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Abstract
Jenny Isberg (2009): Viljan till fysisk aktivitet – en intervention avsedd att stimulera
ungdomar att bli fysiskt aktiva. Örebro Studies in Sport Sciences 6, 147 pp.
Physical education (PE) at school may play an important role in the process of becoming physically active in the adolescence and in developing a physically active lifestyle. The opportunities for teachers to provide positive physical activity experiences
to the student population extend regularly over the school terms. For some students,
PE can be the only opportunity they have to be physically active. Therefore it is important that the students become motivated to practice physical activity and know
the purpose with physical activity. The overall purpose of this dissertation was to
investigate the possibilities to motivate youth, 12-16 years old, to practice physical
activity and hopefully to stimulate them to continue to be physically active in young
adulthood. The sample consisted of 122 Swedish compulsory school students (12-16
years old), 51 girls and 71 boys, who were either physically inactive, physically active but not formal members of sport clubs, or physically active and members of a
sport club. They used a self-monitoring instrument to describe their physical activity
and we compared their self-reported physical activity with their actual VO2 capacity
and physical status. The self-monitoring instrument was further validated against an
activity monitor, RT3. The intervention lasted one and a half years, and four to five
years later a follow-up study was done. Using a quasi-experimental design, the three
groups of participants were compared with youths who did not use the selfmonitoring instrument. The main findings were that the associations between the accelerometer counts and the activities the students recorded in the self-monitoring instrument were high. The participants in Group 1 (physically inactive) continued exercising nearly to the same extent as during the intervention while youths in a
matched control group did not develop regular physical activity habits. Concerning
Group 2 (exercisers), participants in the intervention group were more physically active both during the intervention and at follow-up, compared with a matched control
group of exercisers who did not use the self-monitoring instrument. In Group 3
(sport team members), there was no difference between the intervention group and a
matched control group after the intervention or at follow-up.
The conclusion of these main findings was that when someone motivates students to
continue being physically active and to change their physical activity patterns in a
positive direction, the self-monitoring instrument can be a door-opener for youths
who are physically inactive or regularly active outside sports clubs.
Keywords: Physical activity, Youth, Motivation, Physical education, Validity, Selfreported measurement

Innehåll
Inledning

13

Avhandlingens disposition

19

Syfte

21

1. Bakgrund

23

Skolämnet idrott och hälsa

23

Vikten av fysisk aktivitet

26

Rekommendationer av fysisk aktivitet

27

Fysiska aktivitetsvanor

30

Motivation till fysisk aktivitet

32

Psykiskt välbefinnande

40

Sammanfattning

41

2. Metod

43

Metoder att mäta fysisk aktivitet
Accelerometer-RT3
Metoder att mäta den fysiska statusen

45
48
48

Metoder att mäta elevers upplevelser och uppfattningar
om den fysiska aktiviteten

50

Uppföljningsmetod

51

Sammanfattning

52

Studiernas upplägg och innehåll
3.

53

Träningsdagboksprojektet, ett försök att skapa möjligheter för
ungdomar att bli och vara fysiskt aktiva (Delstudie 1)

55

Introduktion

55

Metod

57

Undersökningsdeltagare

57

Komponent

59

Genomförande

60

Analys

62

Resultat

62

Fysiologiska test

63

Intervjuer

68

Diskussion

72

4. Validering av träningsdagboken som ett mätinstrument av
ungdomars fysiska aktivitet (Delstudie 2)

75

Introduktion

75

Metod

76

Undersökningsdeltagare

76

Mätningar

78

Datainsamling

79

Resultat

80

Diskussion

82

5. Uppföljning av beteenden. Hur ser det ut 4,5 år efter avslutat
träningsdagboksprojekt – har projektet motiverat till fysisk
aktivitet i ett längre perspektiv? (Delstudie 3)

85

Introduktion

85

Metod

86

Undersökningsdeltagare

86

Datainsamling

87

Resultat

89

Diskussion

91

6.

Metoddiskussion

95

Generell diskussion

102

Slutsatser

111

Summary

113

Referenser

121

Bilaga 1

141

Bilaga 2

143

Bilaga 3

147

Förord
Att springa ett 800m lopp och starta med känslan att formen är på topp och att
känslan förändras efter 200 m och benen känns tunga, ställa sig frågan formen var
nog inte så bra som jag trodde, för att efter 400 meter få en aha känsla - jag är med i
loppet och känner mig hyfsad….det är då mjölksyran kommer, de sista 200 meterna,
och kroppen och knoppen koordinerar sig inte till 100 % men jag plågar mig över
mållinjen. Hade jag verkligen tagit ut mig maximalt? Var detta det förväntade resultatet av så många års träning? Då kommer tankarna finns det en möjlighet att göra
om loppet? Kanske kan detta lopp likställas med mina doktorandstudier – ett lopp
som både haft svackor, toppar och en hel del mjölksyra.
Att jag fick möjlighet att bedriva doktorandstudier på heltid är något som jag varit och är mycket tacksam för. Jag har många personer att tacka för denna resa och i
synnerhet de personer som bidragit till att denna avhandling har kunnat slutföras
såväl i teorin som i praktiken.
Håkan Stattin– tack för ditt tålamod och din bestämda åsikt att jag ska fixa all statistik själv! Jag har i vissa stunder slitit mitt hår, men nu insett att det finns peruk!
Jag vill även tacka mina doktorandkollegor och forskarkollegor, Henrik Gustafsson,
John Jouper, Mattias Johansson, Helena Andersson, Lina Wahlgren, Peter Mattsson,
Ninitha Maivorsdotter, Sören Hjälm, Erik Stigell, John Hellström, Karin Andersson
och Mattias Folkesson för den kunskap, det stöd och den uppmuntran ni bidragit
med under denna fantastiska resa. Tack också till Owe Stråhlman för värdefulla
kommentarer och tips samt till Mikael Quennerstedt som ställt upp för mig både
med kommentarer, tips och framför allt varit ett stort stöd i slutet av denna resa.
Ett varmt tack till Lars-Magnus Engström som på loppets upplopp gett mig värdefulla tips och kommentarer. Tack också till Raina Lindén som hjälpt mig med språkgranskning samt Åsa Wedin som granskat min avhandling med lupp – TACK!

Vidare vill jag tacka min far, Leif Isberg, för den kunskap och inspiration du bidragit
med och det ständiga bollplank du fått agera samt ditt tålamod att alltid ta dig tid
att lyssna – även mitt i dammsugningen. Jag vill också sända ett tack till min mor,
Kristina Isberg, som ställt upp i vått och torrt och hjälpt mig att komma fram till
målsnöret och till min bror, Jonas Isberg, som inspirerat mig till forskarstudier och
alltid legat steget före.
Slutligen vill jag tacka min underbara familj, Hans-Martin tack för att du uppmuntrat mig i såväl mörka som ljusa stunder, varit min diskussionspartner, min testpilot
på alla mina tokiga idéer, ställt upp lite extra i hemmet samt haft förståelse för att
frugan är lite ”knäpp”. Ett sista tack vill jag framföra till min son Hjalmar och dotter Rut, ni borde få en varsin sida i Ladok efter alla seminarier och föreläsningar som
ni varit med på, ni är underbara.

Nu har jag inte riktigt gått över mållinjen, men mjölksyran finns där och
snart……………

Inledning
Det är idag vanligt att prata om människors hälsa och försämringen av folkhälsan
runt om i världen. Folkhälsan är beroende av flera faktorer och en av dem är hur fysiskt aktiva människor verkligen är (U.S. Department of Health and Human Services,
1996; Biddle, Sallis & Cavill, 1998; Marshall, Biddle, Sallis, McKenzie & Conway,
2002; Pate, 2007). Det finns en viss ”mediahysteri” där vi bombarderas med artiklar
rörande den fysiska aktivitetens samband med sjukdomar och övervikt hos ungdomar, och hur TV- och datoranvändande påverkar ungdomar och deras fritidssysselsättningar: ”Vi kan spara miljarder” (Expressen, 2006-11-06), ”Mer idrott i skolan
mot ökad fetma” (Dagens Nyheter (Dn), 2007-07-18), ”Barn behöver mer fysisk aktivitet” (Svenska Dagbladet (SvD), 2007-10-15), ”Fetman ökar i Sverige” (Aftonbladet, 2007-03-06), ”Motionen som förlänger livet” (Dn, 2009-01-11) och ”I toppform på en månad” (Dn, 2009-01-04). Men vad är då fysisk aktivitet? De här har
Caspersen, Powell och Christensen (1985) definierat fysisk aktivitet som;
”….any bodily movement produced by skeletal muscles that results in
energy expenditure” (s 126).
Fysisk aktivitet är något som alla människor kan och bör utöva oavsett vilka mål de
har med sin aktivitet, eller vilken ekonomi eller social status de har. Många ungdomar når inte de rekommenderade nivåerna av fysisk aktivitet (Ekelund, Sjöström,
Yngve & Nilsson, 2000; Klasson-Heggebo & Anderssen, 2003; Westerståhl, Barnekow-Bergkvist & Jansson, 2005). Det kom nya rekommendationerna gällande fysisk
aktivitet för barn och ungdomar i USA under 2008 (U.S. Department of Health and
Human Services, 2008) och dessa lyder:
• Barn och ungdomar bör utöva åtminstone 60 minuters fysisk aktivitet per dag
(U.S. Department of Health and Human Services, 2008).
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o Aerobic: Huvuddelen av dessa 60 min eller mer bör vara av en måttlig
eller hög aerob fysisk aktivitetsgrad, och ska inkludera en hög aerob
fysisk aktivitet minst 3 gånger per vecka.
o Muscle-strengthening: Som en del av de 60 minuterna av daglig fysisk
aktivitet, bör barn och ungdomar utöva muskelstärkande fysisk aktivitet minst 3 gånger per vecka.
o Bone-strengthing: Som en del av de 60 minuterna av daglig fysisk aktivitet, bör barn och ungdomar utföra skelettstärkande aktivitet under
åtminstone 3 dagar i veckan (U.S. Department of Health and Human
Services, 2008).
Forskarstudier har påvisat en snabb nedgång i aktivitetsgrad över tid i åldersgruppen
13-18 år (Armstrong, Badding, Gentle & Kirkby, 1990; Sallis, 2000) och då även
med betoning på aktiviteter över lag, så som fysisk aktivitet på fritiden, aktiviteter i
hemmet och aktiviteter genom att exempelvis cykla till skolan (Brownson, Boehmer
& Luke, 2005). Laakso, Telama, Nupponen, Rimpelä och Pere (2008) har i sin studie
visat att ungdomar i åldern 12-19 år har minskat sin fysiska aktivitet under sin fritid
och då framförallt inom den organiserade föreningsidrotten jämfört med den icke
organiserade fysiska aktiviteten. Laakso et al. (2008) fann att det fanns allt lägre deltagande i föreningsidrotten hos ungdomar i åldern 12-19 år mellan åren 2003-2007,
detta till skillnad från deltagande i den icke organiserade idrotten där Laakso et al.
(2008) inte hittade några signifikanta förändringar mellan dessa år. Studier har samtidigt både visat att höga aktivitetsgrader i ung ålder ökar möjligheterna till fysisk
aktivitet i vuxen ålder (Telama et al., 2005) och att det inte finns några samband mellan deltagande i en idrottsförening hos ungdomar i 15-årsålder och fysiska aktivitetsvanor i vuxenår (medelåldern) (Engström, 2008). I sin studie kom Engström (2008)
däremot fram till att det fanns ett signifikant positivt samband mellan att vara involverad i flera olika fysiska aktiviteter, och senare fysiska aktivitetsvanor.
En intressant fråga är hur ungdomars vilja att utöva fysisk aktivitet av eget intresse påverkas av omgivningen. Utifrån mina erfarenheter som idrottslärare i skolår 7-9,
skapade jag nedanstående illustration (Figur 1). Utifrån denna kan man ge en bild av
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att ungdomarna, i detta fall i åldern 12-16 år, har många verksamheter att välja mellan när det gäller vad man vill syssla med under sin fritid. Det är i det perspektivet
man bör se möjligheten att inspirera ungdomar att bli fysiskt aktiva.

Figur 1. En ungdoms tänkbara möjligheter till sysselsättning under en vanlig dag,
fritiden 16-21.
Var, när och hur ska informationen till ungdomarna ges för att inspirera dem till att
bli eller fortsätta vara fysiskt aktiva? De aktiviteter som visas i figuren gäller aktiviteter som ungdomar, 12-16 år, gärna sysslar med på sin fritid (klockan 16-21).
När det gäller var man kan nå ungdomarna handlar det om att hitta en miljö
där alla finns, och där det finns kompetenta och utbildade vuxna individer som kan
förmedla den kunskap inom fältet som krävs. Under lektionerna i skolämnet idrott
och hälsa kan man nå alla ungdomar och där finns det utbildade lärare som har den
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kunskap om fältet som krävs för att det ska bli möjligt att inspirera ungdomar till att
bli eller vara fysiskt aktiva (Sallis & McKenzie, 1991; McKenzie, 2003; Jaakkola,
Liukkonen, Laakso & Ommundsen, 2008). Studier rörande den svenska skolan har
under senare år visat att klimatet på idrottslektionerna nu är mer positivt än det varit
tidigare och ämnet har fått en högre status och mer resurser än tidigare (Annerstedt,
2007; Eriksson, 2007; Annerstedt, 2008). Resultaten i dessa studier stämde överens
med de resultat som Skolverket kom fram till i den Nationella Utvärderingen av
grundskolan 2003 (NU- 03) (Eriksson et al., 2005) att i det stora hela så hade såväl
elever, lärare, skolledare som föräldrar en positiv bild av ämnet idrott och hälsa.
Koka och Hein (2006) menar att om den fysiska aktiviteten under idrottslektionerna
ska kännas givande och stimulerande för eleven, så måste klimatet på idrottslektionerna bidra till att eleven känner sig sedd och förstådd av idrottsläraren. Det blir viktigt att idrottslektionen utnyttjas på ett sätt som bidrar till att eleven blir positiv till
att utöva fysisk aktivitet (Koka & Hein, 2006).
Frågan handlar vidare om när och hur informationen ska ges. Varje enskild elev
har inte många minuter ensamma med sina lärare och detta minskar möjligheten till
interaktion mellan läraren och den enskilda eleven. För att öka möjligheten till möte
på tu man hand eller med vissa grupper mellan lärare och elev kan eventuellt raster,
håltimmar, och tid före och efter skolans slut användas så effektivt som möjligt för
att inspirera ungdomar till fysisk aktivitet. Information till hela klasser skulle kunna
ske på de schemalagda timmarna i ämnet. Genom att både använda enskilda möten
mellan läraren och varje elev och möten med hela elevgruppen i skolan, skulle läraren kunna öka möjligheterna att motivera eleverna till fysisk aktivitet.
Idrottslektionerna, med kunniga lärare och möjlighet att nå alla ungdomar, bildar
miljö för en intervention. Valet av miljö påverkar i sin tur de nämnda hur- och närfrågorna för såväl lärare som elever. Lärarens tidsmässiga arbetsinsats ökar och ungdomarna ställs inför kravet att göra vissa prioriteringar om vad fritiden ska användas till.
Frågorna när och hur blir mer eller mindre centrala och i min kommande intervention (träningsdagboksprojektet) väljer jag nedanstående tre komponenter för att
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pröva om de kan påverka lärarna och ungdomarna på ett sätt som ökar elevernas
fysiska aktivitet.
(a) ungdomars självvalda aktivitet,
(b) en självrapporterande metod i form av en träningsdagbok där eleverna redovisar
planlagd och genomförd aktivitet samt upplevelse av genomförandet.
(c) feedback från läraren som skriver kommentarer i respektive elevs träningsdagbok
om det som eleven gjort.
I Figur 2 redovisas de olika momenten i den konceptuella modellen som ska bidra till
att ungdomar blir eller fortsätter att vara fysiskt aktiva i min intervention.

Lärare

Informera
Motivera

Träningsdagboks
projektet

Elev

Vara med
Inte vara med

Informera
Motivera

Självrapporterande
metod(dagboken)

Välja aktivitet
Notera aktivitet
och varaktighet
Reflektera

Kontrollera
Kommentera

Feedback

Fysisk
aktivitet

Lämna
boken
till läraren

Figur 2. En modell för interventionen som förhoppningsvis ska leda fram till målet att elever
blir fysiskt aktiva.
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Ungdomars fritid utanför skolarbetet kan ägnas åt att öka den fysiska aktivitetsgraden på bekostnad av stillasittande aktiviteter, såsom tv-tittande och dataspelande
(Nelson, Gordon-Larsen, Adair & Popkin, 2005). Det ena utesluter dock inte det
andra. Min utgångspunkt är att dessa miljöer måste vara anpassade till varandra för
att få ungdomar att se ett värde i att vara fysiskt aktiva och själva ta ansvar för genomförandet. Denna utgångspunkt har sin grund i de slutsatser som Skolverkets utvärdering NU-03 (Eriksson et al., 2005) kom fram till att ”ett framtida utvecklingsarbete i ämnet måste också mot bakgrund av den betonade hälsoaspekten handla om
vilka aktiviteter och hur en undervisning ser ut som leder till att människor på egen
hand kan stärka sin hälsa och välbefinnande i ett livslångt perspektiv” (s 162). Skapandet och genomförandet av föreliggande intervention, träningsdagboksprojektet,
med sina tre komponenter och undersökning av vilken effekt de haft på kort respektive lång sikt är vad föreliggande avhandling handlar om. Undersökningens huvudsyfte är att undersöka möjligheter till att motivera ungdomar i åldern 12-16 år att
utöva fysisk aktivitet och att vilja fortsätta att vara fysiskt aktiva.
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Avhandlingens disposition
Avhandlingen inleds med ett övergripande syfte samt en beskrivning av hur detta syfte kommer att belysas. Därefter följer ett bakgrundskapitel i vilket det aktuella
forskningsläget presenteras under sex olika rubriker. Sedan följer ett övergripande
metodkapitel som belyser teorier och metoder inom det aktuella forskningsfältet.
Kapitlet har underrubrikerna: Metoder för att mäta fysisk aktivitet, AccelerometerRT3, Metoder att mäta den fysiska statusen, Metoder att mäta elevers upplevelser
och uppfattningar om den fysiska aktiviteten, Analysmetod, Uppföljningsmetod samt
Sammanfattning. De tre påföljande kapitlen redovisar de tre empiriska studierna som
ska besvara frågan om interventionens effekt.
• Studie 1 (kap 3) Träningsdagboksprojektet, ett försökt att skapa möjligheter
för ungdomar att bli och vara fysiskt aktiva.
• Studie 2 (kap 4) Validering av träningsdagboken som ett mätinstrument av
ungdomars fysiska aktivitet.
• Studie 3 (kap 5) Uppföljning av beteenden. Hur ser det ut 4,5 år efter avslutat
träningsdagboksprojekt - har projektet motiverat till fysisk aktivitet i ett längre perspektiv?
Gemensamt för studierna är att de presenteras under rubrikerna bakgrund (inledning), syfte, metod, resultat och avslutas med diskussion. Kapitel 6 innehåller en metoddiskussion samt en generell diskussion om studiernas resultat relaterat till tidigare
forskning inom det aktuella fältet. Därefter kommer slutsatser och avhandlingen avslutas med en sammanfattning på engelska.
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Syfte
Det övergripande syftet med avhandlingen är att undersöka möjligheter till att motivera ungdomar i åldern 12-16 år att utöva fysisk aktivitet och att vilja fortsätta att
vara fysiskt aktiva.
Undersökningen genomförs utifrån tre specifika delsyften som presenteras i tre olika
studier.
• Syftet i studie 1 var att undersöka effekten av en intervention, ett träningsdagboksprojekt, som hade till syfte att motivera undersökningsdeltagarna att
bli regelbundet fysiskt aktiva samt att undersöka om det finns skillnader i resultaten mellan grupper av ungdomar med olika aktivitetsbakgrund.
• Syftet med studie 2 var att validera träningsdagboken i vilken ungdomarna
skrev ner sin planerade och genomförda dagliga fysiska aktivitet. Detta gjordes med hjälp av ett objektivt mätinstrument.
• Syftet med studie 3 var att undersöka om träningsdagboksprojektet motiverat
ungdomarna till att fortsätta vara fysiskt aktiva i tidiga vuxenår, 19-21 år.
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Kapitel 1. Bakgrund
För att sätta mig in i forskningsfältet har jag använt mig av följande databaser:
Blackwell Synergy, Cambridge Journals Online, DOAJ, EBSCO/Academic Search Elite, JSTOR, Oxford University Press. Journals Online, Sage, ScienceDirect, Springer,
Medline och Sport Discus. I huvudsak har studier publicerade från 1995 och fram
till och med 2009-08-01 samt studier som är centrala för forskningsfältet och som
rör ungdomars fysiska aktivitet använts.

Skolämnet idrott och hälsa
I grundskolans nuvarande kursplan för idrott och hälsa (Lpo 94) står det bland annat att ämnets roll i utbildningen är att idrott och olika former av motion och rekreation har stor betydelse för hälsan och att barn (upp till 12 år) och ungdomar (13-18
år) behöver utveckla kunskaper om hur vanor och regelbunden fysisk aktivitet förhåller sig till fysiskt och psykiskt välbefinnande. Ämnet idrott och hälsa ska ha som
mål att utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga samt ge kunskaper
om den egna livsstilens betydelse för hälsan. Mål i kursplanen som eleven ska sträva
mot är bland annat att utveckla en god kroppsuppfattning och kunskaper som gör
det möjligt att se, välja och värdera olika former av rörelse ur ett hälsoperspektiv, att
stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och ta ett eget
ansvar för sin hälsa. Eleven ska också utveckla en förmåga att motionera och idrotta
på egen hand och tillsammans med andra. Mål som eleven ska ha uppnått i nionde
klass är bland annat att forma och genomföra aktiviteter för egen motion.
I gymnasieskolans nuvarande kursplan (Lpf 94) för ämnet idrott och hälsa står det
bland annat att undervisningen i ämnet ska syfta till att utveckla elevernas fysiska,
psykiska och sociala förmåga samt att ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan. Undervisningen i ämnet syftar även till att eleverna tillägnar sig sådan
kunskap och erfarenhet att de kan välja och delta i lämpliga fysiska aktiviteter på
fritiden. Ett av målen som ämnet ska sträva mot är att utveckla hos eleven ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet, så att han eller hon förstår värdet av
detta samt ser sambanden med hälsa och livsstil. Mål som eleverna ska ha uppnått
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efter avslutad kurs, idrott och hälsa A, är bland annat att eleven ska kunna planera,
genomföra och utvärdera ett personligt anpassat program för träning eller andra hälsofrämjande åtgärder.
Skolämnet idrott och hälsa kan därigenom sägas spela en viktig roll när det gäller
att få ungdomar att utöva fysisk aktivitet, men studier visar också på en viss diskrepans mellan vad som står i dessa policydokument om vad ämnet ska erbjuda och vad
ämnet ger eleven för kunskap (Larsson & Redelius, 2004; Eriksson et al., 2005; Sandahl, 2005; Annerstedt, 2008; Ekberg, 2009). Samtidigt har skolämnet en ypperlig
möjlighet att förmedla positiva upplevelser av fysisk aktivitet och idrottslektionerna
är ett regelbundet återkommande tillfälle som alla elever möter (Sallis & McKenzie,
1991; McKenzie, 2003; Jakkola et al., 2008). För vissa elever kan till och med idrottsundervisningen vara den enda platsen och den enda möjligheten där de deltar i
fysiska aktiviteter (Gallahue & Donnelly, 2003; Graham, Holt/Hale & Parker, 2004).
Ämnet innefattar sålunda utövande av fysisk aktivitet under skoltid. Men den fysiska aktiviteten måste också innebära att ungdomar får positiva upplevelser av utövandet som kan göra detta till en naturlig del av fritiden. Om avsikten är att eleven
ska utöva fysisk aktivitet i ett längre perspektiv än här och nu, behöver han/hon förutom positiva upplevelser av fysisk aktivitet också förstå syftet med att utöva fysisk
aktivitet (Haywood, 1991; Vlachopoulos, Biddle & Fox, 1996). Fairclough och
Stratton (2005) menar att för att ungdomar ska utöva fysisk aktivitet regelbundet i
sina liv, krävs det att de måste förbättra den lämpliga kunskapen, förståelsen och de
fungerande färdigheterna. Jaakkola och Liukkonen (2006) visar i sin studie med 461
ungdomar i åldern 15-16 år att idrottsläraren har möjligheter att främja elevers selfdetermined motivation genom att lägga en betoning/ett fokus på ett uppgiftsorienterat klimat i idrottsundervisningen.
Det är därför samtidigt viktigt att komma ihåg att skolans och skolämnet idrott
och hälsas huvudsakliga uppdrag är lärande (Fox & Harris, 2003; Larsson & Redelius, 2004; Quennerstedt, 2006; Ekberg, 2009). Men Annerstedt (2007) menar att
fokuseringen på inlärningen i idrott och hälsa ofta hamnar mer på aktiviteten i sig än
på själva lärandet. Larsson och Meckbach (2007) anser vidare att det finns ett problem mellan det centrala i undervisningen i ämnet idrott och hälsa och vad eleven
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faktiskt lär sig. Alla elever tycker inte heller att det är roligt att delta i idrottsundervisningen (Ennis, 1999; Williams & Bedward, 2001; Jirasek, 2003; Redelius, 2004;
Larsson & Redelius, 2004; Eriksson et al., 2005) och de negativa resultat som elever
kan få efter dåliga erfarenheter av idrottsundervisningen är bland annat ”en inlärd
hjälplöshet”, utvecklandet av en negativ självkänsla som bidrar till ett undvikande av
att delta i en specifik aktivitet (Hellison, 1973; Biddle, 1999; Eriksson et al., 2005).
Men hur kan man förstå ämnets positiva och negativa effekter på lärande? Quennerstedt (2006) ser begreppet att lära sig hälsa i skolämnet idrott och hälsa som att
det handlar om att ta till sig olika handlingsmönster som i sin tur möjliggör deltagande i olika hälsopraktiker. Strean och Garcia Bengoechea (2001) kommer i sin
studie fram till att det är de individuella erfarenheterna av idrott som avgör om personens deltagande får en positiv eller negativ påföljd, medan Mahoney och Stattin
(2000) menar att det är strukturen och innehållet i en aktivitet som är viktigt när det
gäller om en persons deltagande leder till positiva eller negativa följder. Man kan
även uttrycka det som Fairclough and Stratton (2005) skriver att skolämnet idrott
och hälsa är ett återkommande öppet fönster fyllt av möjligheter för unga personer
att bli involverade i fysisk aktivitet i måttlig eller hög intensitetsgrad.
Skolämnet idrott och hälsa möter alla elever och har oftast utbildad personal som
kan skapa möjligheter för respektive elev att få positiva upplevelser av fysisk aktivitet. Lärare som uppträder respektfullt, rättvist och ärligt har en gynnsam utgångspunkt när det gäller att agera som en positiv förebild för de ungdomar som de undervisar (Martinek & Hellison, 1997; Nicholls, 1997; Parker & Stiehl, 2005). Samtidigt blir det enskilda mötet mellan lärare och elev inte många minuter per vecka.
Det viktiga är i sammanhanget att den tid som finns utnyttjas på ett sätt som bidrar
till att eleven blir positiv till att utöva fysisk aktivitet (Koka & Hein, 2006). Mötet
kan ske på flera olika sätt. Viktigt är att eleven känner sig sedd, förstådd och får
känslan att han/hon har en möjlighet att påverka utövandet av sin egen fysiska aktivitet och kan göra det med något som han/hon behärskar (Koka & Hein, 2006; För
en kritisk diskussion om styrningen av elever i undervisningen se Öhman, 2007).
Mötet mellan elev och lärare behöver inte alla gånger ske visuellt, utan möjligheten
till att bli sedd kan ske med hjälpmedel som i sin tur motiverar personen till fysisk
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aktivitet (Allen & Howe, 1998; Amorose & Horn, 2000; Koka & Hein, 2003; Koka
& Hein, 2006). Det viktiga är att på något sätt bli sedd av i detta fall den ansvarige
idrottsläraren.
Idrottslektionerna, som är ett regelbundet återkommande tillfälle till fysisk aktivitet för samtliga ungdomar, har till uppgift att förmedla vikten av att utöva fysisk aktivitet i relation till den egna hälsan (Sallis & McKenzie, 1991; McKenzie, 2003; Jaakkola et al., 2008). Idrottslektionerna ska vara den miljö där unga personer har
möjlighet att bli involverade i fysisk aktivitet. Idrottsläraren kan presentera en bred
bas av olika fysiska aktiviteter för att skapa möjligheter för eleverna att utveckla en
förmåga att utöva fysisk aktivitet både på egen hand och tillsammans med andra
(Lpo 94). För att eleven ska ta ett eget ansvar för utövandet i ett längre tidsperspektiv måste aktiviteten kännas givande och stimulerande. Dessutom måste eleven förstå
syftet med att utöva fysisk aktivitet (Haywood, 1991; Vlachopoulos et al., 1996).
Koka och Hein (2006) menar att om den fysiska aktiviteten under idrottslektionerna
ska kännas givande och stimulerande för eleven så måste eleven känna sig sedd och
förstådd av idrottsläraren.
I relation till interventionen i denna avhandling blir det viktigt att utveckla en metod, som kan skapa förutsättningar som både främjar interaktionen mellan lärare
och elev och motiverar eleven till att utöva fysisk aktivitet. På så sätt tas eleverna
egna erfarenheter, motivationsklimatet samt lärarens stödjande funktion tillvara i
interventionen att motivera elever till fysisk aktivitet.

