar samma tendenser som Arbetsgruppens förslag. Av detta 
kan man troligen sluta sig till att många elever i huvudsak varit nöjda med Arbets-
                                                 
40 Det är förstås en gränsdragningsfråga vilka elever som ska hänföras till den grupp som tränar särskilt 
lite. Att elever tränar få pass i veckan behöver inte innebära att de lever ett fysikt inaktivt liv. Vissa av 
dessa elever kan dessutom mycket väl vara rörliga på andra sätt, genom att t.ex. gå och cykla mycket. 
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gruppens förslag och därför inte haft mycket att tillägga. Frågan är dock om detta räcker 
som förklaring till skolelevernas upplevda brist på inflytande över processen. Resultaten 
antyder att många skolelever i grunden inte tilltror sig att kunna påverka denna typ av 
beslut – även när de aktivt uppmuntras att tycka till – och därför snarare sett på 
dialogmötena som informationstillfällen.  

Till detta kommer ytterligare en faktor: Flertalet intervjuade elever har mycket vaga 
kunskaper om projektet. En bakgrund kan vara brister från skolans sida när det gäller att 
nå ut bland eleverna. Men en kanske lika viktig förklaring ligger hos eleverna själva, där 
byggprojekt av allt att döma hamnar långt ner på listan över sådant man diskuterar med 
klasskamrater. Bristande elevinflytande speglar från den utgångspunkten även ett relativt 
svagt intresse för planeringsprocessen bland eleverna själva (vilket förstås inte är det 
samma som att eleverna också skulle vara ointresserade av den färdiga anläggningen). 

Som framkommit finns det dock elevopinioner för idéer som inte prioriterats av 
Arbetsgruppen, mest tydligt beträffande önskemålet om en skateboardramp. Det är svårt 
att bedöma i vilken grad exkluderingen av detta förslag är välmotiverad. Man får dock 
anta att det både när det gäller skateboardramp och andra icke inkluderade förslag, 
också döljer sig elever som inte gör sin röst hörd. 

Företaget Multiparkers insats i projektet beskrivs i huvudsak i positiva termer av 
skolpersonal och elever i Arbetsgruppen. Multiparkers roll att på en och samma gång 
vara konsult, processledare och leverantör av anläggningen har åtminstone inte från 
skolhåll uppfattats som något problem. Dock är det viktigt att framhålla hur företaget i 
egenskap av leverantör av anläggningen, delvis angivit förutsättningarna. 
 
Finansiärer 
Lösningen med ett flertal medfinansiärer – offentliga, privata och ideella – uppges ha 
fungerat relativt problemfritt, särskilt med tanke på att det lokalt handlar om ett nytt och 
oprövat koncept. Dock dröjde det i stort sett fram till den planerade byggstarten innan 
Kommunstyrelsen tillsköt avgörande medel för att förverkliga projektet. Som redovisas 
på annan plats har oförutsedda kostnader likafullt gjort projektbudgeten otillräcklig. Det 
är därför ännu oklart om och isåfall när anläggningen kommer att färdigställas enligt 
den tänkta planen. 

Sponsringsaspekten är någonting som har exponerats aktivt i marknadsföringen av 
Tegsanläggningen. Entreprenören Multiparker beskriver sponsring i termer av ett ”unikt 
koncept” för finansiering av denna typ av anläggningar (www.multipark.se). Som redo-
visas i kap. 2 har emellertid kommunen rent krasst svarat för den övervägande delen av 
kostnaden (83%), företagssponsringen har endast inbringat ca 10%. Man kan också anta 
att intresset från företagens sida att sponsra Tegsanläggningen delvis sammanhänger 
med dess pilotkaraktär, som gör att projektet tilldrar sig särskilt stort intresse. Det är 
långtifrån säkert att sponsring kan bli en viktig finansieringskälla i ett läge där Umeå 
kommun beslutar uppföra ett flertal näridrottsanläggningar. Sponsringen har också mött 
viss kritik i den lokala debatten, med uppfattningar om att skolan öppnas upp för kom-
mersiella intressen. Intervjuad skolpersonal framhåller dock företagsfinansierade 
insatser som en pragmatisk lösning i arbetet med att hitta finansieringsvägar. Enligt 
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rektor har företagen fått elevernas förslag till påseende, men däremot inte påverkat 
utformningen. 
 
Vilka behov och värden kan näridrottsplatsen tillgodose? 
Det är motiverat att göra en distinktion mellan elevers önskemål på sin skolgård, och 
andra möjliga värden med näridrottsplatsen som empiriska data skänker ljus åt. Den 
följande diskussionen tar fasta på båda dessa aspekter. 

Det faktum att flertalet elever redan i utgångsläget tränar aktivt och dessutom har en 
positiv syn på träningen påverkar frågan om vilka – och vems – behov näridrottsanlägg-
ningen kan tillgodose: Dess roll som ett instrument för att nå icke fysiskt aktiva elever 
kan på sin höjd bli begränsad, med tanke på dessa elevers ringa antal (delvis beroende 
på hur grad av fysisk aktivitet definieras).  

Icke desto mindre är de svagt motiverade eleverna en viktig grupp att uppmärk-
samma. En näridrottsplats kan erbjuda en mindre prestationsinriktad miljö, där det 
kanske också finns möjlighet till aktiviteter som normalt inte ryms i idrottsunder-
visningen. Näridrottsplatsen får därför idealt en funktion att aktivera dessa elever, 
liksom deras intresse för idrottande. Däremot kan man knappast dra slutsatsen att när-
idrottsplatsen har utformats med tanke på dessa elevers behov. Från skolans sida är det 
allmänna behov och önskemål bland elever som ställts i fokus (se även följande 
avsnitt).41 I sammanhanget kan dock nämnas att anläggningen har utformats för att även 
kunna nyttiggöras av rörelsehindrade. 

Inte heller har intervjuerna skänkt någon närmare kunskap om behoven bland dem 
som känner olust inför idrottande; de intervjuade eleverna är till nästan uteslutande del 
mycket idrottsaktiva (se Metod i Appendix) och har i sin tur bara kunnat spekulera om 
behoven bland mindre idrottsaktiva kamrater. 

Missnöjet med skolgården innan ombyggnaden har varit utbrett bland eleverna vid 
Tegs Centralskola. Orsaker är den omvittnat tråkiga miljön och bristfälliga aktivitets-
möjligheter. Detta har resulterat i en mycket begränsad användning av skolgården. 
Mindre överraskande efterlyser eleverna en ”multifunktionell” skolgård, som inbjuder 
till fysisk aktivitet, socialt umgänge – och syresättning. Betydelsen av grönytor för att 
skapa en trivsam atmosfär framhålls också av många.  