Vikten av fysisk aktivitet
Forskning visar att fysisk aktivitet påverkar såväl vuxna som ungdomar i en positiv
riktning när det gäller att undvika åkommor som övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar,
samt diabetes II (U.S. Department of Health and Human Services, 1996; Rowlands,
Ingledew & Eston, 2000; Brage et al., 2004; Strong et al., 2005; Imperatore, Cheng,
Williams, Fulton & Gregg, 2006; Andersen et al., 2006; Ekelund et al., 2006; Ness
et al., 2007; Tobias, Steer, Mattocks, Riddoch & Ness, 2007). Höga aktivitetsgrader
i ung ålder ökar möjligheterna till fysisk aktivitet i vuxen ålder (Telama et al., 2005)
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och de fysiska aktivitetsvanor som skapas i tidig ålder lever ofta kvar under ungdomsåren (Kristensen et al., 2007). Engströms (2008) longitudinella undersökning,
som omfattade ett tidsspann på 38 år, visade att det inte fanns några samband mellan deltagande i en idrottsförening eller omfattningen av fysisk aktivitet hos ungdomar i 15 års ålder och deras fysiska aktivitetsvanor i medelåldern. Däremot hade såväl bredden av idrottslig erfarenhet som betyget i idrott tydligt samband med senare
motionsvanor (Engström, 2008). Fysisk aktivitet i rätt form i ungdomsåren är en viktig förutsättning för att ungdomarna ska fortsätta att vara fysiskt aktiva i vuxenår.
Betydelsen av den fysiska aktiviteten är välgrundad. Fox (2000) samt Strauss,
Rodzilisky, Burackk och Collin (2001) visade i sina studier att barn och ungdomars
självförtroende förbättras genom att de deltar i sport och fysiska aktiviteter, och
upplevd glädje under utövandet av fysisk aktivitet och sport kan förbättra självförtroendet, något som i sin tur kan leda till en ökad motivation till utövande av fysisk
aktivitet senare i livet (Williams & Gill, 1995; Sonstroem, 1997). Glädje över att utöva fysisk aktivitet är både en positiv respons på den utförda aktiviteten samt en motivationsfaktor för målinriktad fysisk aktivitet (Wankel, 1985; Wankel & Kriesel,
1985; Scanlan, Carpente, Schmidt, Simmons & Keeler, 1993; Boyd & Yin, 1996;
MacPhail, Gorley & Kirk, 2003). Lärare menar att glädje bör vara ett viktigt resultat
av den planerade undervisningen (O´Reilley, Tompkins & Gallant, 2001) och ungdomarna själva menar att glädje (fun) är den viktigaste aspekten när det gäller att
vilja utöva sport (Gill, Gross & Huddleston, 1983; Scanlan & Lewthwaite, 1986; för
en diskussion i relation till det svenska skolämnet se Karlefors, 2002; Larsson & Redelius, 2004; Eriksson et al., 2005). Det handlar idag om utmaningen att fostra unga
människor till en aktiv livsstil som fortsätter i tonåren och in i det vuxna livet (Armstrong, 2004) och som bidrar till en känsla av bland annat psykiskt välbefinnande.

Rekommendationer av fysisk aktivitet
Det finns vissa rekommendationer när det gäller intensitet och varaktighet i utövandet av den fysiska aktiviteten och de gäller framför allt vuxna personer. Svenska
myndigheter har tillsammans med övriga nordiska myndigheter tagit fram gemen-
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samma rekommendationer för fysisk aktivitet (Nordiska rådet, 2004). I likhet med
internationella riktlinjer rekommenderas vuxna till minst 30 minuters fysisk aktivitet
på minst en måttlig intensitetsnivå (moderate intensity) varje dag, vilket motsvarar
en energiförbrukning på 150 kcal (Pate et al., 1995). För barn och ungdomar rekommenderas minst 60 minuter fysisk aktivitet per dag och som inkluderar både
måttlig och hög aktivitetsgrad (vigorous intensity) (Nordiska Rådet, 2004). Vidare
rekommenderas att aktiviteterna delas upp i flera pass under dagen och att de bör
vara så allsidiga som möjligt för att ge kondition, muskelstyrka, rörlighet, snabbhet,
kortare reaktionstid och koordination (Nordiska Rådet, 2004).
Biddle et al. (1998) rekommenderar att barn och ungdomar i åldern 5-18 år deltar
i fysisk aktivitet av minst måttlig intensitet under minst 60 min per dag. Denna rekommendation har accepterats som förbättring för god hälsa för åldersgruppen 5-18
år (Boreham & Riddoch, 2001; Livingstone, Robson, Wallace & McKinley, 2003;
Strong et al., 2005).
När det gäller intensitetsgrad, så differentierar man mellan måttlig intensitet och
hög intensitet. Intensitetsgraden på en fysisk aktivitet beror på personens tidigare aktivitetsvanor och dennes nuvarande fysiska status. Om en fysisk aktivitet betecknas
som att den är av graden hög intensitet liknar man aktiviteten med jogging som förväntas få den aktive andfådd och svettig. Aktiviteter som betecknas som högintensiva erfordrar mer än sex Metabolic Equivalents (METs), vilket motsvarar joggning i
8,0 km/h. METs används vanligtvis för att uttrycka intensiteten i en fysisk aktivitet.
En MET definieras som energiåtgången för att sitta stilla och är ekvivalent med en
kalorikonsumtion av en kilokalori/kilogram/timme (1 kcal/kg/h). När det gäller fysiska aktiviteter av en måttlig intensitet brukar man likna aktiviteten med rask promenad som förväntas få den aktive att känna sig varm och lindrigt andfådd. Den
måttliga aktiviteten, exempelvis att gå uppför en trappa, ska erfordra 3-6 METs,
alltså 3-6 gånger mer energi än vad kroppen använder i ett viloläge.
Som vi såg tidigare när det gäller fysiska aktiviteter för barn och ungdomar i USA
kom det nya rekommendationer under 2008 (U.S. Department of Health and Human Services, 2008).
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• Barn och ungdomar bör utöva åtminstone 60 minuters fysisk aktivitet per dag.
o Aerobic: Huvuddelen av dessa 60 min eller mer bör vara av en måttlig
eller hög aerob fysisk aktivitetsgrad, och ska inkludera en hög aerob
fysisk aktivitet minst 3 gånger per vecka.
o Muscle-strengthening: Som en del av de 60 minuterna av daglig fysisk
aktivitet, bör barn och ungdomar utöva muskelstärkande fysisk aktivitet minst 3 gånger per vecka.
o Bone-strengthing: Som en del av de 60 minuterna av daglig fysisk aktivitet, bör barn och ungdomar utföra skelettstärkande aktivitet under
åtminstone 3 dagar i veckan.
Man säger vidare att det är viktigt att uppmuntra ungdomar att delta i fysisk aktivitet, som är anpassad till deras ålder, som är stimulerande, och som erbjuder variation (U.S. Department of Health and Human Services, 2008).
Allmänna fysiska aktivitetsrekommendationer för skolbarn i åldern 7-18 år utarbetades av en finländsk expertgrupp 2008 (Heinonen, Kantomaa, Karvinen, Laakso
et al., 2008). Rekommendationerna innefattar aktivitetens mängd och genomförande. Dessa rekommendationer om skolbarns fysiska aktivitet är avsedda att ses som
en minimimängd hälsomotion och gäller alla skolbarn och ungdomar (Heinonen,
Kantomaa, Karvinen, Laakso et al., 2008) och är; Alla 7–18-åringar borde röra på
sig mångsidigt och på ett åldersanpassat sätt minst 1–2 timmar dagligen. De borde
undvika att sitta över två timmar i ett sträck. Tiden framför tv:n eller vid datorn
borde begränsas till högst två timmar per dag (Heinonen, Kantomaa, Karvinen, Laakso et al., 2008).
Tammelin (2008) menar att idrottsundervisningen inte räcker till som fysisk aktivitet för barn i skolåldern, men att idrottstimmarna har en alldeles speciell uppgift:
att lära eleverna att röra på sig och fostra dem till fysisk aktivitet. Hon menar vidare
att man genom idrottsundervisningen kan inverka positivt på elevernas fysiska, psykiska och sociala handlingsförmåga och välbefinnande och få dem att förstå den fysiska aktivitetens inverkan på hälsan. Idrottsundervisningen ger eleverna färdigheter,
kunskaper och upplevelser som hjälper dem att anamma en fysiskt aktiv livsstil.
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Rekommendationerna om fysisk aktivitet är många och de rekommendationer vi
har i Sverige för barn och ungdomar är att de minst ska vara fysiskt aktiva i 60 min
och att aktiviteten både ska vara av hög och måttlig intensitet (Nordiska rådet,
2004). I USA (U.S. Department of Health and Human Services, 2008) specificerade
man rekommendationerna så att de blev mer allsidiga. Den finska expertgruppens
(Heinonen, Kantomaa, Karvinen, Laakso et al., 2008) rekommendationer om den
fysiska aktiviteten för barn och ungdomar framhåller idrottsämnets uppgift att lära
eleverna att röra på sig och fostra dem till fysisk aktivitet (Tammelin, 2008) genom
att få dem att förstå den fysiska aktivitetens inverkan på hälsan. Dessa olika rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar har det gemensamt att man
ser det som viktigt att vara regelbundet fysiskt aktiv med varierande intensitet och
aktiviteter. Avsikten är att den allmänna fysiska aktiviteten blir allsidig och ger kondition, muskelstyrka, rörlighet och snabbhet. Vikten av regelbundenhet och allsidig
träning är komponenter som idrottsläraren har kompetens och möjlighet att förmedla till sina elever. Dessutom kan läraren skapa förståelse för den fysiska aktivitetens
inverkan på hälsan. Deltagande i ämnet är inte det enda tillfälle där den fysiska aktiviteten ska genomföras, men kan vara en trygg och bred bas att utgå ifrån. Forskningen visar att ämnet idrott och hälsa kan få en central roll i arbetet för att uppnå
rådande fysiska aktivitetsrekommendationer för barn och ungdomar.

Fysiska aktivitetsvanor
Den fysiska aktiviteten minskar med stigande ålder (Sallis, 2000), men den bästa
prediktorn för att vara fysiskt aktiv i vuxen ålder verkar vara att vara fysiskt aktiv i
ung ålder (Yang, Telama, Leino & Viikari, 1999). Telama et al. (2005) visade att
höga aktivitetsvanor i ung ålder medförde höga aktivitetsvanor uppåt i åldrarna, något som visar vikten av tidiga regelbundna fysiska aktivitetsvanor. Till skillnad från
Telamas (2005) resultat visade Engström (2008) i sin studie att det inte finns några
samband mellan deltagande i en idrottsförening eller omfattning av fysisk aktivitet,
hos ungdomar i 15-årsåldern och fysiska aktivitetsvanor i vuxenår (medelåldern).
Det Engström (2008) kunde visa i sin studie var att det fanns ett signifikant samband
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mellan bred idrottsaktivitet i unga år, det vill säga att vara insatt i flera olika fysiska
aktiviteter, och fysiska aktivitetsvanor i vuxenår. Såväl bredden av idrottslig erfarenhet som att få ett bra betyg i idrott visade tydliga samband med senare motionsvanor. De resultat som Telama et al. (2005) kom fram till emanerade från en uppföljningsstudie som omfattade ett tidsspann på 21 år, där undersökningsdeltagarna vid
start var i en ålder av 3, 6, 9, 12, 15 respektive 18 år och vid uppföljningen i en ålder
av 24, 27, 30, 33, 36 och 39 år. Det ska jämföras med Engströms (2008) studie som
omfattade ett tidsspann på 38 år och där undersökningsdeltagarna vid uppföljning
var över 50 år. Engström (2008) poängterar också en skillnad mellan sin studie och
tidigare studier, nämligen att hans studie tar hänsyn till tidigare och olika idrottserfarenheter hos undersökningsdeltagarna. Anderssen, Wold och Torsheim (2005)
gjorde en undersökning som handlade om att mäta 13-åringars utövande av fysisk
aktivitet på sin fritid, med inriktning mot frekvens och tid. Studien var en åtta-årig
uppföljningsstudie som startade då ungdomarna var 13 år och ungdomarna följdes
sedan upp vid 14, 15, 16, 17, 18, 19 och 21 års ålder. Resultaten visade att den fysiska aktiviteten minskade under perioden 13-19 år, för att sedan svagt öka upp till
att undersökningsdeltagarna var 21 år. De ungdomar som vid 13 års ålder var minst
fysiskt aktiva var också de ungdomar som hade den minsta förändringen i sina fysiska aktivitetsvanor vid 21 års ålder. Sallis och Patrick (1994) visade i sin studie att
många barn rör sig minst 30 min i en hög eller moderat intensitet men att det är få av dem
som orkar hålla på 20 min i sträck med den fysiska aktiviteten på en moderat intensitet.
Armstrong och van Mechelen (1998) sammanfattade i sin reviewstudie att barns fysiska
aktivitetsvanor mestadels består av sporadiska och oregelbundna perioder av fysisk aktivitet, samt att deras fysiska aktivitet, med hög eller moderat intensitet, pågår i mycket korta
perioder och inte i längre sammanhängande tidsperioder. Liknande resultat visade Pate et
al. (2002) i sin studie där de fann att 90 % av de 375 undersökningsdeltagarna i åldern 716 år, genomförde 30 min daglig fysisk aktivitet med en moderat eller hög intensitet, och
70 % av dessa ungdomar genomförde 60 min daglig fysisk aktivitet av en moderat eller
hög intensitet. Det var dock mindre än 3 % av 12-åringarna i denna studie som utövade
fysisk aktivitet sammanhängande i 20-minutersperioder eller mer under en treveckorsperiod. Det handlar inte om att ungdomar bara är fysiskt aktiva, utan det handlar ock-
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så om att de får en bred idrottsbakgrund att ta med sig från unga år och att de lär sig
att vara aktiva med hög intensitet i längre sammanhängande perioder samt vikten av
att ta med sig kunskapen högre upp i åldrarna. När det gäller barn och ungdomars
fysiska aktivitetsvanor förefaller det viktigare att koncentrera sig på varaktigheten i
den fysiska aktiviteten än den sammanlagda dagliga fysiska aktivitetstiden (Strong et
al., 2005). För att en fysisk aktivitet ska räknas som en aerob aktivitet, ska den utövas 3-5 ggr/vecka och ha en sammanhängande aerob aktivitet på 20-60 min
(American College of Sports Medicine, 1990).
Några av de negativa drag i ungdomarnas aktivitetsvanor som tenderar att öka
med stigande ålder är minskade aktivitetsvanor (Sallis, 2000), sporadiska och oregelbundna perioder av fysisk aktivitet (Armstrong & van Mechelen, 1998) och dålig
varaktighet av den fysiska aktiviteten (Pate et al., 2002). Det handlar alltså om att
försöka skapa möjlighet för ungdomar till att bli och/eller vara regelbundet fysiskt
aktiva. Det gäller att den fysiska aktiviteten har en varaktighet (minst 20 min minst 3
ggr/v), för att den kan räknas som en aerob aktivitet. Den stora frågan är vad en intervention som kan påverka ungdomar till att bli/vara fysiskt aktiva ska innehålla
och hur den ska genomföras. Skolan och ämnet idrott och hälsa, har som tidigare
nämnts, till uppgift att ge eleverna kunskaper om den egna livsstilens betydelse för
hälsan. Ämnet ska vidare sträva mot att eleven stimuleras till ett bestående intresse
för regelbunden fysisk aktivitet och till att ta ett eget ansvar för sin hälsa (Lpo 94).
Skolan och idrottslektionerna framstår därigenom som en lämplig miljö för en sådan
intervention. Kännedomen om fysiska aktivitetsvanor hos ungdomar i stigande ålder
och om ämnet idrott och hälsas kursplansmål, gör den kompetenta idrottsläraren
lämplig att leda en sådan intervention.

Motivation och fysisk aktivitet
Det finns flera olika teoretiska modeller när det handlar om att motivera personer till
att bli fysiskt aktiva, och några av dessa är Self-determination theory, the Hierarchic
model for intrinsic-extrinsic motivation, Achievement Goal Theory, Self-efficacy
theory, Social cognitive theory och Competence motivation theory. De motivations-
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teorier som passar mitt specifika syfte är Self-determination theory, the Hierarchic
model for intrinsic-extrinsic motivation och Achievement Goal Theory.
Self-determination theory (Deci & Ryan, 1985, 2000, se figur 3) är en teori om
motiven bakom personellt beteende. Teorin utgår från att människor kan bli inre
motiverade, yttre motiverade och icke motiverade (amotivated) till att utöva en aktivitet. Den inre motivationen (intrinsic motivation) speglar situationer där personer
utför en aktivitet för att uppleva glädje, lära sig nya saker eller utveckla sina färdigheter. När en person är inre motiverad utför han eller hon aktiviteten för sin egen
skull (Deci & Ryan, 1985,1991). Den yttre motivationen (extrinsic motivation) består enligt Deci och Ryan (1985, 1991) av fyra olika typer av motivation; external
regulation, introjected regulation, identified regulation och integrated regulation. External regulation avspeglar vad som traditionellt har kallats yttre motivation, som
när människor presterar vissa beteenden för att få en viss belöning eller för att de
känner påtryckningar att bete sig på ett visst sätt. Till exempel kan vissa elever delta
i idrottsundervisningen därför att de uppfattar att det är vad som förväntas av dem
(Ntoumanis, 2002). Introjected regulation innebär att personen utför aktiviteten för
att slippa skuldkänslor och oro, till skillnad från external regulation där personen
känner sig tvingad att utföra aktiviteten. Ett exempel är att en elev uppfattar deltagandet i idrottslektionerna som något man gör för att tillfredsställa läraren (external
regulation) eller att undvika skuldkänslor för att inte delta i idrottsundervisningen
(introjected regulation) (Ntoumanis, 2002). Identified regulation handlar om situationer där ett beteende uppkommer utifrån personens egen vilja att utföra aktiviteten, I want to do it’. Denna yttre motivation reflekterar beteenden som är självinitierade, även om själva situationen i sig inte alltid är så intressant. Till exempel kan elever uppfatta detta som en viktig skicklighet, och därför deltar de mycket aktivt i exempelvis redskapsgymnastik på lektionerna, trots att de inte är särskilt intresserade
av redskapsgymnastik. Integrated regulation, refererar till aktiviteter som utförs utifrån ett val där detta val är samstämmigt med personens personlighet och värden. I
detta fall är inte intresset för en speciell aktivitet eller färdighet viktigt i sig, utan intresset ska ses ur ett större perspektiv, som att en person deltar i idrottsundervisningen för att han eller hon vet att det är en viktig aspekt för att uppnå ett hälsosamt liv.
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Deci och Ryan (1991) menar också att personer kan vara amotivated (omotiverade) i
förhållande till en aktivitet. Amotivation kan refereras till avsaknad av både inre och
yttre motivation. Personen ser i detta fall inget som helst värde med aktiviteten och
undviker den.