Elevernas önskemål beträffande skolgården ska även ses i ljuset av deras behov av 
utomhusvistelse. Många elever rapporterar om hur de ofta är trötta under skoltid, vilket 
återkommande sätts i samband med otillräcklig utomhusvistelse under skoldagarna: 
Övergången från mellan- till högstadiet leder till en markant minskad utomhusvistelse 
under skoldagarna. Eleverna som börjar vid Tegs Centralskola lämnar bakom sig en 
tillvaro där de vistats utomhus under snart sagt alla raster, och inträder istället i en 
inomhustillvaro. I den nationella diskussionen om ungdomars fysiska hälsa ges f.ö. 
påfallande lite uppmärksamhet åt frågan om högstadieelevers behov av utomhusvistelse, 
trots att medvetenheten i stort har ökat om betydelsen av att vistas utomhus. Om när-

                                                 
41 Epost-kommentar av rektor Håkan Bäckström 060103, som svar på fråga. 
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idrottsplatsen ökar ungdomarnas lust att vistas utomhus på rasterna är detta alltså ett väl 
så viktigt resultat. 

Viktigt att framhålla är även näridrottsplatsens möjlighet att möta behov bland 
elever som inte känner sig bekväma med skolans idrottsundervisning. Då avses inte bara 
gruppen av prestationssvaga elever, som behandlas ovan. Studien visar att relativt 
många av dem som trivs med skolidrotten som sådan, är mindre entusiastiska inför 
tävlingsmomentet i denna – att tävla och jämföras med andra. Särskilt gäller detta bland 
flickorna. Detta pekar på en viktig roll för näridrottsplatsen, nämligen att erbjuda en 
mindre prestations- och tävlingsinriktad miljö för de elever som inte uppskattar dessa 
sidor av skolidrotten.  
 
Behov relaterat till kön och ålder 
Frågan om behov relaterat till kön rymmer åtminstone två delfrågor: Den första handlar 
om i vilken grad det finns skillnader i attityder till idrottande mellan flickor och pojkar, 
och vad detta isåfall avslöjar om behov kopplat till näridrottsplatsen. Mer specifikt 
handlar behovsfrågan därtill om vilka idrotter som utövas bland flickor respektive 
pojkar, och huruvida skillnader därvidlag har påverkat näridrottsplatsens utformning.  

Fler flickor än pojkar anser att de rör sig för lite (24% av flickorna mot endast 15% 
av pojkarna), ur den synpunkten finns det en större grupp flickor att fånga upp med när-
idrottssatsningen. Samtidigt ska det påpekas att det är en något större andel pojkar än 
flickor som faktiskt är fysiskt inaktiva (15% av pojkarna tränar högst ett pass per vecka 
under ledig tid, jämfört med 11% av flickorna). En markant skillnad mellan könen upp-
träder i synen på tävlande, där flickorna i betydligt högre grad uttrycker olust över 
tävlingsmoment och prestationspress på idrotten. 

Återigen behöver därför framhållas näridrottsplatsens roll att tillhandahålla en miljö 
för spontan och mindre prestationsinriktad idrott, vilket särskilt tycks kunna tillgodose 
behov bland flickor. 

Frågan om i vilken grad näridrottsplatsens utformning är anpassad efter flickors 
respektive pojkars behov är svårbesvarad. I planeringsprocessen har inte skett någon 
systematisk kartläggning kring detta. Distinktionen mellan typiska flick- och pojk-
idrotter har därtill blivit mindre tydlig över tid. Mest uppenbart visar sig detta kanske 
inom fotbollen, av hävd en mansdominerad sport men där intresset idag är minst lika 
stort bland flickor. Anläggningen har inte berett plats för någon tydligt eller traditionellt 
tjejdominerad idrott (åtminstone inte enligt vad rapportförfattaren kan bedöma) som 
t.ex. ridsport, dans och simning. Ingen av de intervjuade flickorna har å andra sidan 
framhållit önskemål om sådana inslag på näridrottsplatsen. Inte heller har det gått att 
utläsa någon distinkt tjejopinion för någon annan form av satsning; den enda obser-
verade tendensen är att flickor i mindre grad än pojkar har nämnt ishockeyplan som 
någonting önskvärt. 

Mellanstadieelevernas skolvardag är betydligt mer rörlig än högstadieelevernas, och 
rasterna tillbringas i stor utsträckning utomhus. Rastaktiviteterna uppvisar dessutom en 
stor mångfald jämfört med tillståndet på högstadiet. Bland mellanstadieeleverna har 
lekaktiviteter en ännu viktigare roll än idrott. Eleverna själva ser positivt på ute-
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aktiviteterna, även om vissa av dem ogillar skolans krav på att de ska vistas utomhus. 
Ur elevhälsosynpunkt är det ingen tvekan om att mellanstadieelevernas skolvardag har 
stora fördelar jämfört med högstadieelevernas. Utbudsbredden på näridrottsplatsen vid 
Tegs Centralskola är också väl i linje med mellanstadieelevernas önskemål, att skol-
gården ska möjliggöra både lek och idrott. Denna bedömning ges extra tyngd av att flera 
intervjuade mellanstadieelever tror att de kommer att utnyttja anläggningen under sin 
fritid. Ytterligare en faktor som inte ska bortses är möjligheten av att skolgårdsupp-
rustningen kommer att underlätta övergången till högstadiet för dessa elever.  
 
För vem har Näridrottsplatsen planerats? 
Svaren på rubrikens fråga anges delvis ovan. Trots att elevinflytandet i praktiken fram-
står som begränsat ställer sig eleverna i huvudsak positiva till såväl projektet som 
sådant, som de prioriteringar som gjorts. Och även om dialogmötena i klasserna inte 
tycks ha satt några djupa spår hos skolans elever, framhåller likafullt intervjuade elever 
dessa möten som ett positivt initiativ. 

Empiriska data visar att det finns en mycket stor bredd i ungdomarnas idrottskultur. 
Samtidigt har planeringsprocessen tydligt präglats av tanken att fylla näridrottsplatsen 
med ett innehåll som är acceptabelt för det stora flertalet elever, vilket har premierat 
breddidrotter. Ofrånkomligen har inte alla elevers idrottsintressen kunnat tillgodoses. 
Detta torde främst vara ett problem för elever med intresse för mer udda idrotter, och 
som samtidigt saknar intresse för lagidrott. Detta eftersom den färdiga anläggningen är 
tämligen starkt inriktad mot lagidrott. Hur stor denna elevgrupp är går inte att bedöma 
utifrån befintliga data. 

Mindre idrottsaktiva elevers behov har inte haft någon styrande roll i utformningen 
av anläggningen (se ovan). Det mesta talar för att det främst är idrottsintresserade elever 
som presenterat förslag samt påverkat utformningen.  

Att skapa en anläggning utformad för att möta behov bland mindre idrottsintres-
serade elever ställer uppenbarligen höga krav både på processen och dess resultat. Vi 
kan bara spekulera om vilka dessa ungdomar är (jfr ovan): Vissa ungdomar uppfattar 
inte nödvändigtvis fysisk inaktivitet som ett problem, tillkomsten av en näridrottsplats 
ändrar troligen inte heller på ett sådant synsätt. Ungdomar som inte uppmuntras till 
motion och utomhusaktivitet genom hemmet, är förmodligen också mindre mottagliga 
för friskvårdssatsningar. Ytterligare en faktor gäller ungdomar som skyr träning på 
grund av bristande självförtroende och en självbild av att inte duga. Att verkligen invol-
vera dessa elever i planeringsfasen – för att väcka intresse och möta behov – skulle 
ställa betydligt högre krav på de dialogformer som används i processen.  