Figur 3. The Self-Determination Theory (Deci & Ryan, 2000).
En utveckling av Self-determination theory är den hierarkiska modellen för intern
och extern motivation som presenterats av Vallerand (1997) och Vallerand och
Rousseau (2001), se Figur 4. Enligt denna teorimodell indelas människors motivation i tre hierarkiskt strukturerade nivåer; situationell, kontextuell och global. Situationellt styrd motivation uppkommer av de omedelbara påverkansfaktorer som finns
i specifika situationer. Kontextuell motivation återspeglar de faktorer och inflytande
på motivationen som kan ses på en mer generell nivå (exempelvis den motivation
som genereras av idrottsundervisning generellt). Global motivation, slutligen, handlar om personens egen personliga motivation i allmänhet i livet, såsom livsinställning
och livstillfredsställelse (Vallerand, 1997; Vallerand & Rousseau, 2001).
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Figur 4. Hierarkisk model an intrinsic-extrinsic motivation (Vallerand, 1997).
Achievement Goal Theory har blivit en viktig begreppsmässig inkörsport för idrott
och idrottsundervisning (Roberts, 2001). Teorin utgår från att personen är en målinriktad person, som handlar på ett rationellt sätt och som påverkas av upplevelsen av
kompetens och förmågan att utföra aktiviteten (Nicholls, 1984). Achievement Goal
Theory, se Fig 5, försöker förklara varför personer befinner sig i en speciell situation
och menar att orsaken till detta är att personerna vill visa upp sin färdighet och få
sina resultat jämförda med sig själv eller med andra (Roberts, 2001). Hur personer
upplever sin egen färdighet och vilket syfte de har med sitt utövande kommer även
att ha en stor påverkan på prestationen, beteendet och vilka känslor som upplevs
(Duda, 2001). I denna teori kan personernas motivationsinriktning vara av två slag,
endera uppgiftsorienterad (task involvement) eller resultatorienterad (ego involvement) (Nicholls, 1984; Roberts, 2001).
De personer som är uppgiftsorienterade vill i första hand idrotta för att utveckla
sin färdighet och förmåga. Den förbättrade färdigheten är framförallt viktig för per-
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sonen själv (Nicholls, 1984; Roberts 2001). Dessa personer visar social kompetens,
fortsätter sitt utövande trots misslyckande, ser idrotten som en möjlighet till att utmana sig själv samt visar ett intresse för själva idrotten. Framgången är nådd då god
förmåga att hantera en färdighet har uppnåtts (Nicholls, 1984; Nicholls, 1989; Roberts, 2001).
De personer som är resultatorienterade visar gärna sin förmåga för andra. De
upplever framgång när de överträffar andra personer i en tävling, och speciellt i sådana situationer där de spenderat minsta möjliga ansträngning (Nicholls, 1984; Nicholls, 1989; Standage & Treasure, 2002).
Enligt Standage och Treasure (2002) så behöver dessa två inriktningar inom Achievement Goal Theory inte vara varandras motpoler utan personer kan skatta sig
själva som både höga och låga i båda inriktningarna. Nicholls (1984), däremot, hävdar att inriktningarna är två distinkta och självständiga tillstånd. De kan variera under en pågående aktivitet men kan aldrig upplevas samtidigt. Roberts (2001) har tagit ett annat perspektiv och menar att personer kan vara resultatinriktade och göra
det bästa för att besegra någon i en specifik aktivitet. I en annan aktivitet, däremot,
är de inriktade på att utveckla sina färdigheter och försöka bli bättre. Personers inriktning på antingen uppgiften eller resultatet kan variera beroende på hur aktiviteten utvecklar sig (Roberts, 2001). Personer kan i början vara väldigt resultatinriktade
men under spelets gång, när de börjar förutse en negativ utgång, ändras inriktningen
och de blir mer uppgiftsinriktade och koncentrerar sig på utvecklandet av sin färdighet istället (Roberts, 2001). Achievement Goal Theory med sina två motivationsinriktningar, uppgifts- och resultatorienterat, kan både motivera ungdomar att utöva
fysisk aktivitet i idrottsundervisning samt motivera den föreningsaktive i sin resultatutveckling.
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Figur 5. The process of motivation from an achievement goal perspective (Roberts,
1992).
När det gäller motivationsklimatet i Achievement Goal Theory, anger Nicholls
(1984) att det finns två olika klimat: uppgiftsorienterat motivationsklimat (masteryclimate) och resultatorienterat motivationsklimat (performance climate). Uppgiftsorienterat motivationsklimat kännetecknas av själva genomförandet av aktiviteten
(Ntoumanis & Biddle, 1999). Roberts och Treasure (1995) har visat att ett uppgiftsorienterat motivationsklimat bland annat främjar positiva erfarenheter, större upplevd kompetens och en högre inre motivation. Det andra klimatet däremot, resultatorienterat motivationsklimat, kännetecknas av att fokus är på personens skicklighet
och talang och mindre fokus på individens ansträngning. I detta klimat bortser man
från processen och fäster ett större intresse vid resultat (Duda & Treasure, 2006).
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En studie där man använde sig av self-determination theory, utförd på flickor och
pojkar i åldern 12-15 år av Hassandra, Goudas och Chroni (2003), undersöktes faktorer som påverkade den inre motivationen till idrottsundervisningen. Resultatet visade att många olika faktorer, som individuella skillnader och den sociala miljön, var
förknippade med den inre motivationen. Studien visade vidare att sociala faktorer
som påverkade var exempelvis idrottslärare och klasskompisar. Standage och Treasure (2002) visade i sin studie, med 318 undersökningsdeltagare med en medelålder
av 13 år, ett klart samband mellan uppgiftsinriktning och inre motivation och mellan
prestationsinriktning och amotivation. Standage och Treasure (2002) menar att idrottslärare bör inrikta sin undervisning så att eleverna utvecklar en uppgiftsinriktad
motivation. I en studie av 460 brittiska 15-åringar framhöll Ntoumanis (2005) vikten av stöd från deras idrottslärare för att eleverna skulle känna tillfredsställelse och
uppnå en inre motivation i den obligatoriska idrottsundervisningen. Guay, Mageau
och Vallerand, (2003) testade i sin studie några hypoteser från den hierarkiska strukturen av self-determination theory (Vallerand, 1997) och fann stöd för en motsvarande modell, i vilken den kontextuella motivationen gentemot skolan positivt förutsade global motivation över tid, både efter ett år och efter fem års uppföljning. En
undersökning av Sarrazin, Vallerand, Guillet, Pelletier & Cury (2002) som baserats
på den hierarkiska modellen för inre- och yttre motivation Vallerand och Rousseau
(2001, ref. i Sarrazin et al., 2002) och delar av Achievement Goal Theory (Duda,
1992), visade att dessa två modeller kunde användas för att förutsäga avhopp inom
idrotter. I en studie på 493 unga idrottare i åldern 12-17 år, där syftet var att studera
det upplevda kamrat- och tränarklimatets påverkan på beteendet, visade resultaten
att ett upplevt uppgiftsorienterat motivationsklimat var den enda prediktorn av fysisk självkänsla (Vazou, Ntoumanis & Duda, 2006). Resultaten visade också att
glädje var positivt relaterat till ett uppgiftsorienterat motivationsklimat hos både
kompisar och tränare. Chen och Ennis (2004) visade i sin studie att ett resultatorienterat motivationsklimat stimulerade de elever som främst hade en resultatorienterad
målinriktning och därför var det viktigt att läraren strävade efter att ha ett uppgiftsorienterat motivationsklimat. I detta uppgiftsorienterade klimat var fokus på kompetensutveckling och på att klara av uppgifter (Chen & Ennis, 2004). I en studie i USA
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med elever i åldern 14-18 år, hade ett uppgiftsorienterat motivationsklimat signifikanta effekter på färdighet och självbestämmande målinriktning. Dessa resultat
skiljde sig från ett resultatorienterat motivationsklimat, där det inte fanns några signifikanta effekter på färdighet och självbestämmande (Ferrer-Caja & Weiss, 2000).
Om ungdomar skall få möjlighet att uppnå ett uppgiftsorienterat klimat i idrottsundervisningen, och på så sätt få möjlighet att känna tillfredsställelse av och en inre
motivation gentemot idrottsundervisningen, blir läraren mycket viktig i sitt sätt att
undervisa.
Vikten av att motivera ungdomar till att vara och/eller bli fysiskt aktiva och att
fortsätta vara aktiva med stigande ålder är nog alla ovanstående motivationsteoriers
mål. Frågan är snarare vilken teoretisk modell som passar just den specifika målgruppen, den specifika miljön samt ger hjälp till att uppfylla interventionens syfte.
Self-determination theory (Deci & Ryan, 1985, 2000) är en teoretisk modell som utgår från att människor kan bli inre motiverade, yttre motiverade och omotiverade till
att utöva en aktivitet. Motivationen till den fysiska aktiviteten får olika betydelse i de
tre motivationsinriktningarna (inre motiverad, yttre motiverad och omotiverad). I
Vallerands hierarkiska modell för inre och yttre motivation (1997) handlar det om
tre olika hierarkiskt strukturerade nivåer där motivationen kan utföras på situationell, kontextuell och global nivå. På respektive nivå kan personen vara både inre motiverad, yttre motiverad och omotiverad. Achievement Goal Theory (Roberts, 2001)
utgår från en målinriktad person, vars motivationsinriktning kan vara antingen uppgiftsorienterad eller resultatorienterad och när det gäller motivationsklimatet kan
detta också vara av två slag nämligen uppgiftsorienterat motivationsklimat och resultatorienterat motivationsklimat. Utifrån dessa tre motivationsteorier och avhandlingens val av målgrupp, miljö och dess intervention använder jag Vallerands hierarkiska
modell för inre- och yttre motivation (1997) samt Achievement Goal Theory (Nicholls, 1984; Roberts, 2001) i diskussionskapitlet.
Enligt Vallerands modell (1997) med de tre hierarkiskt strukturerade nivåerna ska
motivationen först stimuleras på en global nivå, för att sedan övergå till en kontextuell nivå för att till slut hamna på en situationell nivå. För att skapa möjligheter till
att motivera ungdomarna på den globala nivån i denna intervention fick ungdomar-
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na möjlighet att göra fria val när det gällde typ av fysisk aktivitet och detta kan i ett
längre tidsperspektiv medföra att de skapar regelbundna fysiska aktivitetsvanor.
Dessa fysiska aktivitetsvanor kan ge en förståelse för den fysiska aktivitetens roll när
det gäller en persons psykiska välbefinnande i livet i stort. När det handlar om att
skapa möjligheter att motivera ungdomarna på det kontextuella planet, kan i denna
intervention träningsdagboken med sin feedbackkomponent på utförd aktivitet, tillsammans med elevens möjlighet att själv välja aktivitet, vara en väg att gå. På det
situationella planet, kan träningsdagboken motivera eleven genom själva utförandet
av den fysiska aktiviteten som träningsdagboksprojektet innebär. Tanken var att
skapa möjligheter för en idrottslärare att kunna motivera sina elever (yttre och/eller
inre motivation) på samtliga tre hierarkiskt strukturerade nivåer till att utöva fysisk
aktivitet och eventuellt skapa fysiska aktivitetsvanor i stigande ålder. Dessa möjligheter skapas genom träningsdagboksprojektet med tillhörande träningsdagbok samt
feedback från läraren som skriver kommentarer i respektive elevs träningsdagbok om
det som eleven gjort.

Psykiskt välbefinnande
Psykiskt välbefinnande i sig är inget som nödvändigtvis måste kopplas till fysisk aktivitet, utan psykiskt välbefinnande är ett psykologiskt tillstånd som har att göra med
att personen generellt mår bra (Diener, 1984). Det diskuteras mycket idag kring fysisk aktivitet och psykiskt välbefinnande. Ett mål i dessa diskussioner är att motivera
ungdomar till att utöva fysisk aktivitet och att få dem att uppleva en känsla av psykiskt välbefinnande. Skolan och ämnet idrott och hälsa har ett sådant ansvar. Empiriska studier visar att regelbunden fysisk aktivitet hänger samman med psykiskt välbefinnande och verkar stärka självförtroendet hos barn och ungdomar (Steptoe &
Butler, 1996). Flera studier rörande ungdomar i åldern 12-19 år visar att låg fysisk
aktivitetsgrad är förenat med sämre upplevt psykiskt välbefinnande (Norris, Carroll
& Cochrane, 1992; Steptoe & Butler, 1996; Kirkcaldy, Shephard & Siefen, 2002;
Laukkanen, Shemeikka, Notkola, Koivumaa-Honkanen & Nissinen, 2002; Neumark-Sztainer, Stry, Hannan, Tharp & Rex, 2003; Motl, Birnbaum, Kubik & Dish-
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man, 2004; Brodersen, Steptoe, Williamson & Wardle, 2005). Lågt psykiskt välbefinnande är också förenat med en låg upplevd glädje vid fysisk aktivitet (Ashford,
Biddle & Goudas, 1993). Psykiskt välbefinnande och glädjen att utöva fysisk aktivitet har identifierats som viktiga prediktorer till fysisk aktivitet hos ungdomar i åldern
12-19 år (Neumark-Sztainer et al., 2003; Motl et al., 2004). Det finns risk att sämre
psykiskt välbefinnande kan leda till att ungdomar inte engagerar sig i fysiska aktiviteter (Norris et al., 1992; Steptoe & Butler, 1996; Kirkcaldy, Shephard & Siefen,
2002; Laukkanen et al., 2002; Brodersen et al., 2005; Chipperfield, Newall, Chuchmach, Swift & Haynes, 2008); man orkar inte vara fysiskt aktiv och man vet helt
enkelt inte att man mår bättre av att vara fysiskt aktiv. Frågan som man skulle vilja
ha svar på är hur någon kan motivera ungdomar med olika aktivitetsvanor till att
bli/vara fysiskt aktiva och hur man skapar en förståelse för vikten av att vara fysiskt
aktiv hos ungdomar. Här hamnar diskussionen åter i vikten av kompetenta vuxna
inom området och regelbundet återkommande tillfällen och en metod som kan få
ungdomar att inse vikten av att vara fysiskt aktiv och få möjlighet att uppleva känsla
av psykiskt välbefinnande.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan säga att idrottslektionerna ger regelbundet återkommande
tillfällen där samtliga ungdomar kan nås (Sallis & McKenzie, 1991; McKenzie,
2003; Jaakkola et al., 2008), och där det också ges möjlighet att påverka ungdomar
till att utöva fysisk aktivitet. Forskning visar att den fysiska aktivitetsgraden som
personer har i ung ålder lever kvar under tonåren (Kristensen et al., 2007). Vidare
visar forskning att den fysiska aktiviteten påverkar riskerna att få åkommor som
övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar, och diabetes II (U.S. Department of Health and
Human Services, 1996; Rowlands et al., 2000; Brage et al., 2004; Strong et al., 2005;
Imperatore et al., 2006; Andersen et al., 2006; Ekelund et al., 2006; Ness et al.,
2007; Tobias et al., 2007). U.S. Department of Health and Human Services (2008)
rekommenderar unga personer att de ska utöva minst 60 min fysiska aktivitet varje
dag och att aktiviteten bör inkludera både måttlig och hög aktivitet. När det gäller
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unga personers fysiska aktivitetsvanor visar sig ungdomarna ofta vara aktiva i väldigt korta perioder i sträck, och Strong et al. (2005) visar att det även är viktigt att
koncentrera sig på varaktigheten på den fysiska aktiviteten. Det är viktigt att få unga
personer att bli motiverade och stimulerade till att utöva fysisk aktivitet regelbundet
och i ett längre tidsperspektiv, för att de ska nå psykiskt välbefinnande (Ryan &
Deci, 2000; Hassandra, Goudas & Chroni, 2003). Det handlar om att i ämnet idrott
och hälsa se till att eleverna tar till sig olika handlingsmönster som möjliggör ett deltagande i olika hälsopraktiker (Quennerstedt, 2006).
Slutsatser man kan dra av denna bakgrund är att för att ha möjlighet att motivera
ungdomar till att utöva fysisk aktivitet, oberoende av tidigare erfarenheter av fysisk
aktivitet, och med tanken att de ska fortsätta vara fysiskt aktiva i stigande ålder,
krävs;
• En miljö där samtliga ungdomar kan nås, som det finns regelbunden tillgång
till, och en plats där möjlighet finns att påverka ungdomar till att utöva fysisk
aktivitet.
• En person som har kompetens och möjlighet att förmedla vikten av fysisk aktivitet till ungdomar och skapa en förståelse för den fysiska aktivitetens inverkan på hälsan.
• Att det skapas möjligheter för dessa ungdomar att bli och/eller vara fysiskt
aktiva såväl regelbundet som kontinuerligt.
• Att det skapas upplevelser som motiverar ungdomar till att fortsätta med sina
fysiska aktivitetsvanor i stigande ålder.

42
42

Kapitel 2. Metod
Att undersöka möjligheter till att motivera ungdomar i åldern 12-16 år att utöva fysisk aktivitet och att vilja fortsätta att vara fysiskt aktiva är något som denna intervention har som uppgift. Det innebär att hitta metoder och komponenter, som dels
underlättar utövandet, dels visar resultatet av själva utövandet och sist men inte
minst visar vad någon (läraren) tycker om utövandet. Val av metoder för att mäta
den fysiska aktiviteten hos ungdomar styrs bland annat av olika rekommendationer,
tidigare forskning, ekonomi och erfarenheter. Valet av idrottslektioner som interventionsmiljö styrdes av att det skulle ske i en miljö där (i) samtliga ungdomar kan nås,
(ii) som är regelbundet återkommande, och (iii) leds av en person som har kompetens i ämnet fysisk aktivitet och som kan skapa upplevelser som motiverar ungdomar
till att fortsätta vara fysiskt aktiva i stigande ålder.
För detta ändamål behövs en empiriskt baserad teoretisk modell som i sin tur naturligt leder fram till en metod för att skapa beteendeförändringar och samtidigt
klargör den mekanism som skapar inflytande på beteendet (Embry & Biglan, 2008).
För att i detta fall utveckla en intervention som stöder sig på en empiriskt baserad
teoretisk modell som i sin tur naturligt leder fram till en metod för att skapa beteendeförändringar och samtidigt klargör den mekanism som skapar inflytande på beteendet (Embry & Biglan, 2008). Dessa kärnkomponenter kan vara ett stöd för beteendepåverkan, vilket är en grund för en effektiv prevention. En variation av olika
kärnkomponenter kan påverka beteendet i en kontext, och det har visat sig att ett
frekvent användande av några/flera kärnkomponenter kan skapa en längre pågående
beteendeförändring (Embry & Biglan, 2008).
En specifik kärnkomponent är odelbar i den meningen att den skulle bli ineffektiv
om någon eliminerar någon av kärnkomponentens delar. Till exempel bör en kärnkomponent som att ge hemnoteringar från skolan innehålla övervägande positiv förstärkning och inte noteringar om dåliga beteenden i skolan för att positivt motivera
elever att prestera. För att en kärnkomponent ska ha möjlighet att leda till en beteendeförändring bör den innehålla en av fyra olika grundläggande typer av processer
(Embry & Biglan, 2008). Den första typen är konsekvenser av beteende – presenta-
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tion av eller borttagande av förstärkande konsekvenser (Biglan 1995, Chapt 3). Den
andra typen är en tidig stimulipåverkan på motivationen, för att på så sätt skapa ett
vanemönster för reaktioner på aktuellt stimuli (Wasserman, 1977; Jason, Neal &
Marinakis, 1985). En tredje typ av kärnkomponent är förändring av relationer som
människor upplever i samtalssituationer och som påverkar motivationen till att engagera sig i ett visst beteende (Chassin, Presson och Sherman, 1990). Den fjärde typen är biologiska funktioner som påverkar beteenden till exempel tillskott av vitaminer samt dieter av olika slag.
Exempel på tänkbara kärnkomponenter för en intervention som har som syfte att
motivera ungdomar att bli fysiskt aktiva och fortsätta utöva fysisk aktivitet i unga
vuxen år är (Embry & Biglan, 2008);
• Feedback på ett målinriktat beteende. Skriftlig feedback från en handledare
ökar arbetskapaciteten (Nordstrom, Hall, Lorenzi och Delquadri, 1988; Embry & Biglan, 2008) och skriftlig feedback från en lärare till en elev ökar den
akademiska framgången (Hickey, Imber och Ruggiero, 1979; Embry & Biglan, 2008).
• Samtalsträning, ”Gör-Säg”: personen gör något och andra personer förstärker
och ger beröm för det utförda beteendet (Roca & Gross, 1996; Merrett &
Merrett, 1997; Morrison, Sainato, Benchaaban och Endo, 2002; Embry &
Biglan, 2008). A
• ”Säg- Gör”: andra personer föreslår vad personer kan göra och förstärker sedan det de gjort (Embry & Biglan, 2008). Denna kärnkomponent bidrar till
att leda personer in på det beteende som behöver påverkas och hur det kan
påverkas.
• Självrapporterande metod, ger personen möjlighet att själv beskriva ett valt
målinriktat beteende, hur det utförts och hur personen upplever det utförda
beteendet (Embry & Biglan, 2008).
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För att skapa möjligheter till beteendeförändringar kommer kommande intervention
att stödja sig på ovanstående fyra kärnkomponenter.

Metoder att mäta fysisk aktivitet
När det gäller att mäta den fysiska aktiviteten i yngre åldersgrupper, är det viktigt att
mätinstrumentet är enkelt att använda och att det inte stör det vanliga livsmönstret
(Lamonte & Ainnsworth, 2001; Livingstone et al., 2003 ). Fysisk aktivitet är svårmätt och det finns ingen enhetlig standard för mätning av daglig fysisk aktivitet.
Några metoder som används är bland annat DLW (Dubbelmärkta vattenmetoden),
hjärtfrekvensregistrering, stegräknare, accelerometer och självrapporterande metoder.
DLW anses vara en referensmetod för mätning av fysisk aktivitet (Westerterp,
1999; Muller & Bosy-Westphal, 2003). DLW mäter med hög validitet energiförbrukning och betraktas som den exakta mätmetoden av energiförbrukningen i fysiska aktiviteter (Westerterp, 1999; Muuller & Bosy-Westphal, 2003). Andra mätmetoder kan av det skälet valideras mot denna metod (Westerterp, 1999; Muller &
Bosy-Westphal, 2003). Hjärtfrekvensregistrering är en indirekt mätmetod eftersom
den mäter den fysiologiska reaktionen på den fysiska aktiviteten och inte själva
kroppsrörelsen i sig (Trost, 2001). Hjärtfrekvensmätare är lätt att använda och accepteras ofta att bäras av undersökningsdeltagare. Andra fördelar med detta mätinstrument är att kostnaderna för själva mätinstrumentet inte är så stora och att den
kan användas i de flesta situationer. Ytterligare en fördel med denna metod, i jämförelse med DLW, är möjligheten att utvärdera nivån på aktiviteten minut för minut
över flera dagar (Schultz & Deurenberg, 1996). Hjärtfrekvensmätning har använts
lyckosamt för att beräkna den fysiska aktiviteten (Armstrong, 1998), och den har
visat sig vara både pålitlig och giltig när det gäller mätningar av unga personer (Treiber et al., 1989). Även om hjärtfrekvensmätning inte är ett direkt mått på den fysiska aktiviteten, karaktäriserar den behovet som ställs på hjärt-lungsystemet och ger
en indikation på intensitet, varaktighet och frekvens av aktiviteten (Armstrong et al.,
2000; Welk, 2002). Stegräknaren är ett enkelt och kostnadseffektivt mätinstrument
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som mäter den fysiska aktiviteten i steg, och den har visat sig vara pålitligt och tillförlitlig när det gäller mätningar av ungdomars fysiska aktivitet (Eston, Rowlands &
Ingledew, 1998; Vincent & Sidman, 2003). De flesta stegräknare mäter den fysiska
aktiviteten som en enkel registrering av varierande rörelse, helt enkelt baserat på det
antal steg som utförs av den som använder stegräknaren (Eisenmann & Wickel,
2005). Stegräknaren har vissa begränsningar och en av dessa är att den endast kan
mäta vertikala kroppsrörelser. Den kan inte registrera omfattningen av rörelsen och
kan heller inte mäta förändringar i intensiteten i rörelsen (Trost, Pate, Freedson, Sallis & Taylor, 2000). Accelerometern är ett instrument som mäter fysisk aktivitet och
registrerar kroppsrörelser i ett eller flera plan, och den uppskattar frekvens, intensitet
och varaktighet av rörelse. Frekvensen innebär hur ofta den fysiska aktiviteten utförs
under en specifik tid, intensiteten innebär i vilken aktivitetsgrad som aktiviteten utförs i (exempelvis måttlig eller hög aktivitet) och varaktigheten innebär hur länge en
aktivitet pågår. Det finns endimensionella accelerometrar som ex LSI, Caltrac, Actiwatch, CSA/ActiGraph (Vries, Bakker, Hopman-Rock, Hirasing & Mechelen, 2006)
samt tredimensionella, som Tritrac-R3D, RT3 och Tracmor2 accelerometer. Självrapporterande metoder är kostnadseffektiva mätinstrument som är lätta att administrera (Kohl, Fulton & Caspersen, 2000) och då även i stora grupper av ungdomar,
men det medför också vissa svårigheter när det gäller tillförlitlighet och giltighet hos
barn (Baranowski, 1988). Welk, Dzewaltowski och Hill (2004) lyfter fram att det är
viktigt att det ges en enkel och noggrann information hur unga människor ska använda sig av instrumentet när det handlar om självrapporterande metoder. Bland
självrapporteringsinstrument kan nämnas aktivitetsdagbok, proxy-rapportering, enkät och intervju.
Då man ska mäta ungdomars fysiska aktivitet måste man tänka på vad som krävs
av personen (i detta fall ungdomar) när det gäller själva mätningen, hur den fysiska
aktivitetsmätaren är utformad och vilket instrument som passar bäst för att mäta
ungdomars fysiska aktivitet. Valet av mätinstrument avgörs inte av ungdomarnas
inställning till mätinstrumentet i sig, men det är en viktig aspekt att beakta. Hänsyn
måste även tas till kostnad och kvalitet på mätningen av den fysiska aktiviteten. När
det gäller hjärtfrekvensmätaren är den ett kostnadseffektivt mätinstrument, men det
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finns vissa problem med denna metod. Ett av problemen är att det finns faktorer som
påverkar sambandet mellan hjärtfrekvens och VO2 och exempel på sådana faktorer
är ålder, kroppsstorlek, fördelning av muskelmassa, emotionell stress och hjärt- och
lungkapacitet. Ett annat problem är den inaktiva sysselsättningen; en vanlig dag
spenderar barn en stor del av sin tid i inaktiva sysselsättningar, till exempel sitter de
still i klassrummet, och detta medför att hjärtfrekvensmätning kan vara begränsad i
sin mätning av sammanlagd daglig fysisk aktivitet. Ytterligare ett problem är att
hjärtfrekvensmätaren kan dölja barns sporadiska rörelsemönster (Trost, 2007). När
det gäller stegräknaren mäter den som nämnts endast vertikala rörelser och den är
inget optimalt instrument för att mäta ungdomars fysiska aktivitetsvanor och då med
betoning på, frekvens, intensitet och duration (Trost, 2001; Treuth et al., 2004; Vries
et al., 2006). Accelerometern är en av de vanligaste metoderna för att mäta fysisk
aktivitet hos människor (Trost, 2001). Accelerometern mäter vertikala och horisontella (den tredimensionella modellen) rörelser samt frekvens, intensitet och duration
av den fysiska aktiviteten under olika tidsintervall, så som dagar eller veckor (Welk,
Corbin & Dale, 2000; Trost, 2007). Accelerometern är dock förknippad med flera
begränsningar för att mäta fysisk aktivitet hos unga personer. En begränsning är att
den inte kan registrera aktiviteter som cykling, lyft, simning samt att bära saker
(Trost, 2001; Welk, 2002; Freedson, Pober & Janz, 2005). Det ska dock tilläggas att
dessa aktiviteter bara är en liten del av alla fysiska aktiviteter som finns. Andra begränsningar är att undersökningsdeltagaren är väl medveten om att han eller hon är
kontrollerad och övervakad av accelerometern och det finns då alltid en risk att den
unga personen förändrar sina aktivitetsvanor. Det finns också en risk att accelerometern kan sluta att fungera vilket kan leda till dataförlust, eftersom det inte finns reservbatteri (Chen & Bassett, 2005). En annan kritisk fråga är hur man väljer brytpunkter (cut-off points) för att avgränsa olika aktivitetsintensiteter. Det finns inga
normer för vilka brytpunkter som ska väljas (Freedson, Melanson & Sirad, 1997;
Eston et al., 1998; Trost et al., 1998; Puyau, Adolph, Vohra & Butte, 2002; Treuth
et al., 2004; Pate et al., 2006; Mattocks et al., 2007). Det finns också en del andra
tekniska och fysiologiska begränsningar med accelerometern. Till exempel kan skillnader finnas mellan olika mätare, vilket kan orsaka nedsatt precision i en enskild fy-
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sisk aktivitetsmätning (Brage, Wedderkopp, Franks, Andersen & Froberg, 2003).
Alla accelerometrar bör kalibreras för att undvika den typen av fel (Chen & Bassett,
2005). Trots alla begränsningar och brister anses dock accelerometern vara det mest
tillförlitliga instrumentet för att mäta fysisk aktivitet hos barn (Trost, 2007). På
grund av detta valdes här accelerometern som mätinstrument av den fysiska aktiviteten och som ett instrument för att validera det självrapporterande mätinstrumentet,
träningsdagboken.
Accelerometer-RT3
Det finns många accelerometrar ute på marknaden och en av dessa är Stayhealthy’s
model RT3 (Stayhealthy Inc., Monrovia, CA, USA). Accelerometern RT3 mäter all
fysisk aktivitet i tre riktningar, och mäter samtidigt varaktighet och intensitet på aktiviteten. Vidare omvandlar den accelerationsmätningarna till Activity Units, Kcal
och METs. Denna accelerometer använder sig av en integrerad treaxlad accelerometer som integrerar mätningar från tre vektorer i ett gemensamt chip. Accelerometern
RT3 är en vidareutveckling av Tri Track-R3D, som till skillnad från RT3s integrerade tredimensionella accelerometer, använde sig av tre endimensionella accelerometrar (Powell & Rowlands, 2004). AccelerometernRT3s vektormagnitud korrelerade
signifikant med syreupptagningsförmågan, r=0.82-0.89, i en laboratoriemiljö (Rowlands, Thomas, Eston & Topping 2004). När accelerometern, RT3, ska användas för
att mäta den fysiska aktiviteten placeras apparaten bäst på ett bälte runt midjan och
med fördel på höften.