Ser man däremot till den färdiga anläggningen bör det återigen poängteras hur dess 
främsta värde är att erbjuda en otvungen atmosfär för fysisk träning. Detta i sig kan för-
hoppningsvis locka en del av de mindre idrottsintresserade eleverna till ökad fysisk 
aktivitet. 

Målgruppsfrågan har en ytterligare dimension. Som en satsning riktad mot såväl 
skolelever som boende i närmiljön finns det många grupper att ta hänsyn till. I praktiken 
har dock elever vid Tegs Centralskola varit primär målgrupp. Detta förklaras av att 
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projektet inte bara kretsat kring näridrott, utan även skolgårdsförnyelse och allmän elev-
hälsa. Skolgården och näridrottsplatsen är även Centralskoleelevernas ”arbetsmiljö”, till 
skillnad från andra tänkta målgrupper som enbart är besökare av anläggningen.  

Frågan kan hur som helst ställas om en näridrottsplats som främst planerats för att 
tillgodose högstadieelevers behov också är attraktiv för andra grupper – särskilt med 
tanke på att dessa inte tillfrågats. Mest uppenbart gäller detta elever på grannskolorna i 
samma rektorsområde. Dessa yngre elever uttrycker delvis andra behov och förvänt-
ningar på en skolgård än högstadieeleverna (se ovan). Även om projektansvariga har 
övervägt yngre barns behov vid planeringen, har detta alltså skett utan att involvera 
Böleängsskolan och Västtegsskolan i processen. 
 
Kritisk reflektion kring metod och resultat 
Undersökningen indikerar att relativt få elever ägnar sin fritid åt sådant som skulle 
kunna antas ta stort utrymme i ungdomars tillvaro, såsom att hänga på stan, käka på 
snabbmatsställen, gå på disco. Däremot är den fysiska aktiviteten uppenbarligen viktig. 
Frågan infinner sig såklart om någonting mer väsentligt i ungdomarnas fritidsvanor 
förbisetts i undersökningen; ungdomskulturens oupphörliga förändring innebär också att 
nya begrepp introduceras på redan etablerade företeelser: kanske matchar vissa av 
enkätens svarsalternativ inte ungdomarnas egna begrepp och föreställningar. 42 

Som också påpekas på annan plats har behoven bland prestationssvaga och icke 
idrottsintresserade elever inte nöjaktigt kommit fram i studien. Skälen till detta är flera, 
framförallt handlar det om att detta gäller en mycket liten grupp av elever som visat sig 
svår att nå. I vilket fall som helst måste betydelsen av att fokusera denna grupp i den 
fortsatta forskningen betonas.  
 

                                                 
42 I en särskild kommentarsruta till enkätfråga 19 har dock ungdomarna fått ange om det finns icke 
uppräknade aktiviteter som upptar mycket av deras lediga tid. Endast 19 elever har fyllt i denna, flertalet 
svar rör också sådant som framkommer på annan plats i enkäten, t.ex. de idrotter man ägnar sig åt. (Två 
aktiviteter som inte inkluderats som svarsalternativ i enkätfråga 19 gäller datoranvändning och TV-
tittande. Dessa behandlas dock i fråga 15 och 16.) 
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8. Slutsatser och diskussion 
Det stora flertalet elever vid Tegs Centralskola – men även vid de båda mellanstadie-
skolorna inom samma rektorsområde – har en idrottsaktiv och fysiskt rörlig tillvaro. 
Eleverna har också i huvudsak en positiv syn på idrottande. I jämförelse med andra 
studier av svenska ungdomars fysiska aktivitet framstår Tegsungdomarna som mycket 
aktiva; detta oavsett om man ser till träningsfrekvens, andel föreningsidrottande elever, 
eller elevernas allmänna rörlighet.  

Detta faktum påverkar behovsdiskussionen beträffande näridrottsanläggningen vid 
Tegs Centralskola. Ser man till majoriteten av eleverna finns det inget uppenbart behov 
av att stimulera ett ökat idrottande. De behov som näridrottsplatsen kan väntas möta 
ligger istället på andra plan. Eleverna vid Tegs Centralskola efterfrågar en skolgård som 
inbjuder till utomhusvistelse under raster. Detta ska ses i ljuset av en ostimulerande 
rastmiljö inne på skolan, och trötthetsproblem bland eleverna som sätts i samband med 
alltför mycket inomhusvistelse och stillasittande under skoltid. Näridrottsplatsen – och 
den allmänna upprustning av skolgården som följer med denna – kan här bli ett viktigt 
led i att förbättra den psykosociala miljön på skolan. 

Likafullt kan näridrottsanläggningen i vissa avseenden få en viktig roll att tillgodose 
ungdomars träningsbehov. Mest uppenbart gäller detta den mindre gruppen av fysiskt 
inaktiva och prestationssvaga eleverna. Från skolans sida har behoven inom denna 
grupp inte lyfts fram i planeringen av anläggningen. Tvärtom tycks det vara de redan 
idrottsintresserade eleverna som främst varit med och påverkat planeringen, och vars 
behov således har styrt utformningen. Som uppmärksammas i analysen skulle det 
samtidigt ställa mycket höga krav på processen att verkligen involvera de svagt motiv-
erade eleverna. Trots att detta inte har varit någon prioriterad grupp, ska det inte 
uteslutas att näridrottsplatsen faktiskt kan nå vissa av dessa elever. Särskilt med tanke 
på att den sannolikt erbjuder en – i jämförelse med skolidrotten – mindre kravfylld 
miljö. Därtill kan näridrottsplatsen också bli en tillgång för den något större grupp av 
elever – företrädelsevis flickor – som ogillar tävlingsmomentet på skolidrotten. Antag-
ligen erbjuder spontanidrotten en mer positiv och stimulerande miljö för dessa elever. 
Studien indikerar slutligen även att näridrottsplatsen kan bli ett värdefullt tillskott för att 
möta behoven bland mindre barn i närområdet, genom dess möjligheter till både lek och 
spontanidrott. 

Upptagningsområdet för Tegs Centralskola tillhör de socialt bättre boendemiljöerna 
i Umeå. Såväl den höga fysiska aktivitetsnivån bland Tegsungdomarna, som det faktum 
att många intervjuade ungdomar uppmuntras till fysisk aktivitet och föreningsidrott av 
föräldrar, behöver av allt att döma ses i ljuset av detta. I rapporten hänvisas till tidigare 
forskning som visar hur ungdomar ur socialt bättre miljöer ofta får större stimulans till 
fysisk aktivitet, än ungdomar ur sämre ekonomiska och sociala förhållanden. Med det 
primära målet att stimulera skolelevers fysiska aktivitet, finns det onekligen andra 
Umeåskolor som starkare än Tegs Centralskola borde komma ifråga för näridrotts-
satsningar. Men i studien pekas alltså även på hur anläggningen i minst lika hög grad är 
motiverad som en satsning på den psykosociala miljön, vilken framstår som eftersatt på 
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Tegs Centralskola. En tänkbar positiv effekt av satsningen handlar även om hur den kan 
underlätta övergången till högstadiet för mellanstadieelever vana vid utomhusaktivitet 
under rasterna. 
 
Sammantaget identifieras alltså tre områden där näridrottsplatsen kan komma att fylla 
en viktig roll, nämligen som:  

– Ett medel att förbättra den psykosociala miljön och stimulera utomhusvistelse 
– Ett medel att nå fysiskt mindre aktiva elever 
– Ett komplement till skolidrotten 

 
Frågan om i vilken grad elevintresset tillvaratagits har inget självklart svar. Svaret beror 
nämligen på hur detta definieras: Är elevintresset liktydigt med de utsedda elev-
representanterna i den s.k. Arbetsgruppen, eller handlar det om varje enskild elevs och 
skolklass möjlighet till påverkan? Svaret beror också på huruvida elevernas inflytande 
utvärderas mot det s.k. elevförslaget – eller utformningen av den färdiga anläggningen. 

Formen för planeringsprocessen har varit inkluderande, samtliga elever på Tegs 
Centralskola har uppmuntrats att ge synpunkter på näridrottsplatsens innehåll. 
Resultaten pekar samtidigt mot att många elever i praktiken sett på anordnade 
dialogmöten som informationstillfällen. De flesta av eleverna bedömer inte att de själva 
eller deras klasser har haft något närmare inflytande över planeringen. Till bilden hör 
emellertid även det faktum att få elever själva har bidragit med förslag.  

Det uttalade målet att främja elevmedverkan ger förvisso ett starkt argument att 
beakta dessa förslag från vanliga elever – även om endast få elever har bidragit med 
egna idéer. Detta särskilt som sådana förslag troligen ofta också ger röst åt tysta 
elevopinioner. Merparten av förslagen från vanliga elever tycks här överensstämma med 
Arbetsgruppens tankar. Dock finns det även elevförslag som inte inkluderats, och som 
inte uppenbart framstår som ekonomiskt orealistiska eller dylikt. I studien uppmärk-
sammas särskilt det avförda förslaget om en skateboardramp, som varit ett önskemål 
bland vissa elever. Från Arbetsgruppens sida har detta beslut motiverats med de ofrån-
komliga prioriteringar som hör till bilden. Allmänt sett ger det empiriska underlaget 
ingen grund att bedöma i vilken grad förslag från enskilda elever eller klasser faktiskt 
har påverkat planeringen. 

En tänkbar förklaring till den upplevda bristen på inflytande är en självbild bland 
ungdomar av att inte kunna påverka större beslut, denna fråga är dock inte närmare 
undersökt. I analysen uppmärksammas även det relativa ointresset för planerings-
processen som kännetecknar flertalet skolelever. Från den utgångspunkten kan en brist 
på inflytande även förklaras av svagt engagemang bland eleverna själva. Ett problem ur 
inflytandesynpunkt är under alla förhållanden att majoriteten av eleverna inte har kunnat 
påverka den slutliga förslagsrankningen; denna har utförts av elevrepresentanter i 
Arbetsgruppen.  

Om man däremot ser eleverna i Arbetsgruppen som talespersoner för hela elevkåren 
– såsom kännetecknar en representativ beslutsmodell – har elevintresset tydligare till-
godosetts. Dock har dessa elevers handlingsutrymme kringskurits av vissa i studien 
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redovisade faktorer, bl.a. de villkor för anläggningen som avtalats mellan Umeå 
kommun och leverantören. Här kvarstår även problemet att den färdiga anläggningen i 
vissa avseenden avviker från Arbetsgruppens förslag, vilket främst motiverats av kost-
nadsskäl. Centrala delar av förslaget har emellertid genomförts.  

För vem har då anläggningen planerats? Inriktningen ligger mot populära 
breddidrotter snarare än att tillgodose smala ”nischintressen”. Anläggningen är byggd 
för idrotter som flertalet elever ser positivt på, även om många av eleverna primärt 
utövar andra idrotter på fritiden. Näridrottsplatsen är också i högre grad inriktad mot att 
främja lagidrott än individuell idrott. Detta ligger kanske i sakens natur, men är likafullt 
ett problem om det innebär att vissa grupper – såsom skateboardåkarna – inte nås. 

 
Diskussion 
Frågan om näridrottsplatser egentligen representerar någonting nytt är berättigad. Har 
inte – när allt kommer omkring – lekplatser, skolgårdar, grönytor m.m. alltid funnits till 
hands för spontan lek och idrott? Näridrottsplatsens existensberättigande bör främst ses 
i ljuset av förändringar i den fysiska miljön, som medfört minskade möjligheter – och i 
förlängningen ett minskat intresse – till fysisk aktivitet i vardagen. Exempel på detta är 
bl.a. exploateringen av grönytor i tätorterna och förfall av utemiljöer i många Miljon-
programsområden.  

Samhällets satsning på näridrottsplatser är kort sagt kanske mindre en fråga om att 
lansera innovativa lösningar, och mer än någonting annat ett försök att återerövra det 
offentliga rummet som en tillåtande och inbjudande arena för lek och idrott. Sett i ett 
större sammanhang blir satsningar på näridrottsplatser också ett folkbildningsprojekt, en 
bärare av en idé som i sig kan inspirera människor till fysisk aktivitet.  

Mer långsiktigt bör man ha realistiska förväntningar på näridrottsplatsens möjlig-
heter. För att denna ska överleva nyhetens behag krävs både underhållsinsatser och 
förnyelse. En näridrottsplats som lämnas vind för våg kan annars på sikt bli lika ointres-
sant som dagens nedgångna skolgårdar och idrottsplaner. 
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Summary 
This evaluation report focus on the planning of a multi-functional sports ground at Tegs 
Centralskola, Umeå. The facility aim at promoting physical activity among school 
students, as well as improving the atmosphere at the schoolyard. The Tegs sport ground 
for so-called ”spontaneous” sport and playing is a pioneer facility, as one of the first of 
its kind in Sweden.  

In general, the Teg students are physically very active, and well above the average 
activity level shown in other studies of Swedish school students. Most of them exercise 
physical training three or more times a week. Three out of four students are also 
members of sport associations. With regard to the general picture, the patterns are also 
quite similar when comparing girls and boys. From these points of views, there is no 
obvious need for putting this quite costly facility – the first of its kind in Northern 
Sweden – at this particular school. On the other hand, the schoolyard has been in serious 
decay and the need for improvement substantial. This facility for ”spontaneous” sport 
also presents other opportunities. Some students are not happy with the competition 
aspect of the physical training lectures. Within this group, the new sports ground will 
hopefully offer a more relaxed alternative for physical training. 