Metoder att mäta den fysiska statusen
Coopers test ger ett uppskattat värde av syreupptagningsförmågan i ml/min/kg.
Den uppskattade syreupptagningsförmågan/testvärdet kan avläsas genom en tabell.
Coopers test innebär att den som ska utföra testet springer en given sträcka, distanserna 2000 m, 2400 m eller 3000 m, på en tid så snabbt man kan, alternativt att
man springer så långt man hinner på en löptid av 12 min (Cooper, 1968). Det är viktigt att löptiden hamnar någonstans mellan sju och tjugo minuter samt att banan har
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ett fast och jämnt underlag och inte är kuperad; detta för att undvika plötslig mjölksyrabildning (Cooper, 1968). Den teoretiska bakgrunden är baserad på att en viss
sluttid förutsätter en viss syreupptagning per kilo kroppsvikt. En av detta tests fördelar är att många personer kan testas samtidigt (Forsberg, 1989).
Ett submaximalt cykelergometertest är ett enkelt sätt att följa förändringarna av
en persons fysiska kondition. När ett test är submaximalt så betyder det att man inte
anstränger sig maximalt utan i detta fall cyklar på en belastning som minst ska motsvara 50 % av maximal syreupptagning (Åstrand, 1985). För en otränad person bör
inte belastningen vara mer än 50 % av maximal syreupptagning eftersom det då kan
bildas mjölksyra hos personen, vilket inte är bra för testvärdet (Andersson, Forsberg
& Malmgren, 1997). Testpersonen ska trampa i takt med en s.k. metronom under
hela testet vilket är mycket viktigt eftersom ökning eller minskning i trampfrekvens
påverkar hjärtfrekvensen. Testets arbetstid brukar ligga runt 6 minuter beroende på
hur pulsen varierar de sista minuterna. Pulsen ska kontrolleras varje minut. Under de
första minuterna av testet brukar pulsen öka ganska snabbt men efter 3-4 minuter
brukar den stabiliseras, dvs. man uppnår arbetspulsnivån (steady state). Om skillnaden i arbetspuls vid den 5:e och 6:e minuten är mer än 3 slag förlängs arbetstiden
med en eller flera minuter till en konstant arbetspuls uppnås. Man bör inte hålla på
mer än 10-12 minuter. I detta arbetsprov är det arbetspulsen som är viktig för att
beräkna den maximala syreupptagningsförmågan (Andersson et al., 1997).
The European Test of Physical Fitness (EUROFIT test) (Council of Europe, 1993)
är ett standardiserat test som innehåller tio fysiska statustest som mäter snabbhet,
uthållighet, balans och styrka. Det standardiserade testbatteriet skapades och utvecklades av the Council of Europe för att vara anpassat till barn och ungdomar som går
i skolan, ålder 6-18 år, och det har använts i många skolor i Europa sedan 1988.
Testet administreras på ett enkelt sätt och kan genomföras på 35-40 minuter med
mycket enkel utrustning.
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EUROFIT testmanual består av tio olika test, se nedan,
1. Anthropometry: längd, vikt, BMI
2. Flamingo Balance test - balanstest på ett ben
3. Plate Tapping – testar snabbheten på armrörelser
4. Sit-and-Reach – rörlighetstest
5. Standing Broad Jump - mäter explosiv benstyrka.
6. Handgrip Test - mäter statisk armstyrka
7. Sit-Ups i 30 sekunder - mäter bålstyrka
8. Bent Arm Hang – mäter muskelns uthållighet/funktionell styrka
9. 10 x 5 meter Shuttle Run - mäter löpsnabbhet och rörlighet
10. 20 m endurance shuttle-run - hjärt- och lungkapacitet
Att mäta och utvärdera en grupp ungdomars fysiska status och att kunna göra detta
inom ramen för skoltiden, är något som begränsas av bland annat tidsaspekten, ekonomiska förutsättningar och av praktiska förutsättningar. Det handlar helt enkelt
om att hitta ett mätinstrument som passar en grupp ungdomar och som helst ska utföras under en så begränsad tid som möjligt för hela gruppen, samtidigt som det faktiskt ska mäta det som det har till syfte att mäta. Med dessa aspekter i åtanke samt
kunskapen om de befintliga test som är möjliga att utföra i en skolmiljö, valdes i
denna studie Coopers test samt EUROFIT test för att mäta ungdomarnas fysiska status.

Metoder att mäta elevers upplevelser av och uppfattningar om den
fysiska aktiviteten
För att sätta sig in i ungdomarnas relation till den fysiska aktiviteten behöver man få
en uppfattning om hur ungdomarna själva upplever och tänker kring sina fysiska aktiviteter. För att komma åt ungdomarnas egna och unika upplevelse och tankar, valde jag att använda mig av intervjuer. Intervjuerna används i mitt fall för att upptäcka, förstå och få inblick i personens föreställningsvärld och motiv.
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Starrin och Renck (1996) visar att en forskningsintervju kan delas in på olika sätt,
till exempel standardiserad – ostandardiserad, där den standardiserade har ett strukturerat schema av intervjufrågor vilket den ostandardiserade saknar. En form av intervju är den öppna intervjun, vilken kännetecknas av att den ska liknas med en vardaglig situation och ett vanligt samtal (Patton, 2002). Det är den intervjuform där
forskaren utövar den minsta styrningen vad gäller undersökningspersonerna – intervjuaren strävar efter att låta undersökningsdeltagaren påverka samtalets utveckling
och undersökningsdeltagaren ska knappt uppleva sig intervjuad (Patton, 2002). Undersökningsdeltagaren ska uppleva intervjun som ett samtal, där intervjuaren endast
guidar in undersökningsdeltagaren till det område som samtalet är tänkt att handla
om (Kvale, 1997). Guidningen sker genom att intervjuaren ställer en första fråga
vars syfte är att få respondenten att börja berätta. Den öppna intervjun kan i denna
interventionsstudie vara ett bra medel till att utvärdera vad undersökningsdeltagarna
egentligen upplevde med sitt dagboksskrivande, sitt utövande av fysisk aktivitet och
vilka effekter man menar att interventionen har haft för just den enskilda personen.

Uppföljningsmetod
För att undersöka den kortsiktiga effekten av interventionen genomfördes en utvärdering efter ett och ett halvt år (slutpunkten för interventionen) med hjälp av intervjuer, fysiologiska test och träningsdagboksskrivande. Jag var också intresserad av
att se de långsiktiga effekterna. I i vilken grad har interventionen lett till förändring
av beteende flera år därefter.
Det finns formativa och summativa former av uppföljningsmetoder. En formativ
uppföljningsmetod har syftet att hjälpa till att utveckla och utforma interventionen
för att den ska kunna fungera bättre (Scriven, 1991). Formativ uppföljning genomförs för att delge de projektansvariga information som kan leda till att de kan förbättra interventionsprogrammet (Worthen, Sanders & Fitzpatrick, 1997). Syftet med
den summativa formen av uppföljningsmetod är att göra en översiktlig bedömning
av interventionens resultat (Scriven, 1991). Då tas även hänsyn till de förändringar
som de formativa uppföljningarna föranlett. Den summativa uppföljningen fokuserar
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på de resultat som interventionens innehåll och uppläggning åstadkommit i relation
till interventionens syfte. För att säkerställa interventionens långsiktiga effekter valde jag att använda mig av en summativ form av uppföljningsmetod med hjälp av en
enkät som beskrev ungdomarnas nuvarande och tidigare fysiska aktivitetsvanor. I
den summativa uppföljningen jämförs undersökningsdeltagarna med matchande
kontrollgrupper.

Sammanfattning
Metodgenomgången beskriver hur jag avser att i en skolmiljö skapa och genomföra
en intervention som har syftet att undersöka möjligheter till att motivera ungdomar i
åldern 12-16 år att utöva fysisk aktivitet och att vilja fortsätta att vara fysiskt aktiva.
För att skapa de rätta förutsättningarna för att nå interventionens övergripande syfte
krävs;
• Ett enkelt mätinstrument som eleverna kan förstå hur de ska använda med
enkel information, samtidigt som detta mätinstrument skapar en möjlighet att
motivera undersökningsdeltagarna till att bli och/eller vara regelbundet fysiskt
aktiva; en träningsdagbok.
• Ett mätinstrument som kan kontrollera trovärdigheten hos det självrapporterande mätinstrumentet samtidigt som det ska vara anpassat till att mäta fysisk
aktivitet hos ungdomar; en accelerometer, RT3.
• Metoder att mäta en grupp ungdomars fysiska status och förändringar i den
över tid inom ramen för skoldagen; Coopers test och EUROFIT test.
• Metoder att mäta ungdomars upplevelser av och uppfattningar om sin fysiska
status, dagboksskrivande, fysisk aktivitet, samt upplevda effekter av försöket;
en intervju.
• Metoder att mäta interventionens långsiktiga effekter; uppföljning med hjälp
av enkät och en jämförelse med en matchad kontrollgrupp.
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Studiernas upplägg och innehåll
De tre studierna ska undersöka det som är avhandlingens övergripande syfte nämligen att undersöka möjligheter till att motivera ungdomar till att utöva fysisk aktivitet
och att vilja fortsätta att vara fysiskt aktiva. I den första studien undersöks effekten
av ett projekts möjligheter att motivera undersökningsdeltagarna att bli regelbundet
fysiskt aktiva. I den andra studien valideras instrumentet som använts för att mäta
den fysiska aktiviteten. I den tredje studien undersöks i vilken utsträckning projektet
motiverat ungdomar att fortsätta vara fysiskt aktiva i vuxen ålder. Idén med detta
projekt är att se om det finns möjligheter att inspirera ungdomar till att bli fysiskt
aktiva med ett förhållandevis enkelt instrument och sedan se om detta tillvägagångssätt har långsiktiga effekter.
Vad beträffar studiernas undersökningsdeltagare, mätmetoder och resultat återges
de i samband med redogörelsen för respektive studie.
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Kapitel 3.

Träningsdagboksprojektet, ett försök att skapa möjligheter
för ungdomar att bli och vara fysiskt aktiva (Delstudie 1)
Introduktion
Vi vet idag att fysisk aktivitet på ett avgörande sätt påverkar människans hälsa (U.S.
Department of Health and Human Services, 1996; Biddle et al., 1998; Marshall et
al., 2002; Pate, 2007). Trots detta minskar de fysiska aktivitetsvanorna med stigande
ålder (Armstrong et al., 1990; Sallis, 2000). Många ungdomar når inte de rekommenderade nivåerna av fysisk aktivitet (Ekelund et al., 2000; Klasson-Heggebo &
Anderssen, 2003; Westerståhl et al., 2005) och trots denna kunskap om vikten av
fysisk aktivitet och minskade fysiska aktivitetsvanor i ungdomen, diskuteras det måhända allt för sällan hur vi bör gå till väga för att få personer att bli fysiskt aktiva.
Genom att det finns en kunskap om att inaktiviteten hos vuxna börjar bli ett bekymmer och ett försök till att rätta till detta blir alltmer angeläget (King, Rejeski och
Buchner, 1998; Sevick et al., 2000) kommer idrottsundervisningens roll att bli alltmer central för att öka engagemanget i arbetet för livslångt utövande av fysisk aktivitet (Green, 2002; Penney & Jess, 2004). Det är en självklarhet att man som person
måste vara motiverad, finna inspiration, glädje, uppleva psykiskt välbefinnande och
förstå syftet med varför man ska vara fysiskt aktiv och förbli aktiv (Ryan & Deci,
2000; Hassandra, Goudas & Chroni, 2003). När det diskuteras hur viktigt det är att
vara fysiskt aktiv för sin personliga hälsas skull handlar det om att påverka hela personens psykiska välbefinnande. Frågan är hur vi ska inspirera unga personer till att
finna en vilja till att utöva fysisk aktivitet. Att man blir motiverad att utöva fysisk
aktivitet i ung ålder och förstå betydelsen av den för eget psykiskt välbefinnande, är
en trolig faktor som inspirerar till att bli fysisk aktiv i sitt vuxna liv (Armstrong,
1997). Att motivera människor att finna glädje i att utöva fysisk aktivitet och ha förståelsen varför, kan öppna en dörr till ökat psykiskt välbefinnande.
Vallerand (1997) pekar i sin modell, The hierarchical motivation model, på det
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viktiga att kunna påverka såväl psykologiska som sociala faktorer, till exempel tillfredsställelse med egen färdighet, eget självförtroende, och sina sociala relationer. I
flera fall påverkas motivationen av elevens interaktion med idrottsläraren under idrottslektionerna, ofta relaterat till elevens uppfattning om sin egen färdighetsnivå
(Hassandra et al., 2003). När det gäller att delta i fysisk aktivitet i skolan, ska man
som idrottslärare naturligtvis komma ihåg att det finns påverkande faktorer utanför
skolan, såsom media, kamrater och familjeförhållanden, (se Figur 1, sid 10). Därför
bör idrottsläraren ha i åtanke att vissa av hans/hennes elever kommer till idrottslektionerna med negativa tankar och förväntningar (Ennis, 1995). I själva verket kan en
del elever ha en stark aversion gentemot idrottsämnet.
Ser man fysisk aktivitet utifrån ett hälsoperspektiv, finns det några centrala faktorer som påverkas positivt av att man utövar regelbunden fysisk aktivitet, nämligen
fysisk kondition samt allmän hälsa och psykiskt välbefinnande. Därför kommer möjligheterna att genom denna fysiska aktivitet utveckla och ta med sig aktiva livsstilar
in i vuxenlivet med viss sannolikhet minska risken för kroniska sjukdomar (Cavill,
Biddle & Sallis, 2001). Med dessa rekommendationer i åtanke ville jag undersöka
om en metod, i detta fall träningsdagboken, stimulerar ”och” eller ”eller” uppmuntrar unga personer att delta i fysiska aktiviteter och därmed bidra till ökad motivation
och ökad/bibehållen fysisk aktivitetsgrad.
För att belysa om detta var praktiskt genomförbart lät jag undersökningsdeltagare
delta i ett träningsdagboksprojekt där undersökningsmetoden var en träningsdagbok
(se Bilaga 1). Undersökningsdeltagarna skrev ner sina planerade och utförda dagliga
fysiska aktiviteter, och sina upplevelser och reflektioner av dessa i träningsdagboken.
Alla undersökningsdeltagare tog med sig träningsdagboken till sin lärare, vilken återlämnade den till undersökningsdeltagarna med feedback och reflektioner en gång i
veckan eller en gång varannan vecka. Undersökningsdeltagarna valde sina egna aktiviteter, vilket tidigare studier framhållit som ett viktigt moment i planeringen av interventionsstudier som avser att öka och/eller bibehålla graden av fysisk aktivitet
(Ryan & Dzewaltowski, 2002), och de skulle utöva aktiviteterna minst två gånger
per vecka på sin fritid. Syftet med denna studie var att undersöka effekten av en intervention, ett träningsdagboksprojekt, som hade till syfte att motivera undersök-
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ningsdeltagarna att bli regelbundet fysiskt aktiva samt att undersöka om det existerade skillnader i resultaten mellan grupper av ungdomar med olika aktivitetsbakgrund.

Metod
Undersökningsdeltagare
Undersökningsdeltagarna var 122 stycken, 71 pojkar och 51 flickor, i en ålder mellan 12 och 15 år. Undersökningsdeltagarna och fyra idrottslärare, två kvinnliga och
två manliga, kom från två högstadieskolor i en liten stad i Mellansverige. Urvalet av
de två skolorna baserades på intentionen att få undersökningsdeltagare både från
innerstaden och från landsbygden. Klasserna där undersökningsdeltagarna ingick var
slumpmässigt utvalda från de två skolorna. Urvalskriteriet för lärarna var att de
skulle vara utbildade idrottslärare. Efter personliga intervjuer med samtliga undersökningsdeltagare rörande deras fysiska aktiviteter, fördelade de fyra idrottslärarna
sina elever i tre grupper: (1) undersökningsdeltagare som inte utövade regelbunden
fysisk aktivitet. (2) undersökningsdeltagare som tränade, men inte var engagerade i
någon idrottsförening, och (3) undersökningsdeltagare som tränade och var engagerade i en eller flera idrottsföreningar. Grupp1 (fysiskt inaktiva) bestod av 30 undersökningsdeltagare, 14 flickor och 16 pojkar, grupp 2 (motionärer) bestod av 51 undersökningsdeltagare, 21 flickor och 30 pojkar och grupp 3 (föreningsaktiva) bestod
av 41 undersökningsdeltagare, 16 flickor och 25 pojkar.
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Tabell 1. Undersökningsdeltagarnas ålder och BMI (Body Mass Index).
Grupp

Undersökningsdeltagare Ålder±SD

BMI±SD

1

30

14.03±0.96

21.9±1.3

2

51

14.31±0.76

21.4±0.9

3

41

14.10±0.66

20.6±1.5

BMI (Body Mass Index) är ett mått på relationen mellan vikt och längd och fås genom att ta kroppsvikt/(längden*längden) =kg/m*m.
Grupp 1 (fysiskt inaktiva), undersökningsdeltagare som inte utövade fysisk aktivitet regelbundet.
Grupp 2 (motionärer), undersökningsdeltagare som utövade fysisk aktivitet, men utanför tävlingsidrotten.
Grupp 3 (föreningsaktiva), undersökningsdeltagare som tränade och var engagerade i tävlingsidrotten.

En envägsANOVA gjordes för att se eventuella skillnader mellan de tre aktivitetsgrupperna när det gäller ålder och BMI. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan
grupperna vad gäller ålder, men det fanns en signifikant skillnad (F= 9.617, P<.0001)
mellan grupperna i BMI. En post-hoc test, Tukey HSD, visade att det fanns signifikanta skillnader i BMI mellan de inaktiva och de föreningsaktiva, P< 0.001, och mellan motionärerna och de föreningsaktiva, P<0.01.
Undersökningsdeltagarna och deras föräldrar blev informerade om studien innan
den startade. Föräldrarna godkände att undersökningsdeltagarna fick delta i projektet om de själva ville. Alla tillfrågade önskade delta i projektet. Studien godkändes
av en etisk kommitté vid Örebro Universitet.
Åldersvalet av undersökningsdeltagare baserade sig på att författaren hade kunskap om ungdomar och idrottsundervisning i åldern 12-16 år efter att ha varit verksam som idrottslärare under många år i nämnda åldersgrupp. Urvalet påverkades
även av att tidigare forskning visade att den fysiska aktiviteten hos personer i detta
åldersintervall minskar med stigande ålder (Sallis, 2000).
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Komponent
En träningsdagbok med fyra olika rubriker skapades, där undersökningsdeltagarna
hade möjligheter att skriva ner sin träning och sina reflektioner om träningen. Den
första rubriken var planerad träning, där undersökningsdeltagarna hade möjlighet
att skriva ner vad de planerade att träna. Vad de faktiskt hade tränat, inklusive varaktighet, skrev de ner under rubriken genomförd träning. Under rubriken, dina reflektioner, skrev de ner sina reflektioner över hur de upplevt sin träning och under
den fjärde rubriken, lärarens reflektioner, gav läraren feedback på undersökningsdeltagarens träning och hans/hennes reflektioner över sin egen träning, minst en gång
varannan vecka till undersökningsdeltagarna.
Innan träningsdagboken introducerades för undersökningsdeltagarna förklarade
deras lärare att det var helt upp till var och en av dem att bestämma vilket resultat de
ville ha ut av projektet. De fick också veta att bakgrunden till skapandet av projektet
kom från idrottslärares egna tankar, från elevers idéer, andra ämneslärarkollegors
idéer och den läroplan som undervisningen ska följa, LPO 94. Projektet presenterades tydligt och enkelt både för hela klassen tillsammans och separat för varje enskild
person.
Mätningar av undersökningsdeltagarnas syreupptagningsförmåga (VO2), samt fysiska status gjordes initialt. Syreupptagningsförmågan mättes genom Coopers test
(Cooper, 1968) och den fysiska statusen genom The European Test of Physical Fitness (EUROFIT) (Council of Europe, 1993). Valet av dessa test baserades på att Coopers test var enkelt att utföra och kostnadseffektivt att använda sig av i en skolmiljö. När det gällde valet av EUROFIT föll det sig naturligt när det var ett test som var
anpassat och validerat för ungdomar i nämnda åldrar samt anpassat för att utföras i
skolmiljö (Instituto de Ciencias de la Educación Física y el Deporte, 1992).
För att se förändringar över tid användes General Linear Model (GLM, SPSS).
GLM är en avancerad flervägs variansanalys för att testa om medelvärden i en kvantitativ variabel skiljer sig åt mellan grupperna i valda kategorivariabler. GLM analyserar svaren på en eller flera kontinuerligt beroende variabler som en funktion av en
eller flera kategoriska eller kontinuerliga oberoende variabler. GLM erbjuder ett
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stort antal analysmöjligheter och grafik som vanligtvis inte är tillgängliga i andra
program.
Genomförande
Under ett och ett halvt år användes träningsdagboken för att kontrollera/registrera
undersökningsdeltagarnas fysiska aktivitet. Undersökningsdeltagarna lämnade träningsdagboken en gång per vecka, alternativt en gång varannan vecka, till sin lärare.
Förslaget till undersökningsdeltagarna från lärarna var att de skulle utöva fysisk aktivitet minst två gånger per vecka, minst 20 min åt gången, idrottslektionerna ej inräknade. Lärarna diskuterade aldrig intensitet med undersökningsdeltagarna, men
målet var att lärarna skulle vägleda undersökningsdeltagarna till att välja aktiviteter
av hög intensitet (U.S. Department of Health and Human Services, 1996; Cavill,
Biddle & Sallis, 2001). För några av undersökningsdeltagarna var det tillräckligt att
starta med aktiviteter av en måttlig intensitet, vilket Robbins, Pender, Ronis, Kaxanis
och Pis (2004) visade i sin studie om att obehagliga upplevelser av ansträngning vid
introduktion av fysisk aktivitet kan avskräcka ungdomar till ett fortsatt utövande av
fysisk aktivitet. Valet av just 20 minuter motiverades av att det inte skulle kännas
betungande, samt att det följer de rekommendationer som innebär att den fysiska
aktiviteten kan räknas som en aerob aktivitet (American College of Sports Medicine,
1990). Valet av två istället för tre tillfällen gjordes för att undvika risken att eleverna
inte ville delta i projektet. Robbins et al. (2004) menade att det är viktigt i designen
av interventionsprogram att ta hänsyn till individens fysiologiska förutsättningar,
individuella erfarenheter och tidigare upplevelser. Det är viktigt att man med dessa
individuella förutsättningar, erfarenheter och upplevelser som grund försöker skräddarsy interventionen för varje person och på så vis öka möjligheten att uppmuntra
barn och ungdomar att engagera sig i fysiska aktiviteter. Förhoppningen i detta projekt var att undersökningsdeltagarna skulle skapa sig ett mönster för utövandet av
fysisk aktivitet och att detta ska kunna fortgå framåt i livet.
Förutom att träningsdagboksanteckningarna studerades, mättes undersökningsdeltagarnas syreupptagningsförmåga samt deras fysiska status. Coopers test samt
EUROFIT test gjordes tre till fyra gånger per år. När undersökningsdeltagarna ut-
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förde Coopers test tilläts de att springa helt själva eller med en eller flera vänner.
Några av undersökningsdeltagarna utövade redan fysisk aktivitet fler minuter i veckan än vad projektet hade som mål. Intentionen här var inte att höja dessa undersökningsdeltagares fysiska aktivitet, utan de fick fortsätta som de gjorde innan projektet
startade. Undersökningsdeltagare som inte tidigare varit aktiva fick rådet att det enkla oftast är det bästa. Dessa undersökningsdeltagare rekommenderades att välja aktiviteter som gång, cykling, simning och jogging – aktiviteter som var enkla att utöva
utan någon speciellt dyr utrustning. Efter att projektet pågått en månad fick varje
undersökningsdeltagare några styrketräningsövningar där de använde sig av sin egen
kroppsvikt som motstånd. Rekommendationerna baserades på varje enskild undersökningsdeltagares fysiska status och skrevs ner i varje undersökningsdeltagares träningsdagbok. Medan projektet fortskred, gjordes löpande förändringar utifrån undersökningsdeltagarens utveckling. Varje förändring som gjordes resulterade i en
sakta ökning av träningsnivån, både i tid och eventuellt intensitet, anpassad till varje
enskild deltagare.
60 undersökningsdeltagare blev intervjuade av mig om sina upplevelser av att använda träningsdagboken och utöva fysiologiska test samt om sina övergripande intryck av projektet. Intervjuerna var av en öppen samtalsinriktad karaktär (Patton,
2002). De 60 deltagarna valdes ut efter ett randomiserat urval från de tre grupperna,
endast uppdelade efter kön, 20 undersökningsdeltagare från varje grupp (10 flickor
och 10 pojkar). Samtliga intervjuer spelades in på band och pågick mellan 15 och 45
minuter.
Vid projektets start observerade jag de fyra lärarna för att få inblick i hur respektive idrottslärare introducerade sina elever till att delta i projektet. Under själva observationerna gjordes anteckningar om hur varje lärare pratat om projektet med sina
elever under idrottslektionerna. Alla observationer var av öppen form (Patton, 2002)
och några minnesanteckningar gjordes för att minnas alla situationer som skedde.
Efter observationernas slut kompletterades minnesanteckningarna. Intervjuer med de
fyra idrottslärarna kompletterade de utförda observationerna, men det gavs ingen
feedback till läraren över hur jag uppfattat introducerandet av projektet.
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Analys
Till analysen valdes 13 intervjuer ut från varje grupp med en syftesinriktad urvalsteknik (Patton, 2002) av de 60 utförda intervjuerna. Urvalet baserades på två olika
kriterier: det första var att få ett så bra underlag som möjligt om elevers uppfattning
om och upplevelser av projektet, och det andra var för att involvera undersökningsdeltagare från samtliga tre grupper. Intervjuerna analyserades genom ett induktivt
förfarande (Patton, 2002) och med en naturalistisk ansats. En naturalistisk ansats
innebär att utgångspunkten är att undersöka saker där de händer, det vill säga i sitt
naturliga sammanhang (Isberg, 2004). Intervjuerna skrevs ut ordagrant och därefter
gjordes en meningskoncentration av intervjuerna och intervjuerna analyserades i insamlingsföljd. Själva analysen vilade på en kvalitativ grund och resultaten redovisas i
ett kategorischema (Patton 2002) för att skapa en bild av olika kategorier som kan
motivera eleven till att vara fysiskt aktiv.
Föreliggande studies tre grupper hade från start olika intresse för och erfarenhet
av fysisk aktivitet. Varje grupp behandlades som en enhet och från respektive grupp
valdes intervjuer för att få med så varierande erfarenheter, uppfattningar och upplevelser som möjligt. Detta tillvägagångssätt är också ett sätt att få fram de fall man
kan lära mest ifrån (Patton, 1984). Observationerna analyserades för att få svar på
hur idrottsläraren introducerade projektet för sina elever och hur idrottsläraren pratade med och motiverade eleverna till att delta i projektet. De fyra observationerna
av idrottslärarna analyserades separat för att se hur varje enskild lärare hanterade
processen.