On part of the school, the importance of involving the students in the design of the 
facility has been pronounced. In terms of participation, there are individual students 
who have had a substantial input on the planning process and its outcome. These are the 
students belonging to the planning group, responsible for producing a facility plan with 
a priority list. However, most students have not been in a position to really influence the 
process. This is due to a number of factors. For one thing, the image of the public 
planning meetings has been more of information sessions than actual dialogue meetings. 
Another important factor concerns the students themselves, since most of them have not 
been very active in promoting their own suggestions. This lack of commitment is 
probably related to the fact that the majority of the students have been quite happy with 
the working plan presented to them. 

Among the students, there are certain minority groups whose suggestions have not 
been included on the agenda. According to the planning committee, this is a natural 
effect in the process of making priorities, where each individual suggestion has to be 
judged against economic considerations etc. It is hard to tell from the empirical data to 
what extent it had been justified to exclude each such individual suggestion, promoted 
by students that do not belong to the planning committee 

The Tegs ”spontaneous” sports arena where constructed in the fall of 2005. The 
outcome does not correspond fully with the plan developed at the school (and mainly by 
students). For economic and practical reasons some of the suggestions presented by the 
students have been excluded. Most of the plan, however, is implemented. 
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Appendix 
 
BILAGA A. Metod, avgränsningar och genomförande 
Studien kombinerar en enkät riktad till skolelever med intervjuer. Enkäten har möjlig-
gjort att nå ut till ett stort antal elever, intervjuerna å sin sida har skapat förutsättningar 
till nyansering och fördjupning kring studiens frågeställningar.  

Enkät och intervjuer har delvis olika syfte. Elevenkäten handlar till övervägande del 
om idrotts- och fritidsvanor, samt attityder till fysisk aktivitet. Några frågor berör även 
planeringen av näridrottsplatsen. Intervjuerna av högstadieelever har främst handlat om 
planeringen av näridrottsplatsen, och förutsättningarna till fysisk aktivitet vid skolan. 
Intervjuerna av mellanstadieelever (se nedan) har emellertid följt ungefär samma upp-
lägg som enkäten, eftersom denna inte delats ut vid mellanstadieskolorna. 

Datainsamlingen har genomförts innan färdigställandet av anläggningen. Utvärder-
ingen följer däremot inte i realtid själva planeringsprocessen. När utvärderingsuppdraget 
inleddes i maj 2005 hade planeringsarbetet pågått under närmare ett år. Uppgifter om 
planeringsprocessen bygger därför på minnesbilder bland berörda (de som intervjuats 
resp. besvarat enkäten) samt dokument. 
 
Intervjuer 
Upplägget av intervjuerna har vägletts av målet att nå berörda elevgrupper, men också 
de individer som haft nyckelfunktioner i planeringen av anläggningen. För att få in 
synpunkter från ett flertal elever i respektive årskurs, har vi valt att göra gruppintervjuer 
där gruppernas storlek har varierat mellan 3-7 elever. Till skolorna har vi framfört 
önskemål om könsblandade grupper (50-50) samt – i möjlig mån – blandning av både 
idrottsaktiva och mindre idrottsaktiva elever. Den förra ambitionen har uppnåtts. 
Sammanlagt har 35 elever intervjuats, fördelat på 18 tjejer och 17 killar. Däremot har 
det visat sig svårare att få med även mindre idrottsaktiva elever i grupperna: flertalet av 
de intervjuade eleverna är idrottsaktiva alternativt mycket idrottsaktiva. 

En elevintervju per årskurs har genomförts i årskurserna 6-9, samt två intervjuer i 
årskurs 5.43 Gruppintervjuer har även genomförts med elever och skolpersonal i den 
arbetsgrupp som har planerat näridrottsplatsen (Se Näridrottsplatsen vid Tegs Centra-
lskola Kap. 2); här har elever och skolpersonal intervjuats var för sig. 
 
Enkätstudien 
Enkäten (se Bilaga C) gick ut före sommaruppehållet 2005 och riktades till de elever 
som fortfarande går kvar på Tegs Centralskola när näridrottsanläggningen färdigställs 
senare under året – d.v.s. eleverna i årskurs 7 och 8. Av sammanlagt 411 elever 
besvarade 346 elever enkäten, vilket innebär en svarsfrekvens på 84%. Bortfallet får 

                                                 
43 Intervjuer av två grupper i årskurs 5 var inte planerat från början, utan genomfördes på plats efter 
samråd med skolpersonal. 



 51

närmast förklaras av svårigheten att nå ut till samtliga elever/klasser alldeles inför som-
maren. Därutöver besvarades enkäten även av 85 elever i årskurs 6.44 

I början av höstterminen fick dessutom de elever som nu påbörjade årskurs 7 vid 
Tegs Centralskola besvara de delar av enkäten som handlar om fritidsvanor.45 Av totalt 
214 elever besvarade 128 elever enkäten, i detta fall är svarsfrekvensen blott 60%. 
Bakgrunden är en splittrad inledning på terminen där elever och personal bl.a. befunnit 
sig på internat. Trots aktiv hjälp från skolans sida har det inte gått att fånga upp alla 
klassföreståndare för att sprida enkäten. De frågor som även riktades till denna grupp av 
elever (Frågorna 15-31, se Bilaga C) har därför besvarats av totalt 544 elever. 

Enkäten består av 31 frågor, där merparten rör elevernas fysiska aktivitet. Frågorna 
är utformade för att ge en så heltäckande bild som möjligt kring detta. Därför ställs inte 
enbart frågor om organiserad träning genom föreningsidrott och liknande, utan även om 
enskild träning, spontanidrottande alt. lek med kompisar, samt i vilken grad ung-
domarna cyklar eller går till vardags och under helger/lov.  

För att ge en bättre föreställning om den fysiska aktivitetens roll i ungdomarnas 
tillvaro, kopplas detta även till frågan om stillasittande aktiviteter och fritidsaktiviteter i 
allmänhet. Finns det fog för bilden av att ungdomar spenderar sin fritid vid datorn? Är 
snabbmat en vardagsföreteelse? 

Vistelse utomhus är också en viktig folkhälsoaspekt. Enkäten behandlar därför även 
frågan i vilken grad eleverna vistas utomhus respektive inomhus på raster och fritid. 
Isolerat från andra faktorer ger detta förvisso ingen grund att uttala sig om elevernas 
fysiska aktivitet – träning inomhus är trots allt bättre ur hälsosynpunkt än rökning utom-
hus. Däremot kan detta bidra till den samlade bilden av fysisk aktivitet och behov bland 
skolans elever. 

Vidare behandlas synen på träning och idrottande i enkäten. En viktig förutsättning för 
att stimulera ungdomar till idrottande är att de har en positiv attityd till träningen som sådan. 
Utifrån antagandet att idrottslektionerna i skolan påverkar inställningen till idrottande i 
allmänhet, ställer enkäten också frågor om hur eleverna uppfattar idrottsundervisningen.  
 