Resultat
Resultaten från träningsdagboksanteckningarna visade att träningsdagboken fungerade både som en träningsdagbok med planerad träning, genomförd träning och reflektioner och som ett instrument för en personlig kommunikation mellan läraren
och hans/hennes elever. Saker och situationer som var för känsliga för undersökningsdeltagaren att diskutera öga mot öga med sin lärare, till exempel ätstörningar,
dåligt självförtroende, sociala problem i hemmet, och liknande nämndes i tränings-
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dagboken. Undersökningsdeltagarna var mycket varsamma med träningsdagboken
och de glömde den mycket sällan när den skulle lämnas till läraren för kommentarer.
Glömdes den så lämnades den i alla fall in vid ett senare tillfälle.
Fysiologiska test
De fysiologiska testen, Coopers test och EUROFIT test, visade förbättrad kondition,
styrka och balans hos undersökningsdeltagarna; och framför allt hos de undersökningsdeltagare som inte utövade fysisk aktivitet inom den organiserade idrottsrörelsen. Resultaten redovisas i Tabell 2.
Tabell 2. Fysiologiska test – Coopers test. Medelvärdet av varje grupps resultat i minuter och sekunder vid respektive testtillfälle.
Test

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Tid±SD

Tid±SD

Tid±SD

1: 25 sept 2001

16.22±2.01

14.59±1.00

12.42±0.55

2: 29 nov 2001

15.59±1.40

14.39±0.55

12.27±0.49

3: 11 apr 2002

15.53±1.34

14.23±0.53

12.23±0.48

4: 28 maj 2002

15.34±1.24

14.04±0.50

12.10±0.49

5: 26 sept 2002

15.10±1.19

13.57±0.46

12.08±0.52

6: 7 dec 2002

15.05±1.13

13.48±0.40

12.04±0.49

Grupp 1 (fysiskt inaktiva), undersökningsdeltagare som inte utövade fysisk aktivitet regelbundet.
Grupp 2 (motionärer), undersökningsdeltagare som utövade fysisk aktivitet, men utanför tävlingsidrotten.
Grupp 3 (föreningsaktiva), undersökningsdeltagare som tränade och var engagerade i tävlingsidrotten.

De mest märkbara förändringarna hos undersökningsdeltagarnas resultat var för
gruppen fysiskt inaktiva mellan det första och andra testet samt mellan det fjärde
och femte testet och för grupperna motionärer och föreningsaktiva mellan det första
och det andra testet samt mellan det tredje och det fjärde testet. I det följande redovisas resultaten från GLM analyser. Det fanns en signifikant effekt för tid, F(df=5,
114)=37.11, p<.001, som indikerar att det fanns skillnader i hur undersökningsdel-
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tagarna förändrade sina testresultat över tid. Det fanns även en signifikant tid x aktivitetsgrupp effekt F(df=10, 228) = 6.93, p<.001, som visade att aktivitetsgrupperna
förbättrade sig olika över tid. Denna förbättring i testresultaten, mellan test 1 och
test 6 visade att gruppen fysiskt inaktiva var den grupp som gjorde den största förbättringen (Mtest1 fysiskt inaktiva=16.22, Mtest6 fysiskt inaktiva=15.05) och att även motionärerna
förbättrade sina resultat märkbart (Mtest1 motionärer =14.59, Mtest6 motionärer =13.48). Det
fanns även en signifikant tid x kön effekt F(df=5, 114) = 2.66, p<.05, som visade att
det fanns en viss skillnad mellan könen när det gällde att förbättra sina resultat där
flickor, Mtest1 flickor= 17.03, Mtest6 flickor = 15,42, förbättrade resultaten mer än pojkar,
Mtest1 pojkar = 15,41, Mtest6 pojkar = 14,41.
Dessa förändringar stämmer till viss del överens med de förändringar som även
framkom i EUROFIT testet. Det som skiljer EUROFIT testet mot Coopers test är att
det är olika aktivitetsgrupper som förbättrar sig mest respektive minst på de olika
testen i testbatteriet, medan det i Coopers test endast är ett test och en grupp som
kan förbättra sig mest respektive minst. I Tabell 3 redovisas resultaten av EUROFIT
testet som visar de tre gruppernas värden vid de olika testtillfällena. Det fanns en
signifikant effekt för tid för Flamingo Balance (FBA) F(df=5, 114) = 19.50, p<.001,
som visade att det fanns skillnader i förändringen av undersökningsdeltagarnas testresultat över tid. Det visade sig också att det fanns en signifikant tid x aktivitetsgrupp effekt F(df=10, 228)=8.98, p<.001, som visade att det fanns skillnader mellan
de tre olika aktivitetsgrupperna när det handlar om att förbättra sina testresultat
(FBA) över tid. I detta test var det gruppen föreningsaktiva som gjorde den största
förbättringen (Mtest1 föreningsaktiva FBA=3.0±1.7, Mtest6 föreningsaktiva

FBA

=1.1±0.3) och den mins-

ta förbättringen gjorde de fysiskt inaktiva (Mtest1fysiskt inaktiva FBA=6.1±2.3, Mtest6 fysiskt inaktivaFBA

=3.2±1.2). Det fanns även en signifikant effekt över tid för Plate tapping (PLT)

F(df=5, 114)=83.86, p<.001, och en signifikant tid x aktivitetsgrupp effekt F(df=10,
228)=49.66, p<.001. I testet PLT var det gruppen fysiskt inaktiva som gjorde den
största förbättringen (Mtest1 fysiskt inaktiva PLT =218.8±16.6, Mtest6 fysiskt inaktiva PLT=168.4±8.8)
och den minsta förbättringen gjorde de föreningsaktiva (Mtest1

föreningsaktiva

PLT

=133.7±14.5, Mtest6 föreningsaktiva PLT =121.3±8.5). Det fanns signifikanta tidseffekter på
samtliga test i EUROFIT testet och även signifikant tid x aktivitetsgrupp effekt, men
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resultaten skilde sig åt beroende på test. Dessa effekter visar att det fanns skillnader i
förändringarna hos undersökningsdeltagarnas testresultat över tid, samt att det fanns
skillnader mellan de tre aktivitetsgrupperna när det handlar om förbättringen av sina
testresultat över tid. Vilken grupp som förbättrade sig mest respektive minst över tid
redovisas i en parentes efter respektive test. Tidseffekt Sit and Reach (SAR) F(df=5,
114)=106,85, p<.001, (SAR) tid x aktivitetsgrupp effekt F(df=10, 228)=42.86,
p<.001 visar att i detta test var det gruppen motionärer som gjorde den största förbättringen (Mtest1 motionärer SAR=23.3±2.1, Mtest6 motionärer SAR=29.1±1.7) och den minsta förbättringen gjorde de föreningsaktiva (Mtest1 föreningsaktiva SAR =29.5±2.4, Mtest6 föreningsaktiva SAR
= 34.6±1.5), tidseffekt Standing broad jump (SBJ) F(df=5, 114)=17.16, p<.001, (SBJ)
tid x aktivitetsgrupp effekt F(df=10, 228)=2.26, p<.05, visar att i detta test var det
gruppen motionärer som gjorde den största förbättringen (Mtest1

motionärer

SBJ

156.8±19.2, Mtest6 motionärer SBJ=173.6±23.1) och den minsta förbättringen gjorde de föreningsaktiva (Mtest1 föreningsaktiva SBJ =183.7±23.4, Mtest6 föreningsaktiva SBJ = 191.3±11.8), tidseffekt Handgrip (HGR) F(df=5, 114)=73.76, p<.001, (HGR) tid x aktivitetsgrupp effekt F(df=10, 228)=13.92, p<.001, visar att i detta test var det gruppen motionärer
som gjorde den största förbättringen (Mtest1

motionärer HGR

18.0±2.7, Mtest6

motionärer

=21.5±2.1) och den minsta förbättringen gjorde de föreningsaktiva (Mtest1 föreningsakti-

HGR

=26.2±2.9, Mtest6

va HGR

föreningsaktiva HGR

= 28.6±2.0), tidseffekt Sit ups (SUP) F(5,

114)=46.05, p<.001, (SUP) tid x aktivitetsgrupp effekt F(df=10, 228)=13.64, p<.001,
visar att i detta test var det gruppen fysiskt inaktiva som gjorde den största förbättringen (Mtest1fysiskt inaktiva SUP 10.2±3.2, Mtest6 fysiskt inaktiva SUP=14.9±1.4) och den minsta förbättringen gjorde motionärerna (Mtest1

motionärer SUP

=14.7±3.3, Mtest6

motionärer SUP

=

17.7±2.7), tidseffekt Bent arm hang (BAH) F(df=5, 114=71.35), p<.001, (BAH) tid x
aktivitetsgrupp effekt F(df=10, 228)=15.65, p<.001. som visar att i detta test var det
gruppen fysiskt inaktiva som gjorde den största förbättringen (Mtest1
BAH

fysiskt inaktiva

42.1±14.5, Mtest6 fysiskt inaktiva BAH=104.9±22.5) och den minsta förbättringen gjorde

de föreningsaktiva (Mtest1 föreningsaktiva BAH =237.2±63.4, Mtest6 föreningsaktiva BAH = 271.8±57.8),
, tidseffekt Shuttle run (SHR) F(df=5, 114=48.07), p<.001, (SHR) tid x aktivitetsgrupp effekt F(df=10, 228)=14.45, p<.001(i detta test var det gruppen fysiskt inaktiva som gjorde den största förbättringen (Mtest1 fysiskt inaktiva SHR 287.8±22.3, Mtest6 fysiskt inak-
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=241.5±14.2) och den minsta förbättringen gjorde de föreningsaktiva (Mtest1 före-

tiva SHR

ningsaktiva SHR

=175.3±17.4, Mtest6 föreningsaktiva SHR = 164.8±6.6). Det fanns ingen signifikant

tid x kön effekt, så några skillnader mellan de två könen fanns inte när det handlar
om att förbättra sina testresultat över tid. De fysiskt inaktiva var den grupp som
gjorde den största förändringen över tid när det gällde Coopers test och de test i
EUROFIT som mätte snabbhet på armrörelse, bålstyrka, muskelns uthållighet, funktionella styrka och löpsnabbhet. När det gäller de övriga testen i EUROFIT som mäter rörlighet, explosiv styrka och statisk armstyrka var det motionärerna som gjorde
den största förbättringen över tid. De föreningsaktiva var den grupp som förbättrade
sig mest över tid i EUROFIT testet som mäter balansen på ett ben. I Coopers test
förbättrade sig flickorna mer än pojkarna och i EUROFIT testet fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna. Sammantaget visar resultaten i de fysiologiska testen
att det var gruppen de fysiskt inaktiva som gjorde de största förbättringarna över tid
Tabell 3. Fysiologiska test – EUROFIT test. Medelvärdet av testresultaten i respektive grupp vid de olika testtillfällena.
Test

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Flamingo Balance, (FBA) (n)

6.1±2.3

4.2±1.5

3.0±1.7

Plate tapping (PLT) (0.1s)

218.8±16.6

171.1±13.9

133.7±14.5

Sit and Reach (SAR) (cm)

19.9±1.6

23.3±2.1

29.5±2.4

Standing broad jump (SBJ)(cm)

136.0±14.0

156.8±19.2

183.7±23.4

Handgrip (HGR) (kg)

12.9±1.1

18.0±2.7

26.2±2.9

Sit ups (SUP) (n)/30s

10.2±3.2

14.7±3.3

18.9±4.3

Bent arm hang (BAH) (0.1s)

42.1±14.5

108.2±35.45

237.2±63.4

Shuttle run (SHR) (0.1s)

287.8±22.3

201.3±34.7

175.3±17.4

FBA (n)

5.1±1.8

3.2±1.2

1.8±0.94

PLT (0.1s)

202.1±16.2

162.3±13.4

128.3±11.8

SAR (cm)

24.1±2.2

25.1±1.9

30.3±2.0

1: 26 sep 2001,

2: 29 nov 2001,
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SBJ (cm)

142.8±31.4

164.5±17.5

187.7±18.6

HGR (kg)

13.5±1.2

18.5±2.6

26.8±2.3

SUP (n)

12.3±2.5

16.1±3.3

19.7±4.0

BAH (0.1s)

72.9±25.9

121.9±34.2

256.4±64.5

SHR (0.1s)

267.7±19.2

195.6±31.3

174.3±15.5

FBA (n)

5.9±1.5

3.0±1.1

1.3±0. 5

PLT (0.1s)

198.6±20.7

161.4±13.5

124.3±8.72

SAR (cm)

24.2±2.2

27.2±1.9

31.1±1.9

SBJ (cm)

140.9±14.6

162.7±17.3

184.5±16.5

HGR (kg)

13.4±1.2

18.9±2.5

27.3±1.9

SUP (n)

12.2±2.2

16.6±2.8

20.9±3.4

BAH (0.1s)

82.2±27.3

131.7±33.7

257.1±64.3

SHR (0.1s)

265.3±20.0

193.1±31.4

173.4±13.9

4: 28 may 2002,

3.5±1.0

2.2±1.0

1.4±06

PLT (0.1s)

176.4±9.3

159.9±13,5

123.7±8.87

SAR (cm)

25.1±1.9

27.1±1.7

32.5±1.7

SBJ (cm)

143.8±14.0

166.9±14.2

186.3±13.2

HGR (kg)

14.9±1.4

20.0±2.6

28.1±1.9

SUP (n)

14.9±1.7

17.6±2.9

22.9±3.1

BAH (0.1s)

89.9±27.3

145.5±33.6

270.2±62.8

SHR (0.1s)

252.2±17.0

188.1±26.8

169.0±11.6

FBA (n)

3.6±1.5

2.1± 0.8

1.2±0.4

PLT (0.1s)

172.1±9.1

140.6±11.7

120.1±7.7

SAR (cm)

25.0±1.7

28.1±1.7

33.5±1.7

SBJ (cm)

142.8±14.8

164.6±12.9

181.7±13.1

HGR (kg)

13.9±1.6

20.9±2.5

28.1±2.0

SUP (n)

14.7±1.6

17.5±2.7

24.3±2.8

BAH (0.1s)

91.0±26.1

160.2±32.3

271.4±60.3

SHR (0,1s)

247.7±15.0

183.5±23.1

166.2±10.5

3:11 apr 2002,

FBA (n)

5: 26 sept 2002,
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6: 7 dec 2002,
FBA (n)

3.2±1.2

2.2±0.8

1.1±0.3

PLT (0.1s)

168.4±8.8

140.9±11.4

121.3±8.5

SAR (cm)

24.8±1.6

29.1±1.7

34.6±1.5

SBJ (cm)

144.2±13.3

173.6±23.1

191.3±11.8

HGR (kg)

14.1±1.5

21.5±2.1

28.6±2.0

SUP (n)

14.9±1.4

17.7±2.7

24.4±2.4

BAH (0.1s)

104.9±22.5

163.4±31.3

271.8±57.8

SHR (0.1s)

241.5±14.2

179.8±20.0

164.8±6.6

grupp 1(fysiskt inaktiva), undersökningsdeltagarna som inte utövade fysisk aktivitet regelbundet,
grupp 2 (motionärer), undersökningsdeltagarna utövade fysisk aktivitet med var ej engagerade i föreningsidrott.
grupp 3 (föreningsaktiva), undersökningsdeltagarna som tränade och var engagerade i föreningsidrott.

De flesta undersökningsdeltagarna bland de föreningsaktiva som var engagerade i
tävlingsidrotten var redan tillräckligt fysisk aktiva när de startade i projektet och
ökade därför inte sin träningsmängd och får på så sätt inte samma möjlighet att göra
några stora framsteg i sin fysiska status. Till skillnad från de föreningsaktiva undersökningsdeltagarna hade de fysiskt inaktiva undersökningsdeltagarna mycket att
vinna, då de gick in i projektet utan erfarenheter av regelbunden fysisk aktvitet. De
flesta undersökningsdeltagarna i denna grupp tog verkligen till sig möjligheten att bli
fysiskt aktiva. Samtliga undersökningsdeltagare verkade positiva till projektet och de
var mycket seriösa i sitt utförande av testerna. Om de var sjuka vid ett testtillfälle såg
de till att göra det vid ett senare tillfälle.
Intervjuer
Resultatet av den induktiva analysen av intervjuerna ledde fram till nedanstående tre
huvudkategorier.
I. Lärarens roll - lärarens sätt att stimulera/icke stimulera; uppmuntran/icke
uppmuntran genom dagbokskommunikationen (feedbacken)
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II. Träningsdagbokens roll – en personlig bok; ett mätinstrument;
en komponent som ger stimulans till att notera utförd aktivitet
III. Viktiga andras roll (vänner och familjemedlemmar) – vänner; familjemedlemmar
Dessa tre huvudkategorier var de motivationsfaktorer som i intervjuerna visade sig
vara av betydelse för ungdomarnas utövande av fysisk aktivitet.
Tabell 4. Motivationsfaktorer i procent, av de 60 intervjuade undersökningsdeltagarna. En undersökningsdeltagare kan ha fler än en motivationsfaktor (multipla responser).
Grupp

Lärare

Viktiga andra

Träningsdagbok

1

65%

61%

13%

2

66%

3%

82%

3

11%

4%

64%

grupp 1 (fysiskt inaktiva), undersökningsdeltagarna som inte utövade fysisk aktivitet regelbundet,
grupp 2 (motionärer), undersökningsdeltagarna utövade fysisk aktivitet med var ej engagerade i föreningsidrott.
grupp 3 (föreningsaktiva), undersökningsdeltagarna som tränade och var engagerade i föreningsidrott.

Analyserna, se Tabell 4, visade att olika kategorier har olika betydelse för de tre
grupperna. Läraren och viktiga andra var viktigast för undersökningsdeltagarna i
gruppen fysiskt inaktiva. Undersökningsdeltagarna i gruppen motionärer tyckte att
de fick en stimulans till att utöva fysisk aktivitet genom att skriva i träningsdagboken
och deras träning blev viktigare för dem när de fick möjligheten att visa sin lärare
och sig själva vad och hur de egentligen hade tränat. Undersökningsdeltagarna i
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gruppen föreningsaktiva menade att det var träningsdagboken som sådan som var
viktigast. Notera att lärarens feedback i träningsdagboken räknas till kategorin lärare.
Det är viktigt att nämna att bland de föreningsaktiva (grupp 3) var det 7 st av undersökningsdeltagarna som svarade att de inte var motiverade av någon av de tre
motivationsfaktorerna (!) och i denna grupp var de övriga mest motiverade av träningsdagboken. Bland motionärerna var samtliga undersökningsdeltagare motiverade av någon motivationsfaktor och i denna grupp var det läraren samt träningsdagboken som hade störst betydelse. I gruppen fysiskt inaktiva (grupp1) var det endast 1
person som svarade att han/hon inte var motiverad av någon motivationsfaktor och i
övrigt var det läraren och viktiga andra som var de viktigaste motivationsfaktorerna.
De tre huvudkategorierna Lärarens roll, Viktiga andras roll och Träningsdagbokens roll hade var och en tillhörande underkategorier.
I. Lärarens roll ;
o lärarens sätt att stimulera eller inte stimulera till fysisk aktivitet
o uppmuntran och icke uppmuntran genom dagbokskommunikationen
II. Träningsdagbokens roll
o en personlig bok
o ett mätinstrument
o en komponent som ger stimulans till att notera utförd aktivitet
III. Viktiga andras roll (vänner och familjemedlemmar)
o vänner
o familjemedlemmar
Lärarens roll hade som en underkategori lärarens sätt att stimulera eller inte stimulera till fysisk aktivitet. – Det var så roligt att hon (idrottsläraren) frågade varje gång
hon såg oss hur det gick med vår träning.– Hon (idrottsläraren) följde med oss första
gången till gympan (Friskis & Svettis) och det kändes bra för det var lite pinsamt. –
Jag behöver väl inte skriva i nån d j-vla dagbok, när läraren (idrottsläraren) inte ens
vet vad jag heter. Den andra underkategorin hos Lärarens roll var uppmuntran och
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icke uppmuntran genom dagbokskommunikationen. – Idrottsläraren skrev alltid något positivt i dagboken. – Jag frågade (idrottsläraren) om det var något fel, för det
stod bara OK och inget mer denna vecka. – Vår idrottslärare skrev aldrig någon
kommentar, så då spelade det väl ingen roll om jag skrev något heller. Det framkom
i intervjuerna att de flesta undersökningsdeltagare tyckte att det var enklare att tycka
till om undervisningen genom att skriva i träningsdagboken i jämförelse med att prata direkt med sin idrottslärare. Träningsdagboken såg undersökningsdeltagarna även
som en personlig bok, där de fick möjlighet att berätta saker utanför sin träningssituation. Undersökningsdeltagarna menade exempelvis – Ingen annan än idrottsläraren får titta i min dagbok, för det står en del privat där. – Det är schysst att kunna
tala om hur man mår och så, utan att känna sig dum. Träningsdagboken sågs också
som ett mätinstrument för att visa hur mycket respektive undersökningsdeltagare
faktiskt tränat för sin lärare. – Vår gympafröken sammanfattade hur mycket vi hade
tränat en månad och jag fattar inte att jag tränar så mycket. Hon tycker nästan att
jag ska träna mindre. – Jag tog med dagboken och visade vår hockeytränare – jag
tycker vi borde skriva sådana här där också, på hockeyträningen alltså. Träningsdagboken fungerade också som en komponent som ger stimulans till att notera utförd aktivitet och hur den i sig upplevs. Exempelvis kallades träningsdagboken bara
för dagbok från början. Anledningen var att undvika sambandet med tävling, men
undersökningsdeltagarna, framförallt gruppen fysiskt inaktiva, ville ha den anknytningen och därför döptes dagboken om till träningsdagbok. – Det var bra att skriva
ner vad man tränat för då såg man faktiskt att man gjort en hel del och jag jämförde
mellan olika veckor och då så såg jag att jag tränade nästan lika mycket som ”Betta”. Viktiga andras roll handlade om personer, med undantag av idrottsläraren, som
kan stimulera till fysisk aktivitet. Det kunde vara vänner; personer utanför familjen,
som kan ha en viktig roll om en person är aktiv eller inte. – Det var roligt att vi var
flera kompisar som tog sällskap till Friskis & Svettis. – Jag och en annan tjej går ut
och joggar en gång i veckan sen försöker vi simma på helgen. Det är roligt att ha
sällskap med någon. Det kunde vara familjemedlemmar; – Mamma ville följa med
varenda gång jag skulle ut och gå….och det fick hon väl om hon ville för det är roligare än att gå själv. – Jag brukar fråga syrran om hon vill följa med och träna. Nu
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tror syrran att hon också har en träningsuppgift, för hon hänger med och tränar varje gång utan att jag frågar – men det är bara kul.
Intervjuerna visade också om något borde förändras
Observationerna visade att en av de fyra lärarna inte hade någon inspiration till
att starta och genomföra projektet. –Ååh det är så mycket som ska göras och det
kommer nya saker hela tiden. Nu ska ni tydligen skriva nån dagbok, hur ni tränar…..och den ska lämnas till mig lite då och då. De andra tre idrottslärarna var mer
öppna och nyfikna till att starta projektet. Två av lärarna var mycket motiverade för
att komma igång med projektet och deras positiva attityd sken verkligen igenom. –
Ni ska börja med nåt nytt på idrotten, ni ska börja träna och samtidigt skriva i en
dagbok där ni kommer att få kommentarer av mig varje vecka om vad ni tränat och
hur det känns. Det blir er lilla egna bok och ni ska verkligen ta chansen att komma
igång att träna nu och jag kommer att stötta er. Nu ska vi bli vältränade och må bra!