Metodrelaterade problem samt avgränsningar 
Som nämns ovan har ambitionen att intervjua såväl mer som mindre idrottsaktiva elever 
visat sig svår att uppfylla; av olika skäl har få mindre idrottsaktiva elever medverkat i de 
grupper som utsetts att representera klasserna. Intervjuade elever är i allmänhet aktiva 

                                                 
44 Värdet av enkäten är att möjliggöra en bredd i elevunderlaget. Dock har bedömningen gjorts att det är 
olämpligt att rikta en enkät till yngre skolelever, att intervjumetoden då lämpar sig bättre. Beslutet blev 
därför att ställa enkäten till elever från årskurs 6 och uppåt. När enkäten gick ut inför sommaruppehållet 
visade det sig dock svårt att nå elever i årskurs 6 på de två mellanstadieskolorna inom rektorsområdet. 
Bland eleverna i denna årskurs kom enkäten endast att distribueras bland dem som har lektionstid förlagd 
till Tegs Centralskola. Data från dessa 85 elever har hur som helst inkluderats. Beslutet blev därför att 
endast ställa enkäten till högstadieelever. Emellertid kom enkäten från skolans sida även att distribueras 
till en grupp elever i årskurs 6, som har lektionstid förlagd till Tegs Centralskola. Data från denna grupp 
har inkluderats i studien efter bedömning att detta kan tillföra värdefull information om hur attityder och 
vanor skiljer sig mellan åldersgrupper. 
45 Övriga enkätfrågor bedömdes av olika skäl inte relevanta för denna grupp av elever som precis börjat i 
högstadiet.  
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alternativt mycket aktiva idrottsutövare. Dessa barn och ungdomar ger därför knappast 
en helt representativ bild av den fysiska aktivitetsnivån bland skoleleverna. Således har 
förutsättningarna att undersöka behoven bland mindre idrottsaktiva elever försvårats. 
Enkäten fångar visserligen denna grupp eftersom den har gått ut till samtliga elever, 
men ger inte intervjusituationens möjligheter att utveckla dessa frågor. 

Eftersom samtliga närvarande elever har fått besvara enkäten är det inte troligt att 
materialet rymmer några representativitetsproblem, i form av underrepresentation av 
icke idrottsintresserade elever eller liknande. Elever med en särskilt hög skolfrånvaro är 
den enda grupp som kan antas vara underrepresenterad, frågan är dock inte närmare 
utredd. Dessutom ska det påminnas om att vissa klasser i sin helhet inte har nåtts av 
enkäten (se ovan). Det saknas dock underlag att bedöma om detta påverkat representa-
tiviteten i något avseende. 

Enkäten har visserligen besvarats individuellt, men i klassrummet och således i 
närvaro av klasskamrater. Med hänsyn till frågornas karaktär kan det inte uteslutas att 
elever till följd av grupptryck i enskilda fall angivit svarsalternativ som speglar hur de 
förväntas vara snarare än hur de faktiskt känner. I vilken utsträckning detta är ett 
problem är naturligtvis svårt att bedöma. 

I intervjuer och enkäter ställs frågor kring planeringen av näridrottsanläggningen, en 
process som påbörjades nästan ett år innan utvärderingen. Det kan vara svårt för berörda 
elever att i efterhand återge och ge tillförlitliga svar beträffande planeringsprocessen, 
särskilt som det stora flertalet av dem inte varit närmare involverade i denna process. I 
genomförandet av studien har detta också inneburit ett visst problem, som försvårat en 
fördjupad kunskap kring deltagande- och inflytandefrågor.  

Stora förändringar sker i en människas tillvaro under åren på mellan- och högstadiet. 
Även under den begränsade perioden mellan årskurs 6 och 8 som enkätstudien avser 
kan avgörande förändringar ske beträffande fritidsvanor och annat. I studien jämförs 
dock skillnader mellan olika årskurser endast när data visar på intressanta resultat.46 
 
Inflytandefrågor 
Frågan om elevmedverkan rymmer en rad olika infallsvinklar och är därför viktig att 
problematisera. Inte minst är det angeläget att skilja mellan hur eleverna som kollektiv 
påverkat planeringsprocessen, och det inflytande som enskilda elever eller elevgrupper 
har haft. Att vissa elever kommer till tals innebär inte automatiskt att de representerar 
hela elevkollektivet, som här representerar både olika åldrar och skolor. Alldeles oavsett 
åldersskillnader får man utgå från att elever har olika typer av idrottsintressen, och att 
både begränsningar i budgetramar samt tillgänglig yta därför framtvingar prioriteringar. 
Frågan är alltså inte bara i vilken grad eleverna som grupp utövar påverkan utan även 
vilka elever som är med och påverkar – samt om det finns elevopinioner som inte kommit 
till tals och kunnat påverka planeringen. Slutligen måste också skiljas mellan inflytandet 
över det förslag till näridrottsplats som tagits fram genom elevernas medverkan, och det 
slutliga resultatet – den färdiga anläggningen – som beslutats på högre nivå.  
                                                 
46 Antalet elever som besvarat enkäten i årskurs 6 är relativt lågt (85 elever), vilket därför ger anledning 
till viss försiktighet i jämförelser mellan olika årskurser. 
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Genomförande av utvärderingen 
I maj 2005 genomfördes två inledande möten med representanter för Tegs centralskola 
samt entreprenören Multiparker. Vid det inledande mötet deltog från skolans sida rektor 
och en fritidsledare som även ingår i den för det operativa arbetet ansvariga Arbetsgrup-
pen. Vid det följande mötet redovisade projektledaren Mattias Walfridsson från Svenska 
Multiparker i närmare detalj tankarna bakom projektet, planeringsprocessen, etc. 

Veckan före sommaruppehållet distribuerades elevenkäten till elever i årskurs 7 och 
8 vid Tegs Centralskola, samt en grupp elever i årskurs 6 (se ovan). Arbetet återupptogs 
i augusti, då vi även lät distribuera enkätfrågor till de elever som nu börjat i årskurs 7. 
Under september genomfördes gruppintervjuer med elever och skolpersonal. Komplet-
terande telefonintervjuer med bl.a. skolpersonal har genomförts under senhösten. 
Sammanlagt har 9 intervjuer genomförts ute på skolorna, 7 gruppintervjuer med totalt 
35 elever och 2 personalintervjuer (se Enkätfrågor i Bilaga C). 
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BILAGA B. Intervjuer 
 
Elevintervjuer (Sammanlagt har 35 elever intervjuats, 18 tjejer och 17 killar) 
 
Tegs Centralskola 
Klass 7B: 6 elever (3 tjejer - 3 killar) 050907 
Klass 8G: 6 elever (3-3)  050907 
Klass 9F: 5 elever (1-4)  050908 
 
Böleängsskolan 
Klass 5A: 3 elever (2-1)  050908 
Klass 5B: 4 elever (2-2)  050908 
 
Västtegs skola 
Klass 6: 7 elever (4-3)  050909 
 
Elevrepresentanter i den s.k. Arbetsgruppen 
4 elever (3-1)  050831 
 
Personalintervjuer 
2 Personalrepresentanter i Arbetsgruppen 050831 
Kurator (telefonintervju)   051209 
Skolsköterska (telefonintervju)  051209 
Rektor Håkan Bäckström, epostkorrespondens 
 