Diskussion
Resultaten från de fysiologiska testen visar på en förbättrad kondition och styrka hos
undersökningsdeltagarna och speciellt hos de fysiskt inaktiva och motionärerna. Det
är viktigt att ha i åtanke när man tittar på resultaten från Coopers test och EUROFIT testet att det under denna period finns en generell mognadsprocess hos undersökningsdeltagarna, som kan påverka både positivt och negativt. Även om det finns
en naturlig mognadsprocess att ta hänsyn till som påverkar förmågan att utföra fysisk aktivitet har resultaten förbättrats och skillnaden mellan grupperna kan ju inte
förklaras av differensen i mognadsutvecklingen. Själva testet var undersökningsdeltagarnas bekräftelse på deras resultat av sin träning och de flesta av undersökningsdeltagarna från gruppen fysiskt inaktiva och motionärer hade aldrig gjort ett test tidigare och därför fått nya upplevelser som blev viktiga för dem.
Resultaten från intervjuerna visade på att de tre huvudkategorierna, läraren, träningsdagboken samt viktiga andra, var betydelsefulla stimuli för undersökningsdeltagarnas fysiska aktivitet. Det är enkelt att se sambandet mellan dessa tre huvudkategorier samt den hierarkiska modellen för inre- och yttre motivation (Vallerand,
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1997). På det situationella planet var undersökningsdeltagarna motiverade av att utföra den fysiska aktiviteten – de fann nöje och tillfredsställelse i själva utförandet av
aktiviteten. På det kontextuella planet var undersökningsdeltagarna motiverade av
sin lärare att delta i projektet, både muntligt och genom träningsdagboken, och de
kände en inre motivation gentemot själva aktiviteten i sig eftersom den var deras eget
val. På det globala planet kan undersökningsdeltagarna ha bli motiverade av möjligheten att i träningsdagboksprojektet få göra sina egna val av aktiviteter, och detta
kan i ett längre tidsperspektiv medföra att de skapar fysiska aktivitetsvanor och en
förståelse av den fysiska aktivitetens roll när det gäller psykiskt välbefinnande i livet i
stort (Vallerand, 1997). Undersökningsdeltagarna var i början av projektet troligtvis
yttre motiverade av sin lärare i olika grad, både muntligt och genom träningsdagboken, och i slutet av projektet var de troligtvis inre motiverade – de fann helt enkelt
sin egen tillfredsställelse och nöje i att utöva fysisk aktivitet.
Det första steget i motivationsprocessen var lärarens sätt att introducera projektet
för undersökningsdeltagarna. En av de fyra lärarna var utan inspiration att börja och
genomdriva projektet och detta resulterade i undersökningsdeltagare som blev mindre intresserade av projektet än vad de övriga tre lärarnas elever blev. Det verkar som
om läraren har en central roll när det gäller att motivera undersökningsdeltagarna
till att vara fysiskt aktiva. Träningsdagboken var ett viktigt instrument för läraren
när det gällde att motivera undersökningsdeltagarna till att vara fysiskt aktiva. De
flesta av undersökningsdeltagarna hade aldrig skrivit i en träningsdagbok, hade aldrig utfört fysiologiska test, och flera hade aldrig tidigare varit (planerat) fysiskt aktiva. Det andra steget var att det öppnades en helt ny situation med en möjlighet att
välja sin egen fysiska aktivitet. Denna möjlighet blev central när det gällde att motivera undersökningsdeltagare till att vara med i första steget av projektet. Den oinspirerande lärarens 22 elever var övergripande motiverade av träningsdagboken och av
viktiga andra. Resultaten från dessa 22 undersökningsdeltagare påverkar naturligtvis
resultaten av motivationsfaktorerna, när lärarens roll nästan försvann helt hos dessa
undersökningsdeltagare. Oavsett detta känns det viktigt att ha med dessa resultat
tillsammans med de övriga undersökningsdeltagarnas resultat, för att visa en så rättvis bild som möjligt av den faktiska situationen (en s.k. intention-to-treat design).
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Det tredje steget i motivationsprocessen var hur läraren hanterade projektet, till exempel hur läraren gick tillväga när det gällde att ge feedback till undersökningsdeltagarna. Det fjärde steget i motivationsprocessen var undersökningsdeltagarens egen
väg att finna motivation för aktiviteten i sig. Om undersökningsdeltagaren har ”rätt
lärare” och inspirerande komponenter runt sig för att bli yttre och inre motiverad,
ska en undersökningsdeltagare som aldrig tidigare utövat fysisk aktivitet regelbundet
kunna få en möjlighet att bli regelbundet fysiskt aktiv.
Att analysera intervjuerna genom att använda ett induktivt förfaringssätt (Patton,
2002) medför vissa begränsningar. Kanske mest viktigt är hållbarheten i det kategorisystem som används. Nämnda begränsning kontrollerades i föreliggande studie genom att två andra personer, en senior forskare och en doktorand i ämnet idrott, fick
göra ett interbedömarreliabilitetstest som omfattade både huvudkategorierna och
underkategorierna. Både den seniora forskaren och doktoranden gavs utsagor att
sortera i de huvud- och underkategorier som författaren hade skapat i sin kategorisering. Överensstämmelsen med författarens kategorisering uppgick till 92 % och 95 %,
vilket stärker kategorisystemets trovärdighet.
Dessa resultat visar, liksom tidigare studier av Hassandra et al, (2003), att det är
av största vikt att finna inspiration, nöje, intresse och förstå syftet med regelbunden
fysiskt aktivitet för att också vara fysiskt aktiv. Undersökningsdeltagarnas reflektioner visade att lärarens positiva attityd och engagemang bidrar till att öka deltagarnas
intresse för fysisk aktivitet och att träningsdagboken hjälper undersökningsdeltagarna att känna sig mer uppskattade av sin idrottslärare. En slutsats från detta är att
träningsdagboken kan användas till att öka undersökningsdeltagarnas självförtroende, vilket i sin tur kan ha en positiv effekt på motivationen att utöva regelbunden fysisk aktivitet. Det är viktigt att påpeka att kategorierna (läraren, träningsdagboken
och viktiga andra) i träningsdagboksprojektet, har olika betydelse för de tre grupperna. För att motivera några undersökningsdeltagare till att fortsätta att vara fysiskt
aktiva och andra undersökningsdeltagare till att förändra sina fysiska aktivitetsvanor
i en positiv riktning, kan träningsdagboken med en feedbackkomponent öppna dörren till ett mer regelbundet fysiskt aktivt liv.
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Kapitel 4.
Validering av träningsdagboken som ett mätinstrument av
ungdomars fysiska aktivitet (Delstudie 2)
Introduktion
En viktig fråga i studier som rör ungdomars fysiska aktivitet är om det är möjligt att
utveckla ett subjektivt mätinstrument som mäter den dagliga fysiska aktiviteten med
en tillförlitlighet som är användbar i både forskning och praktisk verksamhet. Dagböcker ser ut att kunna uppfylla detta syfte. Dagböcker används inom många olika
arenor och med flera olika innehåll och upplägg. Dagböcker har införts i olika former i forskningen runt fysisk aktivitet (Bouchard, Tremblay, Leblanc, Lortie, Savard
& Theriault, 1983; Weller, 1996; Bratteby, Sandhagen, Fan & Samuelson, 1997).
Träningsdagböcker används ofta inom tävlingsidrotten och de kräver att idrottsmannen/kvinnan dagligen både skriver ner all sin specifika träning och upplevelsen
av densamma (Weller, 1996; Bratteby et al., 1997). Det är dock en metod som sällan
används av dem som inte är aktiva på elitnivå. Aktivitetsdagboken utvecklades av
Bouchard et al. (1983) och den representerar en enkel metod att mäta fysisk aktivitet. En 7-dagars aktivitetsdagbok som mäter total daglig energiförbrukning och fysisk aktivitetsgrad hos 15-åringar blev validerad av Bratteby et al. (1997). De kom
fram till att aktivitetsdagboken kan vara användbar i studier med ungdomar, till exempel för att definiera undergrupper av personer utifrån deras totala dagliga energiförbrukning och fysiska aktivitets grad. Aktivitetsdagboken kan också visa på förändringar i den dagliga fysiska aktiviteten under en vecka. Korta tidsperioder av fysisk aktivitet visade sig vara underskattade, och därför borde kortare avläsningsperioder ge ett mer rättvist resultat. Bratteby et al. (1997) fann att den undersökta åldersgruppen inte orkade använda och skriva i dagböckerna mer än under några få
dagar även om man använder kortare avläsningsperioder som 5- och 10minutersperioder. Självrapporterande metoder är kostnadseffektiva mätinstrument
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som är lätta att administrera (Kohl et al., 2000) och då även i stora grupper av ungdomar. Bratteby et al. (1997) menar att detta instrument är användbart för nämnda
åldersgrupp, 12-16 år, för att mäta den fysiska aktiviteten, så länge det inte finns ett
exemplariskt mätinstrument som fungerar utan några som helst nackdelar.
Då självrapporterande metoder, och i detta fall en dagbok, medför vissa svårigheter när det gäller tillförlitlighet och giltighet vid mätning av den fysiska aktiviteten
hos barn (Baranowski, 1988), skulle en validering av ett sådant instrument medföra
att man kunde tillskriva dagboken större tillförlitlighet och relevans som mätinstrument av fysisk aktivitet. När det handlar om att mäta fysisk aktivitet så anses accelerometern vara det mest valida instrumentet för att mäta fysisk aktivitet hos barn
(Trost, 2007). Floro, Dunton och Delfino (2009) fann i sin studie där en elektronisk
dagbok som mäter fysisk aktivitet validerades med en accelerometer, Actigraph, hos
9-18 åringar med astma, att det var möjligt att mäta fysisk aktivitet hos denna målgrupp med elektronisk dagbok. Denna metod använde sig av en kortsiktig rapportering och visade en moderat validitet med det objektiva accelerometerdatat (Flori,
Dunton & Delfino, 2009).
Det finns idag få självrapporterande instrument som dels mäter ungdomars fysiska
aktivitet, dels ger dem möjlighet att skriva ner sina egna aktiviteter samt reflektera
över hur det känns att träna. I min genomgång av valda databaser och mitt forskningsfält har ingen studie påträffats som jämfört ett sådant instrument med mer objektiva mätningar av fysisk aktivitet i en normal population av ungdomar i åldern
12-16 år. Syftet med denna studie var att validera träningsdagboken, i vilken ungdomarna skrev ner sin planerade och genomförda dagliga fysiska aktivitet. Detta
gjordes med hjälp av ett objektivt mätinstrument.

Metod
Undersökningsdeltagare
Undersökningsdeltagarna var 40 gymnasieelever (16-20 år), 20 flickor och 20 pojkar
från en liten stad i mellersta Sverige. Dessa elever valdes ut genom ett randomiserat
urval av alla gymnasieelever i denna stad, sammanlagt 1300 st. Efter att ha frågat
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samtliga dessa elever om deras dagliga vanor runt fysisk aktivitet, delade elevernas
idrottslärare (5 st) in dem i tre grupper: Grupp 1 (fysiskt inaktiva) bestod av 13 undersökningsdeltagare, 7 flickor och 6 pojkar. Grupp 2 (motionärer) bestod av 13
undersökningsdeltagare, 6 flickor och 7 pojkar; de var fysiskt aktiva inom löpning,
promenad, cykling, längdskidåkning, gym träning, aerobic/motionsgymnastik och
simning. Grupp 3 (föreningsaktiva) bestod av 14 undersökningsdeltagare, 7 flickor
och 7 pojkar som var fysiskt aktiva i den organiserade tävlingsidrotten; de var involverade i idrotter så som fotboll, ishockey, friidrott, längdskidåkning, bandy, slalom
och ridning. De tre grupperna representerar tre olika grader av erfarenheter av fysisk
aktivitet och tanken med de tre grupperna var att de skulle representera en normal
population (se Tabell 5 där undersökningsdeltagarnas ålder och Body Mass Index
(BMI) redovisas). Undersökningsdeltagarna vägdes och mättes i samband med accelerometermätningarna och deras BMI uppskattades.
Tabell 5. Undersökningsdeltagarnas ålder och Body Mass Index (BMI).

Grupp

Antal deltagare

Ålder±SD

BMI±SD

1

13

17.76±0.88

22. 2±1.7

2

13

17.81±0.86

21.8±1.1

3

14

17.79±1.00

20.8±1.3

Grupp 1 (fysiskt inaktiva): undersökningsdeltagare som inte utövar fysisk aktivitet regelbundet.
Grupp 2 (motionärer): undersökningsdeltagare som utövar fysisk aktivitet regelbundet, men utanför
någon idrottsförening.
Grupp 3 (föreningsaktiva): undersökningsdeltagare som tränar och är aktiva medlemmar i en idrottsförening.
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En envägs ANOVA gjordes för att se eventuella skillnader mellan de tre aktivitetsgrupperna gällande ålder och BMI. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna med avseende på ålder, men däremot vad gäller BMI fanns en signifikant skillnad (F= 3.453, P<.05). Ett post-hoc test, Tukey HSD, visade det att det fanns signifikanta skillnaderna i BMI mellan de inaktiva och de föreningsaktiva, p< 0.05.
Undersökningsdeltagarna och deras föräldrar var informerade om studien innan
projektet startade. Alla undersökningsdeltagare över 18 års ålder accepterade att delta i projektet. I de fall undersökningsdeltagarna var under 18 år godkände både undersökningsdeltagarna och deras föräldrar deltagandet i projektet. Studien godkändes av den etiska kommittén vid Örebro Universitet.
Mätningar
Jämförelser gjordes mellan träningsdagboksanteckningarna och resultaten av ett redan validerat mätinstrument (accelerometer RT3) som mäter fysisk aktivitet. Träningsdagboken, se bilaga nr 1, rapporterar deltagarnas planerade fysiska aktivitet,
genomförda fysiska aktiviteter i minuter och deras reflektioner över den planerade
och genomförda aktiviteten. I sina dagböcker rapporterade ungdomarna sin planerade träning under rubriken, “Planerad träning” och sin genomförda dagliga träning
under rubriken ”Genomförd träning”. Undersökningsdeltagarna skrev ner sin dagliga fysiska aktivitet och lämnade den sedan till sin lärare för kommentarer (efter sju
dagar). Feedbacken syftade till att inspirera undersökningsdeltagarna till att bli fysiskt aktiva.
En accelerometer är ett accepterat objektivt mätinstrument som mäter fysisk aktivitet (Rowlands, 2007). RT3 mäter all fysisk aktivitet i tre riktningar, och benämns
som en triaxial accelerometer. Den mäter samtidigt varaktigheten och intensiteten på
aktiviteten. Plasqui et al. (2005) menade att en accelerometer kan användas för mätning av daglig fysisk aktivitet och då var de triaxiala accelerometrarna att föredra
före enaxiala. Deras studie visade ett högre samband mellan den triaxiala acceleometern och energiomsättning i jämförelse med den enaxiala accelerometern. Trost
(2007) anser att accelerometern är det bästa mätinstrumentet för att mäta fysisk aktivitet hos barn.
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RT3 är en utveckling av Tri Track-R3D. Den tidigare modellen Tri Track-R3D
hade en korrelation med sV02 på 0.908 (Eston et al., 1998). Författarens slutsats var
att det bästa sättet att mäta VO2 hos barn och ungdomar, oberoende av kön, var att
använda sig av Tritrac accelerometer. Stayhealthy company utvecklade Tritrac R3D
(Steele et al., 2003), och den senare modellen kallas RT3. Vid en validering med
RT3 som mätinstrument för att mäta fysisk aktivitet hos män och pojkar visade sig
mätinstrumentet vara en god mätare av den fysiska aktiviteten i denna grupp (Rowlands, Thomas, Eston & Topping, 2004). Det finns få anledningar att tro att sambandet mellan RT3 och V02 är annorlunda för flickor än för pojkar, då det inte fanns
några skillnader mellan könen när den tidigare modellen (TritracR3D) användes (Eston et al., 1998).
Datainsamling
Samtidigt som undersökningsdeltagarna var delaktiga i träningsdagboksprojektet bar
de en accelerometer på sig. Accelerometern bars på ett bälte runt midjan och placerades på höften. Jämförelserna mellan träningsdagbok och accelerometer gjordes
fyra gånger, 7 dagar i februari 2004, 7 dagar i maj 2004, 7 dagar i oktober 2004,
samt 7 dagar i december 2004. Anledningen till att själva jämförelsen gjordes fyra
gånger var för att täcka upp fyra perioder med olika klimat och möjligheter för fysisk aktivitet. Anledningen till valet av 7-dagarsperioder, var för att täcka både
veckodagar och helgdagar (Trost, Mciver & Pate, 2005) vilket har visat sig vara viktigt då den fysiska aktivitetsmängden och möjligheterna till fysisk aktivitet hos ungdomar varierar mellan veckodagar och helger (Nilsson et al., 2009).
Valet av antal undersökningsdeltagare vid varje tillfälle påverkades av antalet accelerometrar som fanns att tillgå. En accelerometer är ett dyrt mätinstrument vilket
begränsar användandet (Ward, Evenson, Vaughn, Rodgers & Troiano, 2005). Vid
det två första undersökningstillfällena fanns det totalt 23 accelerometrar att tillgå.
Dessa fördelades över de tre undersökningsgrupperna: åtta personer från vardera
grupp 1 och grupp 2 (fyra av varje kön) och sju undersökningsdeltagare från grupp 3
(fyra pojkar och tre flickor). Vid de två sista undersökningstillfällena så fanns det 40
accelerometrar att tillgå; 13 undersökningsdeltagare från grupp 1, de inaktiva, (sju
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pojkar och sex flickor); 13 undersökningsdeltagare från grupp 2, motionärer, (sex
pojkar och sju flickor) och 14 undersökningsdeltagare från grupp 3, föreningsaktiva,
(sju av varje kön).
Jämförelsen mellan träningsdagboken och accelerometern gjordes i exakta aktivitetsminuter. Undersökningsdeltagarna var tydligt instruerade hur de skulle skriva ner
sin träning i exakta aktivitetsminuter. Det var endast den fysiska aktiviteten beskriven i träningsdagboken som varade minst 15 minuter som jämfördes med aktivitetscounts som övergick 2,301 counts (hög intensitet) under minst 15 minuter, med
brytpunkter på 1 min. Icke publicerade data från Powell och Rowlands (2004) antyder att hög aktivitet med RT3 ska involvera aktivitetscounts mellan 2,301–3,200
counts. Anledningen till valet av 15-minuters intervaller var för att belysa ihållande
aktiviteter istället för att räkna ihop en massa små aktivitetsperioder. För att mäta
sambandet mellan resultaten från de två mätinstrumenten, användes Pearsons produktmomentkorrelation.

Resultat
Varje undersökningsdeltagare utförde sitt uppdrag fullständigt och detta resulterade i
användbara data från samtliga 23 respektive 40 undersökningsdeltagare. Ingen speciell skillnad mellan årstiderna förelåg, men några undersökningsdeltagares aktivitet
var mer koncentrerade under vissa delar av året och andra undersökningsdeltagares i
andra delar. Det var mer aktivitet under maj än i februari och mer i oktober än i december, vilket säkert beror på att vinter och snö i februari och december begränsar
möjligheterna till motion. Det påverkade dock inte undersökningsdeltagarnas noggrannhet när de skrev ner sitt val av aktivitet och dess varaktighet. Resultaten från
accelerometern och resultaten från träningsdagboken visade en stark korrelation på
minst .95 för de fyra årstiderna (se Tabell 6). Detta starka samband existerade oberoende av kön och aktivitetsgrupp (se Tabell 7).
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Tabell 6. Jämförelse mellan resultat från träningsdagbok och accelerometer, RT3
(Pearsons produktmoment korrelation).
Tränings-

RT3

Korrelation

Sign

4.650

.973

p<.001

5,263

.948

p<.001

12,737

.970

p<.001

10,440

.969

p<.001

dagbok
Total aktivitet, 4.520
feb 2004
(N=23)
Total aktivitet, 5,397
maj 2005
(N=23)
Total aktivitet, 12,509
okt 2004
N=40
Total aktivitet, 10,538
dec 2004
N= 40
Notera: Resultaten redovisas i aktivitetsminuter.
a) Högre värde motsvarar fler aktivitetsminuter.
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Tabell 7. Jämförelse mellan resultat från träningsdagbok och accelerometer, RT3,
med hänseende på kön och aktivitets grupp. (Pearsons produktmoment korrelation).

Kön

Aktivitetsgrupp

Pojkar

Flickor

1

2

3

Feb. 2004

.975

.971

.869

.947

.909

(n= 23)

n=12

n=11

n=8

n=8

n=7

Maj 2004

.987

.852

.824

.856

.972

(n= 23)

n=12

n=11

n=8

n=8

n=7

Okt. 2004

.973

.970

.840

.960

.945

(n= 40)

n=20

n=20

n=13

n=13

n=14

Dec. 2004

.977

.970

.920

.929

.902

(n= 40)

n=20

n=20

n=13

n=13

n=14

RT3*Dagbok

RT3*Dagbok

RT3*Dagbok

RT3*Dagbok

grupp 1 (fysiskt inaktiva), undersökningsdeltagare som inte utövade fysisk aktivitet regelbundet.
grupp 2 (motionärer), undersökningsdeltagare som utövade fysisk aktivitet, men utanför tävlingsidrotten.
grupp 3 (föreningsaktiva), undersökningsdeltagare som tränade och var engagerade i tävlingsidrotten.

Diskussion
Resultaten visade att aktiviteterna beskrivna i träningsdagboken nästan helt stämde
överens med de data som accelerometrarna uppmätte. Alltså visade sig dagböcker
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vara ett acceptabelt mätinstrument när det gällde att mäta/registrera ungdomars fysiska aktivitetsvanor. Valideringen visade att undersökningsdeltagarna verkligen
skrev ner den fysiska aktivitet de faktiskt utfört och som var relevant för att räknas
som fysisk aktivitet. Dagbok framstod också som ett förhållandevis enkelt mätinstrument att använda och att undersökningsdeltagarna hade möjlighet att använda
den på ett rättvisande sätt. När det gäller denna studie, var träningsdagboken ett enkelt instrument i den meningen att undersökningsdeltagarna beskrev sina egna aktiviteter, och läraren gav feedback åtminstone varannan vecka. Som ett enkelt mätinstrument av fysisk aktivitet visar denna undersökning att träningsdagboken fungerar
bra för att registrera undersökningsdeltagarnas fysiska aktivitet. En slutsats som kan
dras är att undersökningsdeltagarna kände sig trygga och förtroliga med träningsdagboken.
Eftersom studien utfördes i en grupp på 40 undersökningsdeltagare på samma ort
i Sverige, kan vi inte generalisera resultaten till att gälla ungdomar på andra platser i
Sverige, men det finns få skäl att tro att dessa resultat beror på speciella omständigheter hos de studerade grupperna eller på att den genomfördes i en speciell ort. Undersökningsdeltagarna valdes ut genom ett randomiserat urval. Grupperna representerade ungdomar med varierande fysiska aktivitetsnivåer. Datainsamlingen var
spridd över ett helt år, så alla fyra årstider skulle täckas. Varken ålder, kön eller säsong visade sig sammanhänga med de samband som förelåg mellan träningsdagbokens aktivitetsregistrering och ett objektivt instrument på fysisk aktivitet. En slutsats
är att träningsdagboken ger en god bild av ungdomarnas fysiska aktiviteter.
Träningsdagboken är ett subjektivt mätinstrument, och subjektiva mätinstrument
har i tidigare studier visat sig ha flera svagheter (Baranowski, 1988; Treuth et al.,
2004; Kohl et al., 2000) (se bakgrunden). För att undvika dessa instruerades undersökningsdeltagarna noga för att de på ett så tillförlitligt sätt som möjligt skulle veta
hur de skulle använda träningsdagboken. Träningsdagbokens utförande är enkelt
och detta underlättar också informationen till undersökningsdeltagarna om hur de
hanterar detta instrumentet (Welk et al., 2004) ). Förhoppningen är att träningsdagboken ska kunna användas som ett mätinstrument för att registrera fysisk aktivitet
hos ungdomar i framtida studier.
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Det måste tilläggas att även om accelerometern är ett gott instrument för att mäta
fysiska aktiviteter, så är den inte utan problem. Accelerometern, RT3, hade inte några reservbatterier, vilket kan orsaka att den plötsligt slutade att fungera och på så vis
orsakade dataförlust (Chen & Bassett, 2005). För att undvika att detta skulle hända,
laddades accelerometerns data ner varje dag i de fyra olika 7-dagarsperioder som
mätningarna utfördes. På så sätt undveks en eventuell dataförlust om accelerometern
slutade att fungera. Detta försvårade samtidigt för undersökningsdeltagarna att fuska med accelerometervärdet.
Valideringen visade att undersökningsdeltagarna på ett tillfredsställande sätt kunde använda sig av träningsdagboken. Detta resultat stod i kontrast till resultaten i
tidigare forskning (Baranowski, 1988; Treuth et al., 2004), som framhöll att självrapporterande instrument som använts med ungdomar hade påtagliga psykometriska
begränsningar.
Undersökningsdeltagarnas möjligheter att välja vilken aktivitet de ville utföra
kunde vara en nyckel till detta mätinstruments effektivitet. När ungdomarna skrev
ner vilka fysiska aktiviteter de ville utföra och vilka de verkligen hade utfört, uppstod förmodligen ett ansvarstagande för hela proceduren. Detta kunde stärkas om
ungdomarna hade någon att rådfråga vid eventuella problem. Användandet av träningsdagboken som mätinstrument ledde mig fram till den slutsatsen att självrapporterande mätinstrument kan användas på ett pålitligt sätt av unga personer.
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Kapitel 5.
Uppföljning av beteenden. Hur ser det ut 4,5 år efter avslutat träningsdagboksprojekt - har projektet motiverat till
fysisk aktivitet i ett längre perspektiv? (Delstudie 3)
Introduktion
Att bli motiverad och stimulerad till att utöva fysisk aktivitet i ung ålder och att fortsätta utöva denna fysiska aktivitet i tonåren har visat sig ha samband (Kristensen et
al., 2007). Många har menat att det här handlar om att få ungdomar att intressera
sig för att vara fysiskt aktiva tidigt och att den fysiska aktiviteten övergår till att bli
ett vanebeteende för personen (Yang et al., 1999; Telama et al., 2005). Att finna detta intresse, en motivation, i att utöva fysisk aktivitet i ett längre tidsperspektiv var
viktigt för att utövandet ska bli regelbundet (Ryan & Deci, 2000; Hassandra, Goudas & Chroni, 2003). Denna motivation bör leda till en vilja att utöva fysisk aktivitet och den glädje man då upplever är både en positiv respons av den utförda aktiviteten och en motivationsfaktor i sig för målinriktad fysisk aktivitet (Wankel, 1985;
Wankel & Kriesel, 1985; Scanlan et al., 1993; Boyd & Yin, 1996; MacPhail et al.,
2003). Detta stämmer väl överens med det Gill, Gross och Huddleston (1983) och
Scanlan och Lewthwaite (1986) kom fram till i sina studier, som handlade om att
identifiera ytterligare källor till varför ungdomar tycker det är roligt att idrotta.
Ungdomarna tyckte att glädje (”fun”) var den viktigaste aspekten när det gällde att
vilja idrotta.
Sallis (2000) visar dels att den fysiska aktivitetsgraden sjunker med stigande ålder
under åldersintervallet 13-19 år, dels att det var många personer som helt slutade
med fysisk aktivitet.
Scheerder et al. (2006) kom i sin longitudinella studie på kvinnor fram till att utövande av allmänna idrottsaktiviteter under senare tonåren hängde samman med ett
aktivt deltagande i idrottsaktiviteter i vuxen ålder. Kjønniksen, Torsheim och Wold
(2008) visade i sin longitudinella studie, där de under en tioårsperiod följde 630 13-
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åringars fysiska aktivitetsvanor, att det fanns en kraftig nedgång i aktivitetsvanorna
under denna period och framförallt hos pojkarna. De framhöll också att det finns ett
behov av interventionsstudier med syftet att motivera unga inaktiva män att förändra sina aktivitetsvanor utifrån egna intressen och fysisk status. Det visade sig i deras
studie föreligga ett lågt samband mellan specifik träning, exempelvis att bara spela
innebandy, och allmänna fysiska aktivitetsvanor i ung vuxenålder. Det fanns däremot ett moderat samband mellan att utöva flera olika fysiska aktiviteter regelbundet och att vara fysiskt aktiv senare i livet vilket stämmer överens med de resultat
som Engström (2008) visade att det fanns ett signifikant positivt samband mellan att
vara involverad i flera olika fysiska aktiviteter och att vara fysiskt aktiv senare i livet.
Föreliggande uppföljningsstudie hade som syfte att se hur den intervention som
beskrevs i kapitel 3 fungerat. Fyra och ett halvt år efter avlutat träningsdagboksprojekt skickade jag ut en enkät till undersökningsdeltagarna. Enkäten skulle ge svar på
deltagarnas nuvarande fysiska aktivitetsgrad i ljuset av deras tidigare fysiska aktivitetsgrad. Syftet med denna studie var att undersöka om träningsdagboksprojektet
motiverat ungdomarna till att fortsätta vara fysiskt aktiva i tidiga vuxenår, 19-21 år.

Metod
Undersökningsdeltagare
Undersökningsdeltagarna var de 122 som ingick i det tidigare träningsdagboksprojektet, 71 pojkar och 51 flickor, i en ålder mellan 19 och 21 år. Jag använde också
en kontrollgrupp om 122 personer. Kontrollgruppen valdes slumpmässigt ut genom
skattemyndighetens dataregister. Kriterierna för att ingå i kontrollgruppen var att
undersökningsdeltagarna samtidigt som projektdeltagarna hade gått i grundskolans
skolår 7-9 i en annan skola i samma stad, samt att de inte varit involverade i träningsdagboksprojektet. Tabell 8 visar en detaljerad beskrivning av undersökningsdeltagarna.
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Tabell 8. Antal undersökningsdeltagare, indelat i kön, i undersökningsgrupp och
kontrollgrupp

Grupp

Totalt

Flickor

Pojkar

1

23

12

11

2

38

17

21

3

28

11

17

1 (kontrollgrupp)

19

10

9

2 (kontrollgrupp)

44

20

24

3 (kontrollgrupp)

26

8

18

grupp 1 & grupp 1 kontroll(fysiskt inaktiva), undersökningsdeltagare som inte utövade fysisk aktivitet regelbundet.
grupp 2 & grupp 2 kontroll (motionärer), undersökningsdeltagare som utövade fysisk aktivitet, men utanför tävlingsidrotten.
grupp 3 & grupp 3 kontroll (föreningsaktiva), undersökningsdeltagare som tränade och var
engagerade i tävlingsidrotten.

Datainsamling
En enkät skickades ut till de 122 undersökningsdeltagarna i interventionsgruppen
och de 122 deltagarna i kontrollgruppen. Enkäten innehöll frågor som kartlade tidigare och nuvarande fysiska aktivitetsvanor, anledning till att man börjat, fortsatt,
och minskat alternativt slutat att utöva fysisk aktivitet (Bilaga 2). Enkäten är hämtad
från Riksidrottsförbundets (Rf) enkätundersökning, Ungdomars tävlings- och motionsvanor - en statistisk undersökning våren 2005, med tillägg av några frågor så att
den passar interventionen. Dessa tilläggsfrågor lades till då enkäten skickades ut till
undersökningsdeltagarna tillsammans med ett försättsbrev som var undertecknat av
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en doktorandkollega till författaren (Bilaga 3). Skälet till att författarens namn inte
fanns med i försättsbrevet var att undvika att interventionsgruppen skulle frestas att
svara som de trodde att förväntades av dem. På så vis antogs att svaren om den allmänna fysiska aktivitetsgraden skulle bli mer tillförlitliga. Av de utskickade 244 enkäterna inkom, första omgången, svar från 80 i interventionsgruppen samt 77 från
kontrollgruppen. Vid en påminnelse per post inkom ytterligare svar och det slutade
med svar från 89 (73%) i interventionsgruppen och 91 (75%) i kontrollgruppen. Då
det förekom stora interna bortfall på två av enkäterna utdelade till kontrollgruppens
medlemmar togs dessa två personer bort från analyserna. Svarsfrekvensen för båda
grupperna var 73 %, vilket får betecknas som högt. En bortfallsanalys, logistik regressionsanalys, visade att det inte fanns någon skillnad i svarsfrekvensen mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp. Det fanns heller ingen skillnad i svarsfrekvens
mellan de tre aktivitetsgrupperna i såväl interventions- som kontrollgrupp ej heller
mellan kön. När bortfallsanalys gjordes i den ursprungliga interventionsgruppen,
122 st, visade det sig att det fanns en signifikant skillnad mellan de elever som haft
lärare fyra, den lärare som inte hade varit så intresserad av att genomföra projektet
(OR=.166 p<0.01) och övriga lärare, vilket visar att av de undersökningsdeltagare
som hade ingått i interventionen och som inte svarat på enkäten, hade en majoritet
av dessa undervisats av lärare 4.
För att göra den översiktliga (summativa) bedömningen av interventionens långsiktliga effekt gjordes en jämförelse mellan kontrollgruppen och interventionsgruppen. En upprepad General Linear Model (GLM) gjordes för att se förändringarna
över tid i den beroende variabeln, fysisk aktivitet, med de tre tidpunkterna för mätning 1=vid interventionens start (pre-test), 2=vid interventionens slut (post-test 18
månader efter pre-test), och 3=uppföljning 4,5 år efter interventionens slut (followup), samt för att se eventuella skillnader inom aktivitetsgruppen mellan fysiskt inaktiva, motionärer, föreningsaktiva, och mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp.

88

Resultat
Resultaten av enkätsvaren visade att det fanns skillnader mellan olika aktivitetsgrupper samt att det inom dessa grupper fanns skillnader mellan kontroll- och interventionsgrupp i deras fysiska aktivitetsvanor. I Figur 6 redovisas utvecklingen över tid
av fysiska aktiviteter i studiens tre grupper – fysiskt inaktiva, motionärer och föreningsaktiva.

4
3,5
3
Grp1 intervention

2,5

Grp1 kontroll
Grp2 intervention
Grp2 kontroll

2

Grp3 intervention

1,5

Grp3 kontroll

1
0,5
0
Pre‐test

Tidpunkt

1

Post‐test

2

Follow‐up

3

Figur 6. Medelvärdet av fysisk aktivitet för interventions- och kontrollgruppen
(range 0-4), ju högre värden indikerar desto fler aktivitetstimmar per vecka. Grupp1
= fysiskt inaktiva, Grupp 2=motionärer, Grupp 3=föreningsaktiva
Nedan visas resultaten från GLM - analyserna mera i detalj. Det fanns en signifikant
tidseffekt, F (df=2,170) = 74.65, p< .001, som indikerar att som grupp ökade deltagarna sin fysiska aktivitet från förtest till eftertest, men den minskade från eftertest
till uppföljningstest. Det fanns också en signifikant tid x aktivitetsgrupp effekt, F
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(df=4, 340) =54.86, p< .001, som indikerar att skillnaderna som fanns initalt mellan
de tre aktivitetsgrupperna vid förtest försvagats över tid. Slutligen fanns det en signifikant tid x aktivitetsgrupp x interventionsgrupp effekt F (df=4,340) = 18.80, p<
.001. Den fysiska aktiviteten för deltagarna i de tre aktivitetsgrupperna, fördelade
mellan de i interventionsgrupperna och de i kontrollgrupperna redovisas i Figur 6.
För att få mer kunskap om den sistnämnda interaktionen, gjorde jag separata
GLM-analyser för fysisk aktivitet över tid för var och en av de tre aktivitetsgrupperna och använde interventionsgrupperna (intervention vs. kontroll) som prediktor.
För deltagarna som var fysiskt inaktiva vid förtest, fanns det en signifikant tid x interventionsgrupp effekt F (df=1,22) = 170.09, p< .001, vilket indikerar att interventionen var framgångsrik när det gäller att öka de fysiska aktiviteterna över tid. Det
fanns även en signifikant tid x interventionsgrupp effekt för deltagarna som var ”aktiva” (motionärer) F (df=2,36) = 4.21, p< .018. Medan deltagarna i interventionsgruppen slutligen ökade sin aktivitet, hade deltagarna i kontrollgruppen minskat sin
fysiska aktivitet vid uppföljningstestet i jämförelse med för-testet. Slutligen fanns det
en icke signifikant tid x interventionsgrupp effekt F (df=2,26) = 0.10, n.s., för deltagarna som klassificerats som föreningsaktiva. Den fysiska aktiviteten skilde sig inte
mycket från förtest till eftertest mellan dessa två grupper av deltagare. Från eftertest
till uppföljningstest var det en markant nedgång i fysisk aktivitet.
På det hela taget var implementationen således lyckosam när det gäller att påverka
de fysiska aktivitetsvanorna hos deltagarna som från början var fysiskt inaktiva respektive motionärer, men inte hos gruppen föreningsaktiva deltagare.
Jag har jämfört de resultat som redovisas i Figur 6 med de kommentarer som de
tre grupperna av ungdomar givit i enkäten. Det framkom i enkätsvaren att de aktiva
i grupp 3 inte visste vilken slags träning de skulle utöva när de slutat med sin specifika föreningsidrott. Följande citat exemplifierar hur undersökningsdeltagarna i interventionsgruppen svarat på frågan i enkäten när det gäller varför de i dagsläget inte
utövar någon fysisk aktivitet:
-Det är dyrt att gå på gym…
-.Jag vet inte vad jag ska göra, vet inte ens vad det finns…..
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-Skulle vilja spela badminton, men känner ingen som vill spela med mig…jag orkar
inte, jag har tränat ett helt liv och nu känns det skönt att slappa….
-Finns inget att göra, -jag kan ju bara spela hockey och jag kanske borde börja spela
korpen, men…….,
-Inte vet jag vad jag ska göra och förresten så är det tråkigt att svettas i nån äcklig
gymlokal.
De ovanstående citaten hade likhet med de citat som nedan exemplifierar undersökningsdeltagarna i grupp 3, tillhörande kontrollgruppen, som svarat på frågan varför de inte utövar någon fysisk aktivitet:
Exempelvis så svarade de,
-Jag tycker det är för dyrt att träna på SATS och nåt annat gym passar jag inte in på.
-Har funderat lite på vad man kan göra, men jag vet inte så mycket om aktiviteterna
som finns.
-Det är ju trist att träna själv och det är ingen av polarna som har lust att hänga med
på nåt.
-Jag har tränat så mycket tidigare att det bara är skönt att slappa framför TV:n.

Diskussion
Uppföljningen 4,5 år efter avslutad intervention visar att de fysiskt inaktiva och motionärerna i större utsträckning var regelbundet fysiskt aktiva i jämförelse med kontrollgruppen. Gruppen fysiskt inaktiva startade från läge 0, det vill säga att de inte
varit regelbundet fysiskt aktiva tidigare och hade på så sätt rätt goda möjligheter att
förbättra sin fysiska aktivitet genom interventionen. Att de 4,5 år efter interventionens slut fortfarande är regelbundet fysiskt aktiva och verkar fått ett vanemönster i
sitt sätt att utöva fysisk aktivitet i sin vardag är ett tecken på en långvarig effekt.
Motionärerna var redan aktiva inom motionsidrotten vid projektets början och det
man kan se är att de som ingår i denna grupp ökade sin fysiska aktivitetsgrad något
under projektet, medan kontrollgruppen låg kvar på samma aktivitetsgrad som tidigare. Fyra och ett halvt år senare minskar den fysiska aktiviteten i såväl interventions- som kontrollgrupp. De slutsatser man kan dra i gruppen motionärer är att
dessa undersökningsdeltagare har påverkats av projektet, då de undersökningsdelta-
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gare som ingått i interventionen idag är på en något högre aktivitetsnivå i jämförelse
med aktivitetsnivån innan projektet, till skillnad från kontrollgruppen som minskat
sin aktivitetsgrad från tidpunkt 1 till tidpunkt 3. När det gäller de föreningsaktiva,
kan man inte se någon påverkan från projektets sida när det gäller att utöva fysisk
aktivitet i ett längre tidsperspektiv. De som ingick i denna grupp var redan aktiva på
tävlingsnivå och var redan fysiska aktiva i föreningsidrotten när projektet startade,
och behövde inte motiveras ytterligare. Denna grupp gick miste om det breda spektra
av aktiviteter som presenterades framför allt för de fysiskt inaktiva och även motionärerna då läraren uppfattade att denna grupp av ungdomar inte var i behov av detta. Detta kan i efterhand ses som en brist i projektet när det framgår att dessa personer inte vet vad de ska göra när de slutat med sin aktiva karriär och steget är långt
till att söka upp nya aktiviteter och eventuella träningskamrater. När det gäller de
föreningsaktiva så finns det inga resultat som tyder på att dessa motiverats under
projektets gång för att fortsätta med sin fysiska aktivitet i ett längre perspektiv. Både
interventions- och kontrollgruppens föreningsaktiva hade redan vid träningsdagboksprojektets start en relativt hög fysisk aktivitetsgrad. Denna har dock minskat
betydligt både i interventions- och kontrollgrupp (se figur 6). Det talar för att det
verkar vara viktigt att motivera och stimulera personer till fysisk aktivitet (Kristensen
et al., 2007) samt att ge ungdomarna en bred och varierande upplevelse av olika idrottsaktiviteter (Engström, 2008), oavsett vilken aktivitetsgrad de besitter i ung ålder, om målet är att de ska fortsätta att vara fysiskt aktiva i vuxen ålder.
Brister i denna studie är bland annat att kontrollgruppen avgett sina fysiska aktivitetsvanor vid tidpunkt 1 och tidpunkt 2 retrospektivt, vilket kan ge ett missvisande
resultat med tanke på glömskefaktorn. När det gällde interventionsgruppen, försökte
jag undvika ”förväntansfaktorn” genom att en doktorandkollega undertecknade och
distribuerade enkäten till både kontroll- och interventionsgrupp. Det fanns därför
inga likheter i vare sig försättsblad eller enkät med ansvarig för interventionsstudien.
Även interventionsgruppen uppskattade sina fysiska aktivitetsvanor retrospektivt för
att få en möjlighet att jämföra med de faktiska uppgifter som fanns och det visade
sig stämma till 100% då interventionsgruppens retrospektiva skattning stämde helt
överens hos samtliga undersökningsdeltagares egentliga fysiska aktivitets grad under
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pågående projekt. Det skall här förtydligas att undersökningsdeltagarna gjorde sin
retrospektiva skattning av sina tidigare fysiska aktivitetsvanor i alternativen dagligen, nästan varje dag, 2-3 ggr/vecka, en gång/vecka och 1-3 ggr/månad. Jag tror att
denna retrospektiva skattning i olika kategorier är enklare att göra till skillnad om
undersökningsdeltagaren skulle skatta om han/hon var aktiv en, två, tre, fyra, fem,
sex alternativt sju gånger i veckan. Det faktum att kontrollgruppen också visar delvis
samma tendens som interventionsgruppen exempelvis hos de föreningsaktiva talar
mot en inverkan av glömskefaktorn. Dessutom kan man nog anse att sex år inte är
ett alltför långt tidsperspektiv.
En annan brist är att ungdomarna endast har följts upp ett och ett halvt år efter
interventionens start samt sex år efter interventionens start. Hade jag följt upp ungdomarna fler gånger finns en möjlighet att jag fått samma resultat som Anderssen,
Wold och Torsheim (2005) att den fysiska aktiviteten först minskar och sedan sakta
ökar när ungdomarna övergår i ung vuxen ålder, 19-20 år. Nu kan jag inte säga att
mina resultat visar vare sig likheter eller olikheter med Anderssens, Wolds och Torsheims (2005) resultat. Det jag kan säga är att de resultat i min uppföljning som rör
kontrollgruppen och de fysiskt inaktiva visar att detta är en grupp som inte ökar sina
fysiska aktivitetsvanor över tid och detta stämmer väl överens med Andersen, Wold
och Torsheims (2005) resultat att det är gruppen fysiskt inaktiva som har minst förändringar i sina fysiska aktivitetsvanor.
Den slutsats man kan dra är att fokus på en specifik aktivitet i ungdomen tenderar
att ge lägre aktivitet efter några år än varierad aktivitet i ungdomsåren. Detta stämmer överens med vad Kjønniksen, Torsheim och Wold (2008) kom fram till i sin
longitudinella studie med 13-åriga flickor och pojkar, att det var ett lågt samband
mellan specifik träning, exempelvis att bara spela innebandy, och allmänna fysiska
aktivitetsvanor i ung vuxenålder. Frågor man kan ställa sig är om de aktiva var motiverade av själva utövandet av fysisk aktivitet eller om de endast var motiverade att
utöva den aktuella aktiviteten. Varför höll de egentligen på med sin fysiska aktivitet?
Resultaten pekar på vikten av att idrottsläraren visar det spektrum som finns av fy-
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siska aktiviteter och motiverar samtliga elever till att utöva fysisk aktivitet av olika
slag oavsett aktivitetsgrad
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Kapitel 6
Metoddiskussion
Det övergripande syftet med avhandlingen var att undersöka möjligheter att motivera ungdomar i åldern 12-16 år att utöva fysisk aktivitet och att vilja fortsätta att
vara fysiskt aktiva. Undersökningen genomfördes utifrån tre specifika delsyften nämligen att undersöka effekten av en intervention, träningsdagboksprojektet, att validera
träningsdagboken som mätinstrument för att mäta planerad och genomförd fysisk
aktivitet, samt om interventionen motiverat ungdomarna att fortsätta att var fysiskt
aktiva i tidiga vuxenår, 19-21 år.
Tidigare forskning har visat att interventionen bör genomföras i en miljö där
samtliga ungdomar kan nås och kan göra det regelbundet. Vidare visar forskning
vikten av att det finns en person som har kompetens och möjlighet att förmedla betydelsen av fysisk aktivitet ur ett hälsoperspektiv. Det krävs också att det skapas
möjligheter för ungdomar att vara fysiskt aktiva regelbundet och kontinuerligt och
att detta i sin tur ger upplevelser som stimulerar till att fortsätta vara fysiskt aktiv i
stigande ålder. Skolans idrottslektioner har valts som miljö för genomförande av interventionen och idrottsläraren blir den person som har den kompetens i ämnet fysisk aktivitet som erfodras.
122 ungdomar och fyra lärare deltog i interventionen. Ungdomarna delades in i
grupperna fysiskt inaktiva, motionärer samt föreningsaktiva av idrottslärarna. Undersökningsdeltagarna i respektive grupp var jämnt fördelade på respektive kön.
Som teoretiskt grundlag valdes en kombination av kärnkomponenter som i sin tur
har inflytande på och underlättar förståelsen av vad som åstadkommer beteendeförändringar (Embry & Biglan, 2008). För att en kärnkomponent ska kunna leda till en
beteendeförändring ska den innehålla minst en av följande fyra olika grundläggande
processer, konsekvenser av ett beteende, tidig stimulipåverkan på motivationen, förändring av relationer som människor upplever bland verbala stimuli samt biologiska
funktioner som påverkar beteende. Fyra kärnkomponenter valdes, feedback på ett
målinriktat beteende, samtalsträning ”gör-säg” respektive ”säg-gör” samt självrapporterande metod. Beträffande motivationsteorier så valdes Hierarkisk model an in-
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trinsic-extrinsic motivation (Vallerand, 1997) och Achievement Goal Theory (Roberts, 1992) . De fyra lärarna observerades och intervjuades i samband med introduktionen av interventionen.
När det gäller mätinstrument valdes en självrapporterande metod, träningsdagboken. I den fick eleven notera planerad och genomförd aktivitet samt hur de upplevde själva genomförandet, boken lämnades in till läraren som i sin tur gav feedback
på vad som utförts minst varannan vecka. För att kontrollera elevers fysiska status
användes EUROFITtestet samt Coopers test. Testen genomfördes innan projektet
startade och ytterligare 5 gånger med jämna mellanrum under pågående projekt.
Testen fungerade som stimuli för eleven om resultaten visade en positiv effekt i förhållande till ingångsvärdet samtidigt var det ett sätt att mäta projektets effekt.
Vid valet av mätinstrument vill man få så säkra värden som möjligt, detta ställs
mot att ju mindre subjektivt ett instrument är desto större blir kostnaden. Om instrumenten skall användas i en skolklass tillkommer, att de bör vara relativt enkla att
administrera och inte kräva alltför lång tid att genomföra. Självrapporterande metoder
har använts i tidigare studier med både positivt och negativt resultat (Baranowski,
1988; Bratteby, 1997). Specifikt med träningsdagboken var att elever fick välja egen
aktivitet som skulle vara i minst 20 minuter per gång och genomföras minst två
gånger per vecka samt att elevers upplevelser av genomförandet noterades samt en
feedback komponent som innehöll lärarens reflektion över genomförd aktivitet. Resultaten visade att träningsdagboken samtidigt blev ett instrument för en personlig
kommunikation mellan eleven och läraren.
60 undersökningsdeltagare intervjuades om sina upplevelser av att använda träningsdagboken och att delta i fysiska test med mera. De 60 valdes ut med hjälp av ett
randomiserat urval med 20 undersökningsdeltagare från varje grupp jämt fördelade
på kön. Intervjun var av öppen karaktär och genomfördes i samtalsform Patton,
2002). Analysen var av induktiv karaktär och ledde fram till tre huvudkategorier Lärarens roll, Träningsdagbokens roll och Viktiga andras roll (vänner och familjemedlemmar) med tillhörande under- (sub) kategorier. De tre huvudkategorierna var betydelsefulla stimuli för undersökningsdeltagarnas deltagande i fysisk aktivitet Ett
samband kan ses mellan huvudkategorierna och Vallerands (1997) hierarkiska mo-
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dell för inre och yttre motivation. På det situationella planet var undersökningsdeltagarna motiverade av att de fann glädje och tillfredsställelse i själva utförandet av aktiviteten. På det kontextuella planet var läraren den som motiverade undersökningsdeltagarna till att delta i projektet. Vidare motiverades de av att de kände en inre
motivation gentemot aktiviteten i sig eftersom de själva valt den. På det globala planet kan undersökningsdeltagarna motiveras av möjligheten av att göra egna val av
aktiviteter och på så sätt skapa fysiska aktivitetsvanor och förståelse för betydelsen
att vara fysisk aktiv.
För att kontrollera hållbarheten i det induktiva förfarandet har en doktorand och
en professor fått omsortera alla utsagor i såväl under- som huvudkategorier i författarens kategorischema. Resultatet utmynnade i en 92% och en 95% överensstämmelse
med författarens kategorischema, vilket får betraktas som mycket högt.
För att säkerställa träningsdagbokens noteringar validerades resultaten mot ett
objektivt mätinstrument, accelerometer RT3. Valideringen gjordes vid fyra tillfällen
varje tillfälle varade i sju dagar och täckte de fyra årstiderna. Eleverna bar då accelerometern samtidigt som de utförde aktiviteten. Accelerometern bedöms vara ett tillförlitligt instrument att mäta fysisk aktivitet med (Trost, 2007). För att kunna korrelera värden i träningsdagboken med accelerometern, så skedde jämförelserna med
aktiviteter som varade minst 15 minuter. Accelerometern har i sin tur svagheter som
kan påverka mätningen negativt en sådan svaghet är avsaknad av reservbatterier
(Chen & Bassett, 2005). Eftersom den placeras i midjan på undersökningsdeltagarna
är det lätt att den får en törn så att batterierna ramlar ur. För att minska risken för
detta laddades accelerometern ner och startades om varje dag. Den använda accelerometern reagerar för rörelser i tre riktningar och eleverna skulle kunna skaka den
och på så vis få ett konstlat resultat. Detta skulle i sin tur vara besvärligare än att
bära den i en rem runt midjan. Vidare kalibrerades accelerometrarna innan varje användningsperiod (Chen & Bassett, 2005). Noteringarna i dagboken handlade om hur
ofta de tränat och kategorierna var Planerad träning, Genomförd träning samt Sina
reflektioner, och hur de upplevde deltagandet i interventionen Vid korrelationsmätningarna användes Pearsons produktmoment korrelations koefficient. Korrelationen
visade sig vara mycket hög mellan de två mätinstrumenten vid alla mättillfällen och
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med detta som grund bedömdes träningsdagboken med sin feedback komponent som
ett användbart instrument för att mäta fysisk aktivitet.
Resultaten efter interventionens slut visar att grupperna fysiskt inaktiva och motionärer har förbättrat sina resultat. Gruppen föreningsaktiva utövade redan fysisk
aktivitet minst fem dagar per vecka och utrymmet för förbättring minskar ju bättre
tränad man är men de har ändå lyckats göra förbättringar.
Vad kan tänkas ha bidragit till de resultat som interventionen visar? Det teoretiska grundlaget, en kombination av kärnkomponenter, som skall bidra till en beteendeförändring bestod av fyra kärnkomponenter; skriftlig feedback på ett målinriktat
beteende, samtalsträning ”gör-säg” respektive ”säg-gör” och självrapporterande metod. För att kärnkomponenterna ska fungera krävs att minst en av processerna; konsekvenser av beteende, tidig stimulipåverkan på motivationen som skall åstadkomma
att eleven skapar vanemönster för hur han/hon skall reagera på olika stimuli, förändring av relationer samt biologiska funktioner finns med i innehållet av kärnkomponenten.
Kärnkomponenten feedback på det målinriktade beteendet att bli mer fysiskt aktiv
uppfylldes genom idrottslärarens notering i träningsdagboken om vad han tyckte om
elevernas val och genomförande av aktivitet samt att kommentaren alltid hade en
positiv framtoning och var anpassad till varje elevs utgångsläge. Vidare framgår av
intervjuerna att idrottsläraren alltid visade sig intresserad för hur det gick genom att
fråga och uppmuntra dem när de möttes spontant på skolgården. Processen konsekvenser av beteende kan tydligt spåras i kärnkomponenten feedback på målinriktat
beteende. Processen förändring av relationer som personer upplever bland verbala
stimuli framgår av intervjuerna i form av elevens uppskattning av idrottslärarens intresse och vilja att visa sin delaktighet i elevens fysiska aktivitet. Ytterligare ett bevis
för att nämnda process fungerar är att träningsdagboken får rollen av en kontaktbok
mellan elev och lärare och där saker tas upp, som är svåra att framföra muntligt för
läraren, t ex problem i hemmet.
Vad beträffar tidig stimulipåverkan på motivationen, t ex att bete sig med ett vanemönster på stimuli motivation för att bli fysiskt aktiv på sin fritid, blir tydligare ju
längre interventionen pågår. Kärnkomponenten samtalsträning ”säg-gör” respektive
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”gör-sig” stärks genom det beröm och den uppmuntran av genomförandet som idrottsläraren förmedlar till respektive elev skriftligt som muntligt. Samtidigt bidrar
förbättringar i testresultaten med en positiv effekt på motivationen. Framhållas kan
även betydelsen av att eleven själv får välja fysisk aktivitet och att valet följs av positiv feedback av läraren, vilket visar eleven att han/hon kan och att det han/hon gör
uppskattas. Eleven blir med andra ord sedd. Processen förändring av relationer inverkar förmodligen mer än man tror i nämnda kärnkomponent.
Kärnkomponenten självrapporterande metod innefattar elevens planering, genomförande och upplevelser av att vara fysiskt aktiv och hur detta har noterats i träningsdagboken. Processen konsekvenser av beteende visar sig här genom att elevens
noggrannhet i sina noteringar följs av positiv feedback av idrottsläraren och efterhand påverkas processen stimulipåverkan på motivationen genom att själva förfaringssättet över tid gör att ett vanemönster för reaktion skapas hos eleven. Interventionen har bidragit till att relationen mellan elever och lärare har förändrats i positiv
riktning.
Kombinationen av de fyra kärnkomponenterna och hur de tillämpats samt att de i
sin tur innefattar flera av de nödvändiga processerna som bidrar till beteendeförändring är en trolig förklaring till att interventionen varit så framgångsrik. Att interventionen i sig varit framgångsrik säger inget om dess varighet över tid. För att kontrollera varaktigheten gjordes en uppföljning av undersökningsdeltagarna fyra och ett
halvt år efter avslutad intervention.
Undersökningsdeltagare var förutom de 122 (19-21år) som deltog i interventionen
en kontrollgrupp om 122 (19-21 år)personer. Kontrollgruppen valdes slumpmässigt
ut genom skattemyndighetens dataregister. Kriterierna var att undersökningsdeltagarna samtidigt som deltagarna i interventionen hade gått i grundskolans skolår 7-9 i
en annan skola i samma stad samt att de inte tidigare varit involverade i träningsdagboksprojektet.
En enkät skickades ut till de 122 undersökningsdeltagarna i interventionsgruppen
respektive kontrollgruppen. Båda grupperna var indelade i tre aktivitetsgrupper. Enkäten undertecknades av en doktorandkollega för att undvika att interventionsgrup-
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pen skulle frestas att svara som förväntades av dem. Svarsfrekvensen var 73% för
båda grupperna.
Bortfallsanalysen undersöktes med logistisk regressionsanalys och visade att det
inte var någon skillnad i svarsfrekvens mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp, mellan de tre aktivitetsgrupperna eller mellan kön. Bortfallsanalysen i interventionsgruppen
visade att det fanns en signifikant skillnad mellan den lärare (4) som inte varit så begeistrad att delta i interventionen som de övriga tre lärarna. En majoritet av de elever
som inte svarat på enkäten i interventionsgruppen hade undervisats av lärare 4.
Den summativa bedömningen av interventionens långsiktiga effekt gjordes genom
en jämförelse mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp. En upprepad GLM
gjordes för att se förändringar över tid i den beroendevariabeln fysisk aktivitet, med
de tre mätpunkterna pre-test, post-test och uppföljningstest, vidare för att se eventuella skillnader inom aktivitetsgrupperna mellan fysiskt inaktiva, motionärer och föreningsaktiva, och mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp.
GLM analyserna visar på en signifikant tidseffekt som indikerar att som grupp
ökade deltagarna sin aktivitet från förtest till eftertest, men den minskade från eftertest till uppföljningstest. Det fanns också en signifikant tid x aktivitetsgrupp som indikerar att skillnaderna som fanns initialt mellan de tre aktivitetsgrupperna vid förtest försvagades över tid. Nedgångstrenden var ungefär densamma för interventionsgrupp som kontrollgrupp men att deltagarna i interventionsgruppen var mer regelbundet engagerade i fysisk aktivitet än kontrollgruppen. Det fanns även en signifikant tid x aktivitetsgrupp x interventionsgrupp effekt. För att få veta mer om den
sistnämnda interaktionen gjordes separata GLM-analyser för fysisk aktivitet för var
och en av de tre aktivitetsgrupperna med interventionsgrupperna (intervention vs.
kontroll) som prediktor. För de fysiskt inaktiva vid pre-test fanns det en signifikant
tid x interventionsgrupp effekt som visar att interventionen var framgångsrik när det
gäller att öka de fysiska aktiviteterna över tid, detsamma konstaterades för gruppen
motionärer. Medan deltagarna i interventionsgruppen slutligen ökade sin aktivitet,
hade deltagarna i kontrollgruppen minskat sin sin fysiska aktivitet vid uppföljningstillfället. Intressant var att för gruppen föreningsaktiva fanns det en icke signifikant
tid x interventionsgrupp effekt. Den fysiska aktiviteten skilde sig inte mycket mellan
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förtest och eftertest mellan dessa två grupper av deltagare. Från eftertest till uppföljningstest var det en markant nedgång i fysisk aktivitet.
För att ytterligare penetrera resultaten för de föreningsaktiva jämfördes de kommentarer som de gjort i enkäten med resultatet att de föreningsaktiva inte visste vilken slags träning de skulle nyttja när de slutat med sin specifika föreningsidrott.
Den statistik som redovisats visar alltid resultat som grundar sig på de inprogrammerade värdena. För att kontrollera hållbarheten i de statistiska analyserna har
upprepade kontroller av att rätt data hamnat på rätt plats gjorts. Undersökningsdeltagarna redovisade sin skattade fysiska aktivitet genom att kryssa för något av följande alternativ; dagligen, nästan varje dag, 2-3 gånger i veckan, en dag i veckan, 1-3
gånger i månaden. Alternativen valdes för att förenkla för undersökningsdeltagarna
mot att de själva skulle ange hur många dagar de varit fysiskt aktiva.
Kontrollgruppen har redovisat sin aktivitet enbart i retrospektiv form interventionsgruppen har gjort detsamma men för interventionsgruppen kan data jämföras
med noteringarna i dagboken för pre-test och post-test och de stämmer väl överens.
Det finns alltid en risk för att människor glömmer, jämförelsen mellan interventionsgruppens dagboksnoteringar och deras retrospektiva noteringar talar för att glömskefaktorn inte inverkat vid pre-test och post-test. Vid uppföljningstestet handlar det
om ett nu-värde och där glömskefaktorn knappast får någon större inverkan. Kontrollgruppen svarar retrospektivt för pre-test och post-test och där finns inget att
jämföra med för att kontrollera trovärdigheten. Två saker talar för att kontrollgruppen svarat på ett seriöst sätt, dels att det inte handlar om något längre retrospektivt
tidsperspektiv och vad är det som säger att kontrollgruppens minnesfunktion är så
mycket sämre än interventionsgruppens.
Sammanfattningsvis kan framhållas att en omfattande metodarsenal med teoretisk
bakgrund i beteendeförändring och motivation, avancerade statistiska metoder, kvalitativa metoder som intervju och enkät, har tillämpats i de tre studierna. Att studera
vad som sker i interventionen utifrån olika aspekter och med olika teorier och metoder brukar benämnas triangulering. Trianguleringen ökar resultatens trovärdighet. I
föreliggande avhandling förekommer triangulering både på teori- och metodsidan
och det anser författaren stärker de slutsatser som gjorts.
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Generell diskussion
I denna avhandling har jag försökt att undersöka möjligheter till att motivera ungdomar till att utöva fysisk aktivitet och att vilja fortsätta att vara fysiskt aktiva i stigande ålder. Då det är många ungdomar som idag inte når de rekommenderade nivåerna av fysisk aktivitet, (Ekelund et al., 2000; Klasson-Heggebo & Anderssen,
2003; Westerståhl et al., 2005) finns det ett behov av att hitta vägar och riktlinjer/möjligheter som kan leda ungdomar in i den fysiska aktivitetens värld. Det handlar inte om att hitta en aktivitet som ska passa alla eller flertalet av ungdomar, utan
det handlar om att dessa ungdomar ska få hjälp att hitta sin egen väg till att vilja utöva fysisk aktivitet. Ungdomar idag erbjuds ett brett aktivitetsutbud, se figur 1 sid 5,
och det gäller att få dem att välja fysiska aktiviteter som en av de saker som de vill
syssla med. Fysisk aktivitet kommer alla ungdomar i kontakt med i skolan genom
ämnet idrott och hälsa. Det handlar dels om hur ämnets innehåll väljs och dels om
hur innehållet förmedlas och hur idrottslärarens kompetens nyttjas. Idrottslektionerna är en miljö där alla elever möts, samtidigt möter de en kompetent vuxen inom
området, idrottsläraren (Sallis & McKenzie, 1991; McKenzie, 2003; Larsson & Redelius, 2004; Eriksson et al., 2005; Jaakkola et al., 2008).
De inaktiva undersökningsdeltagarna var de som gick in utan erfarenheter av regelbunden fysisk aktivitet i projektet. De hade inga regelbundna fysiska aktivitetsvanor och de hade inte någon stor kunskap om olika fysiska aktiviteter och vilken som
kunde passa dem. Denna grupp var den av de tre grupperna som framförallt var pådrivande att dagboken fick byta namn till träningsdagbok, med den enkla motiveringen att de först nu kände att de tränade och därför ville de kalla den för träningsdagbok. Min tolkning är att träningsdagboken blev en metod som kodade en fysisk
aktivitet, ett beteende, på ett personligt och berättande sätt. Detta kan i en förlängning