Övrigt 
Informationsmöte med Mattias Valfridsson, Multiparker AB, rektor Tegs Centralskola, 
samt personalrepresentant i  Arbetsgruppen 050517 
 
Uppföljande informationsmöte med Mattias Valfridsson, Multiparker AB 050524 
 
 



BILAGA C. Enkätfrågor1 
[Antal elever inom parantes] 

OM DIG SJÄLV 
1. Vilken årskurs går du?   6:an 15,7% (85)     7:an 59,5% (323)   8:an 24,9% (135) 

2. Jag är:   Tjej 47,0% (252)    Kille 53,0% (284) 

SKOLAN 
3. Hur tar du dig till skolan under vår, sommar, höst? 
 Varje dag 3-4 dagar i veckan 1-2 dagar i veckan Aldrig 
Cyklar 65,5% (230) 8,0% (28)  5,4% (19)  21,1% (74) 

Går 12,6% (35) 7,6% (21)  15,1% (42)  64,7% (180) 
Blir skjutsad  
med bil 4,8% (13) 4,4% (12)  23,1% (63)  67,8% (185) 

Åker buss 24,4% (73) 7,4% (22)  5,0% (15)  63,2 % (189) 
 
4. Hur tar du dig till skolan under vintern? 
 Varje dag 3-4 dagar i veckan 1-2 dagar i veckan Aldrig 
Cyklar 32,7% (98) 10,0% (30)  13,7% (41)  43,7% (131) 

Går 33,1% (100) 14,2% (43)  14,2% (43)  38,4% (116) 
Blir skjutsad  
med bil 7,7% (21) 7,7% (21)  31,8% (87)  52,9% (145) 

Åker buss 29,4% (87) 8,8% (26)  6,1% (18)  55,7% (165) 
 
5. Hur ofta gör du dessa saker under håltimmar/längre raster? 

  Varje 3-4 dagar 1-2 dagar Aldrig 
  dag i veckan i veckan 
Hänga i korridorerna 45,4% (134) 29,5% (87) 20,7% (61) 4,4% (13) 

Gå till biblioteket 4,5% (11) 7,4% (18) 34,7% (84) 53,3% (129) 

Sitta på cafeterian 3,9% (9) 11,7% (27) 29,0% (67) 55,4% (128) 

Sitta vid dator  3,0% (7) 8,1% (19) 43,2% (102) 45,8% (108) 

Far ifrån skolan  10,9% (29) 18,9% (50) 45,3% (120) 24,9% (66) 

Är ute på skolgården  7,2% (16) 11,2% (25) 40,4% (90) 41,3% (92) 

Annat, nämligen:  (41 svar) 

                                                 
1 Data för Fråga 3-4 avser de elever i årskurs 6-8 som besvarade enkäten våren 2005. Data för Fråga 5-14 avser 
de elever i årskurs 7-8 som besvarade enkäten våren 2005. Elever i årskurs 7 som besvarade enkäten 
höstterminen 2005 är alltså exkluderade, av skäl som framgår i rapporten. 
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SKOLGÅRDEN 
6. Vad tycker du om din skolgård? 
Utseende 
Fin    1,8% (6)  Tråkig   57,5% (187)  
Ganska Fin    8,0% (26)  Inget Speciellt   8,6% (28) 
Ganska Tråkig    24,0% (78) 

Här finns:  
Mycket att göra     2,5% (8)  Ganska lite att göra   40,6% (129) 
Ganska mycket att göra    3,5% (11) För lite att göra   53,5% (170) 

Om att idrotta på skolgården 
Bra möjligheter att idrotta    8,0% (26) Dåliga möjligheter att idrotta   35,6% (116) 
Ganska bra möjligheter att idrotta   44,8% (146) Ingen åsikt    11,7% (38) 

Om Träd och grönt 
Tillräckligt med träd och grönt    20,6% (67) Ingen åsikt    18,5% (60) 
För lite träd och grönt    60,9% (198) 
 
7. Hur ofta använder du skolgården? Till att: 
  Ofta Ganska ofta Ibland Aldrig 
Spela Fotboll  2,0% (6) 5,5% (16) 32,4% (95) 60,1% (176) 

Spela Brännboll  2,0% (6) 5,8% (17) 38,4% (113) 53,7% (158) 

Spela Hockey  2,1% (6) 0,3% (1) 5,9% (17) 91,6% (262) 

Åka skridskor  1,4% (4) 1,4% (4) 9,0% (25) 88,2% (246) 

Annan idrott  4,2% (12) 5,6% (16) 34,0% (97) 56,1% (160) 

Hänger med kompisar 19,7% (60) 16,1% (49) 37,0% (113) 27,2% (83) 

Annat:   (30 svar) 
 
8. Har du och din klass kunat påverka planeringen av den nya skolgården? 
Ja, mycket    3,7% (12)  Ganska lite   46,1% (148) 
Ja, ganska mycket  24,3% (78)  Inte alls   25,9% (83) 
 
9. Har du föreslagit några förbättringar av skolgården? 
Ja  12,8% (41)  Nej  87,2% (280) 

Om du svarat Ja, isåfall vad?:   (34 svar) 

IDROTTEN (skolans idrottslektioner) 
10. Vad tycker du om innehållet på Idrotten? (t.ex. bollsporter, redskap, och allt annat ni gör) 
Mycket Bra   29,7% (97)  Ganska Dåligt   10,7% (35) 
Ganska Bra   56,0% (183)  Mycket Dåligt   3,7% (12) 
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11. Hur trivs du på idrotten? 
Mycket Bra   50,0% (161)  Ganska Dåligt   2,5% (8) 
Ganska Bra  43,2% (139)  Mycket Dåligt   4,3% (14) 
 
12. Hur aktiv är du på idrotten? 
Mycket  65,0% (210) Ganska  32,8% (106) Inte Alls  2,2% (7) 
 
13. Hur ansträngande tycker du att det är på idrotten? 
För tungt  4,3% (14) Lagom  74,6% (241) För lätt  21,1% (68) 
 
14. Vad tycker du om att tävla på idrotten? 
Mycket Bra  38,4% (119) Ganska Bra  44,5% (138) Dåligt  17,1% (53) 

FRITID 
15. Vad brukar du göra efter skolan? 
  Mycket ofta Ganska ofta Ibland Sällan Aldrig 
Är med kompisar 37,8% (197) 34,7% (181) 20,9% (109) 5,8% (30) 0,8% (4) 

Använder datorn 29,0% (151) 34,5% (180) 25,0% (130) 10,4% (54) 1,2% (6) 
(spel, internet mm) 

Idrottar/Tränar  36,5% (189) 27,6% (143) 23,4% (121) 8,5% (44) 4,1% (21) 

Tittar på TV  10,7% (54) 29,7% (150) 37,6% (190) 17,2% (87) 4,8% (24) 

Gör läxor  12,1% (62) 35,0% (179) 35,2% (180) 14,6% (75) 3,1% (16) 

Läser  9,0% (45) 12,0% (60) 20,6% (103) 35,1% (175) 23,2% (116) 

Annan aktivitet  23,3% (93) 21,3% (85) 32,8% (131) 11,0% (44) 11,8% (47) 

Annat:  (95 svar) 
 
16. Vad brukar du göra de dagar du är ledig från skolan? 
  Mycket ofta Ganska ofta Ibland Sällan Aldrig 
Är med kompisar 46,1% (244) 35,9% (190) 14,7% (78) 3,0% (16) 0,2% (1) 

Använder datorn 24,7% (128) 33,2% (172) 28,0% (145) 12,4% (64) 1,7% (9) 
(spel, internet mm) 

Idrottar/Tränar  30,8% (157) 28,9% (147) 23,0% (117) 13,4% (68) 3,9% (20) 

Tittar på TV  11,0% (56) 30,1% (153) 37,2% (189) 17,5% (89) 4,1% (21) 

Gör läxor  4,0% (20) 17,0% (85) 33,5% (168) 26,7% (134) 18,8% (94) 

Läser  8,7% (44) 11,9% (60) 20,9% (106) 31,8% (161) 26,7% (135) 

Annan aktivitet  22,4% (90) 22,6% (91) 30,3% (122) 10,9% (44) 13,7% (55) 
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17. Hur mycket är du Utomhus när du inte är på skolan? 
Väldigt Mycket   30,9% (160)  Ganska lite   14,9% (77)  
Ganska Mycket   51,3% (265)  Väldigt lite   2,9% (15) 
 
18. Hur brukar du ta dig runt när du ska någonstans? 
 Ofta Ganska Ofta  Ibland  Sällan 
Med cykel 71,2% (378) 17,7% (94)  8,1% (43)  3,0% (16) 

Går 10,5% (53) 24,6% (124)  43,4% (219)  21,6% (109) 

Åker bil 11,8% (59) 19,3% (97)  40,2% (202)  28,7% (144) 

Åker buss 7,3% (36) 7,3% (36)  23,1% (114)  62,3% (308) 
   
19. Hur ofta gör du dessa saker på Helgerna? 
   Varje Ganska Ganska Aldrig 
   Helg många helger få helger 
Går totalt minst två timmar (ca 8-10 km) 11,6% (60) 20,8% (108) 40,9% (212) 26,6% (138) 

Cyklar totalt minst en timme  35,4% (185) 36,1% (189) 19,3% (101) 9,2% (48) 

Äter på pizzeria eller hamburgerställe 2,7% (14) 7,8% (41) 70,4% (368) 19,1% (100) 

Är med familjen på köpcentrum  3,0% (16) 26,5% (140) 53,6% (283) 16,9% (89) 
(tex Strömpilen, Coop, Shoppinggalleria) 

Är på skolgården  0,2% (1) 4,6% (24) 21,6% (113) 73,7% (386) 

Är ute i naturen   13,2% (69) 25,3% (132) 43,0% (224) 18,4% (96) 

Tränar   47,1% (246) 19,2% (100) 25,5% (133) 8,2% (43) 

Spelar matcher/Tävlar  37,0% (193) 18,0% (94) 15,9% (83) 29,0% (151) 

Hänger på stan   9,7% (51) 31,4% (165) 43,3% (228) 15,6% (82) 

Går på disco   1,3% (7) 6,5% (34) 43,1% (226) 49,0% (257) 

Annat:  (41 svar) 
 
20. Hur mycket rör du dig på din fritid? 
Mycket   56,9% (306)  Lite   7,6% (41) 
Ganska mycket 34,9% (188)  Mycket lite   0,6% (3) 
 
21. Brukar du och dina kompisar själva hålla på med t.ex. fotboll, skateboard, simning, dans, skridskor, 
studsmatta? (eller något annat fysiskt) 
Ofta   51,8% (278)  Sällan   5,0% (27) 
Ganska ofta   24,4% (131)  Aldrig   1,7% (9) 
Ibland   17,1% (92) 
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22. Tycker du att du rör dig tillräckligt mycket på fritiden? 
Ja     81,0% (427)   
Nej, jag skulle behöva röra mig mer   19,0% (100) 
 
23. Ungefär hur många gånger i veckan tränar du? (på egen hand, med andra eller i förening) 
0 6,3% (34)  2-3 18,7% (101) 
 0-1 6,9% (37)  3-5 27,3% (147) 
1-2 10,0% (54)  5 eller fler 30,8% (166) 
 
24. Vad tycker du om att träna? 
Mycket roligt   60,7% (321)  Ganska tråkigt  6,6%  (35)  
Ganska roligt  31,0% (164)  Mycket tråkigt 1,7% (9) 
 
25. Är du med i någon idrottsförening? 
Ja  71,5% (389)  Nej  26,3% (139) 
 
Om du svarat Ja, fortsätt då med nästa fråga. Om du svarat Nej, gå vidare till fråga 32 ! 
 
26. Vilken eller vilka idrottsföreningar är du med i? 
Antal Svar: 378 
 
27. Vad tycker du om idrottsföreningen? (den förening du är mest aktiv i ifall du är med i flera) 
  Mycket Bra Bra Mindre Bra  Dåligt 
Träningarna   72,3% (293) 24,4% (99) 2,2% (9)  1,0% (4) 

Kompisarna   75,4% (298) 20,5% (81) 3,0% (12)  1,0% (4) 

Tränarna  67,2% (264) 27,5% (108) 4,3% (17)  1,0% (4) 
  
28. Vad tycker du om Matcherna/Tävlingarna? 
Mycket bra   64,5% (253)  Dåligt    0,5% (2) 
Bra   24,7% (97)  Vi har inga matcher/tävlingar   7,4% (29) 
Mindre Bra   2,8% (11) 
  
29. Vad tycker du om att träna i en förening? 
Mycket bra 83,0% (337)  Mindre bra 0,5% (2) 
Ganska bra   15,5% (63)  Dåligt   1,0% (4) 
 
Frågor för dig som svarat Nej på Fråga 26: 
30. Har du funderat på att gå med i en idrottsförening? 
Ja   48,0% (59)   
Nej   52,0% (64) 
Om du svarat Ja, isåfall vilken?:  (44 Svar) 
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31. Finns det något som gör det svårt för dig att träna på fritiden? OBS! Du kan kryssa för ett eller flera svar: 
Har andra intressen 32,4% (45) Har för lite tid  16,5% (23) 
Har inte hittat någon idrott   Det är för långt hemifrån 13,7% (19) 
som verkar rolig 25,2% (35) Jag tycker att det är för sent  
Jag är för slö  20,9% (29) att börja nu  13,7% (19) 
Har ingen kompis att träna med 19,4% (27) Gillar inte att tävla 12,9% (18) 
Jag känner mig för otränad 18,0% (25) Det är för dyrt  12,2% (17) 

Nej, inget som jag kan  
komma på  15,8% (22)   
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