vara

en

bra

metod

för

en

beteendepåverkan,

kärnkomponenten-

självrapporterande metod (Embry & Biglan, 2008). Projektet fick en mjukstart, där
deltagarna fick flera olika aktiviteter presenterade för sig och där det centrala var att
de hittade en fysisk aktivitet som passade den enskilda personen. De introducerades i
ett projekt som hela tiden utvecklades efter personens egen fysiska status och de fick
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en förstärkande respons på utförd aktivitet, vilket kan vara viktiga ledtrådar för ett
visst beteende, kärnkomponenten- samtalsträning ” Säg- Gör”, kärnkomponentensamtalsträning, ”Gör-Säg” (Roca & Gross, 1996; Merrett & Merrett, 1997; Morrison et al., 2002). Att de sedan fick genomföra olika fysiska test och samtidigt se att
de förbättrat sig, eller åtminstone behållit samma nivå som tidigare, tolkar jag att det
gav gruppen fysiskt inaktiva en bekräftelse på att det var meningsfullt att utöva fysisk aktivitet, som i sig bidrog till en beteendepåverkan i interventionen, kärnkomponenten-konditionsträning (Embry & Biglan, 2008). Läraren och viktiga andra var
de viktigaste motivationsskaparna för undersökningsdeltagarna i gruppen fysiskt inaktiva. Läraren var den som fick dem att delta i projektet och samtidigt bekräfta deras utförda fysiska aktivitet genom feedbackkomponenten i träningsdagboken. Detta
stämmer väl överens med den evidensbaserade kärnkomponentteorin (evidencebased-kernels theory), om grundläggande element för beteendepåverkan, där feedback given på ett målinriktat beteende är en viktig komponent, kärnkomponentenfeedback på ett målinriktat beteende (Embry & Biglan, 2008). Lärarens feedback var
en viktig del i dagboksskrivandet och det var viktigt att lärarna verkligen tog sig tid
att gå igenom och ge kommentarer på den utförda aktiviteten under den gångna
veckan. Det visade sig ha stor betydelse för de elever som undervisades av den lärare
inte var lika engagerad som de övriga tre lärarna i projektet. Dessa elever ansåg att
det inte var nödvändigt att skriva i träningsdagboken då denne lärare ändå inte gav
några kommentarer. Undersökningsdeltagarna i gruppen fysiskt inaktiva förväntade
sig en respons på sin utförda fysiska aktivitet och detta motiverade dem att fortsätta
att vara fysiskt aktiva (Nordstrom et al., 1988). De fysiskt inaktiva fick samtidigt en
förståelse för sin utförda fysiska aktivitet, samt en viss kunskap om när, hur och varför man ska utföra fysisk aktivitet (Hickey et al., 1979). Viktiga andra var viktiga i
de fysiskt inaktivas start till ett mer fysiskt aktivt liv. Undersökningsdeltagarna i
denna grupp tog gärna sällskap med vänner eller familj till träningen och det kändes
för dessa viktigt att inte vara ensamma i sitt utövande av fysisk aktivitet. Om eleven
ska utveckla en vilja att utöva fysisk aktivitet och samtidigt ta ett eget ansvar för utövandet i ett längre tidsperspektiv krävs dels att aktiviteten känns stimulerande, dels
att eleven får en förståelse för syftet med att utöva fysisk aktivitet (Haywood, 1991;
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Vlachopoulos et al., 1996). Eleverna i denna grupp kände sig sedda och betydelsefulla genom lärarens uppmärksamhet och genom att de fick möjlighet att välja sin egen
aktivitet, vilket visat sig vara en viktig komponent för att eleven ska vilja utföra den
fysiska aktiviteten (Kaka & Hein, 2006). Av de fysiskt inaktiva hade många från interventionens start till interventionens slut blivit fysiskt aktiva och deras svar i enkäten visade att de fortsatt att utöva fysisk aktivitet kontinuerligt efter interventionens
slut och fram till 4,5 år efter dess slut. Dessa resultat stämde väl överens med Kaka
och Hein (2006) som menade att det var viktigt att eleven kände sig sedd, förstådd
och fick känslan av att han/hon hade en möjlighet att påverka sin egen fysiska aktivitet och kunde göra det med något som han/hon behärskade. I interventionen i avhandlingen fick eleven möjlighet att både vara med och påverka och genom feedbacken i träningsdagboken möjlighet att känna sig sedd och förstådd. De fysiskt inaktiva hade genom utvecklandet och genomförandet av nämnda intervention fått
möjlighet att kombinera flera olika kärnkomponenter, vilket kan ha skapat positiva
förutsättningar för en längre pågående beteendeförändring (Embry & Biglan, 2008).
Motionärerna var redan fysiskt aktiva vid interventionens start och de hade ett
redan etablerat intresse för att utöva fysisk aktivitet, men utanför föreningsidrotten.
Här fanns ändå en möjlighet till att visa på ett bredare utbud av olika fysiska aktiviteter än det som motionärerna redan hade tillgång till/vetskap om. Motionärerna
tyckte att de fick en stimulans till att utöva fysisk aktivitet genom att skriva i träningsdagboken och deras träning blev viktigare för dem när de fick möjligheten att
visa sin lärare och sig själva vad och hur de egentligen hade tränat, kärnkomponenten-konditionsträning. Träningsdagboken blev genom sin stimulans till att utöva fysisk aktivitet ett möjligt element i en process att skapa ett beteende, i detta fall fysisk
aktivitet som vana, i ett längre perspektiv, kärnkomponenten-självrapporterande metod (Jason, Neal & Marinakis, 1985; Wasserman, 1977). Träningsdagboken som ett
självrapporterande mätinstrument kodade den målinriktade fysiska aktiviteten individuellt och tillsammans med resultaten av de fysiska testerna blev det en bekräftelse
på utförd träning (Embry & Biglan, 2008). Min slutsats är att lärarens feedback i
träningsdagboken tillsammans med träningsdagboken spelade en viktig roll för motionärernas utövande av fysisk aktivitet samt skapandet av ett målinriktat beteende.
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Detta stämmer väl överens med Nordstrom et al. (1988) och Embry och Biglan
(2008). Motionärerna hade från interventionens start till interventionens slut fortsatt att
vara aktiva alternativt ökat sin fysiska aktivitetsgrad under interventionen och de hade
fortsatt utöva fysisk aktivitet i samma aktivitetsgrad ytterligare 4,5 år efter interventionens slut. Motionärerna blev genom interventionen medvetna om sin utförda fysiska
aktivitet och de upplevde en tillfredställelse av att genomföra och få bekräftelse på den
utförda fysiska aktiviteten. Sallis och McKenzie (1991), McKenzie (2003), Jaakkola et
al. (2008) menade alla att idrottslektionerna är en utmärkt miljö med kompetenta lärare
som har till uppgift att förmedla vikten av att utöva fysisk aktivitet i relation till den
egna hälsan och Heinonen, Kantomaa, Karvinen, Laakso et al. (2008) framhöll idrottsämnets uppgift att lära eleverna att röra på sig och fostra dem till fysisk aktivitet genom
att få dem att förstå den fysiska aktivitetens inverkan på hälsan. Min tolkning är att motionärerna i denna intervention har fått en möjlighet att skapa sig en förståelse och fostran genom ett träningsdagboksprojekt med en självrapporterande metod, och utförandet av aktiviteten kändes stimulerande för den enskilda eleven, då han/hon kontinuerligt
fick respons av sin idrottslärare genom feedbacken i träningsdagboken, något som kan
ha bidragit till att eleven tog ansvar för ett utövande i ett längre tidsperspektiv(Haywood, 1991; Vlachopoulos et al., 1996). Konditionsträning, självrapporterande
metod och feedback från lärare tycks ha skapat förutsättningar för ett beteende (Embry
& Biglan, 2008) där fysisk aktivitet fått en betydande plats.
Undersökningsdeltagarna i gruppen föreningsaktiva menade att det var träningsdagboken som var den viktigaste motivationskomponenten genom sin roll som ett
mätinstrument

som

kodar

den

fysiska

aktiviteten,

kärnkomponenten-

självrapporterande metod (Embry & Biglan, 2008). Bland de föreningsaktiva fanns
det många som ansåg att de inte blev/var motiverade av någon av de tre motivationskomponenterna. De föreningsaktiva var redan aktiva i sin specifika idrott och
därför kan det ha funnits ett antagande hos idrottsläraren att dessa ungdomar redan
var så pass motiverade att utföra sin idrott att de inte hade möjlighet att påverka de i
deras syn på den fysiska aktiviteten. Möjligheten fanns att dessa ungdomar inte fick
samma respons på sin utförda fysiska aktivitet av läraren genom feedbacken i träningsdagboken, då det inte handlade om något nytt utan dessa ungdomar tränade
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som de tidigare gjort och deras träning fortskred som tidigare. De föreningsaktiva
visade vid uppföljningen 4,5 år efter interventionens slut en klar nedgång i den fysiska aktivitetsgraden hos både interventionsgrupp och kontrollgrupp. Många utövade
inte någon fysisk aktivitet alls vid uppföljningen 4,5 år efter interventionens slut och
resultaten i figur 6, hålls uppe av att ett fåtal elitaktiva fortfarande är aktiva och att
vissa till och med ökat sin aktivitetsgrad sedan interventionens slut 4,5 år tidigare.
Hos dessa ungdomar verkar det bara som det fanns en kärnkomponent, träningsdagboken som självrapporterande instrument, som genom interventionen kunde
skapa en beteendepåverkan. Kombinationen av flera kärnkomponenter som krävs
för att skapa en längre pågående beteendeförändring (Embry & Biglan, 2008) fanns
inte. För dessa ungdomar blev det endast den specifika idrotten som var i centrum
och det fanns inte tid och möjlighet att utöva mer fysisk aktivitet och det kan vara en
orsak till att sambandet mellan den specifika idrotten och fysisk aktivitet i vuxen ålder är låg (Kjønniksen, Torsheim & Wold, 2008). Dessa ungdomar utövade kanske
bara sin specifika idrott och visste lite om övrigt utbud av fysiska aktiviteter och
saknade kanske förståelse för varför man bör bedriva fysisk aktivitet. Engström
(2008) kom fram till att en bred och varierande upplevelse av olika idrottsaktiviteter
under ungdomsåren har en påverkan på de fysiska aktivitetsvanorna i det vuxna livet. Engström menade också att idrottsämnet kan/bör vara en plats som betonar lärandet av olika idrottsaktiviteter och friluftsaktiviteter. Han kom också fram till att
idrottsbetyget spelade in som en motivationsskapare till att utöva fysisk aktivitet på
idrottslektionerna. Idrottsämnet kan kanske inte ensamt ge dessa elever det som
krävs för att fortsätta i vuxen ålder, och föreningsidrotten behöver kanske förändra i
sin verksamhet, framförallt i yngre åldrar där föreningsidrotten kan lägga en bred
bas av fysiska aktiviteter oavsett vilken idrott som barnet valt att gå med i. Om barnet får denna breda bas och sedan slutar av olika anledningar med sin specifika idrott, så har han/hon fått en inblick och färdighet i övriga fysiska aktiviteter och detta
stämmer väl överens med det som Kristensen et al., (2007) hade kommit fram till att
de fysiska aktivitetsvanor som skapas i tidig ålder ofta lever kvar under ungdomsåren. Armstrong (2004) menade att det handlar om en utmaning att fostra unga
människor till en aktiv livsstil, som fortsätter i tonåren och in i det vuxna livet och
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som bidrar till en känsla av psykiskt välbefinnande. Denna fostran kan kanske skolämnet idrott och hälsa tillsammans med föreningsidrotten genomföra. Resultaten i
uppföljningen visade att även denna grupp är i behov av att få en bredare presentation av olika fysiska aktiviteter och en förståelse för den fysiska aktivitetens betydelse och det är därför viktigt att även motivera denna grupp av ungdomar till att utöva
fysisk aktivitet i ett längre tidsperspektiv (Kristensen et al., 2007; Engström, 2008).
Figur 2visar hur möjligheter kan skapas i ämnet idrott och hälsa för att eleverna
ska få möjlighet att öka sin fysiska aktivitetsgrad alternativt fortsätta sin fysiska aktivitetsgrad. Det handlar, enligt denna modell och interventionen, för läraren om att
han eller hon försöker skapa ett klimat där eleven på egen hand vill utöva sin fysiska
aktivitet. Detta klimat bör vara uppgiftsorienterat och främja bland annat positiva
erfarenheter av en utförd aktivitet och en högre inre motivation (Roberts & Treasure, 1995). Om idrottsläraren lyckas med att skapa ett uppgiftsorienterat klimat på
sina idrottslektioner skapas större möjligheter till glädje i utövandet av fysisk aktivitet (Vazou et al., 2006) och eleven kan utveckla en självkänsla när det gäller förmågan att utöva fysisk aktivitet (Vazou et al., 2006). Om idrottsläraren istället skulle
skapa ett resultatorienterat klimat stimuleras främst de elever som har en resultatorienterad målinriktning medan övriga elever inte stimuleras. Ett uppgiftsorienterat motivationsklimat (Chen & Ennis, 2004) har visat sig stimulera de flesta elever inklusive de med resultatorienterad målinriktning. Det handlar då om att varje enskild elev
får sträva att förbättra sin egen förmåga utan att förmågan jämförs med övriga elevers. Frågan är nu om idrottsläraren lyckas skapa ett uppgiftsorienterat klimat som
innefattar samtliga elever i de tre aktivitetsgrupperna. Risken finns att de elever som
redan är aktiva i föreningsidrotten, grupp 3, redan har ett resultatorienterat klimat i
den specifika idrotten och då har svårt att förändra sin syn på den fysiska aktiviteten. Här tror jag att det ligger ett stort ansvar på idrottsläraren som i skapandet av
klimatet på idrottslektionerna lägger lika stor vikt vid att få med sig de redan föreningsaktiva som de fysiskt inaktiva och motionärerna som delaktiga i ett sådant klimat. De föreningsaktiva personerna kan i början vara väldigt resultatinriktade men
idrottsläraren och idrottslektionerna kan skapa ett annat fokus, så de blir mer uppgiftsinriktade och koncentrerar sig på utvecklandet av sin färdighet istället (Roberts,
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2001). Ett uppgiftsinriktat klimat tillsammans med ett brett utbud av fysiska aktiviteter kan förhoppningsvis bidra till att färre föreningsaktiva slutar med sitt utövande
av fysiska aktivitet efter avslutad idrottskarriär.
I denna intervention har det visat sig att läraren blir viktig i sitt agerande genom
bland annat feedbacken till sina elever, där eleven får en bekräftelse på sin utförda
aktivitet och där han/hon känner sig uppskattad för sin utförda aktivitet. Eleven blir
här motiverad på det kontextuella planet och träningsdagboken med sin feedbackkomponent på utförd aktivitet tillsammans med elevens möjlighet att själv välja aktivitet kan vara en väg att gå (Vallerand, 1987). Feedbacken blir viktig för att eleven
ska få möjlighet att känna en tillfredsställelse och en inre motivation (Deci & Ryan,
1985,1991). Den blir även en yttre motivation, integrated regulation, som refererar
till aktiviteten som utförs utifrån elevens eget val och detta val är samstämmigt med
personens personlighet och värderingar (Deci & Ryan 1985, 1991), se elevens perspektiv i fig 7. Summan av detta blir att eleven får ett intresse i ett större perspektiv,
exempelvis att en elev deltar i idrottsundervisningen för att han eller hon vet att det
är en viktig aspekt för att uppnå ett hälsosamt liv – i detta fall interventionens mål.
Nu handlar det om eleven, och elevens valfrihet att välja om han eller hon vill delta i
projektet, samt valfriheten att välja fysisk aktivitet. Detta val kan leda till en yttre
motivation, identified regulation, till valda fysiska aktiviteter och handlar helt enkelt
om situationer där ett beteende uppkommer av personens egen vilja att utföra aktiviteten (Deci & Ryan, 1991). När det handlar om den utförda aktiviteten blir den en
motivationsfaktor på det situationella planet, där träningsdagboksprojektet kan motivera eleven genom själva utförandet av den fysiska aktiviteten. Eleven får även möjlighet att reflektera över sin egen utförda aktivitet och får på så sätt en möjlighet att
fundera över utförda resultat samt känslan för att utöva fysisk aktivitet, som i sin tur
kan bidra till en yttre motivation, integrated regulation (Deci & Ryan, 1991.) Eleven
måste även ta ett ansvar för att lämna sin träningsdagbok varje vecka till sin idrottslärare. Hassandra, Goudas och Chroni (2003) visade i sin studie att faktorer som
påverkade den inre motivationen var bland annat idrottsläraren.
Interventionens tanke var att undersöka möjligheter för en idrottslärare att kunna
skapa det rätta motivationsklimatet på idrottslektionerna och kunna motivera sina
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elever (yttre och/eller inre) på samtliga tre hierarkiskt strukturerade nivåer till att utöva fysisk aktivitet och förhoppningsvis skapa fysiska aktivitetsvanor i stigande ålder. I denna avhandling har jag presenterat en väg för eleven att gå för att just nå
målet att bli en aktiv utövare av fysiskt aktivitet.
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Slutsatser
• Träningsdagboken är ett användbart instrument att registrera ungdomars utförda fysiska aktivitet.
• Träningsdagboken med en feedbackkomponent är en användbar metod för
att motivera ungdomar i åldern 12-16 år, som inte är aktiva i föreningsidrotten att utöva fysisk aktivitet
• Läraren är en viktig motivationsskapare när det handlar om att motivera
ungdomar som inte är aktiva i föreningsidrotten till att utöva fysisk aktivitet
• Interventionen har motiverat ungdomar tillhörande gruppen motionärer och
fysiskt inaktiva att fortsätta vara fysiskt aktiva i tidiga vuxenår.
• Det är viktigt att ge ungdomarna en bred och varierande upplevelse av olika
idrottsaktiviteter, oavsett tidigare erfarenheter av fysisk aktivitet om man vill
att de ska fortsätta vara fysiskt aktiva som vuxna.
• Fortsatt forskning inom ämnet idrott och hälsa i form av en upprepad studie
med samma intervention och instrument, men där föreningsaktiva också inspireras till att pröva andra aktiviteter vid sidan om den föreningen erbjuder,
är viktig.
• Fortsatt forskning bör lägga särskild vikt vid att studera gruppen föreningsaktiva och omfatta tiden från inträde i verksamheten, verksamhetsperioden och
vad som gör att vissa ungdomar fortsätter att vara aktiva medan andra avslutar aktiviteten. Ett sådant upplägg medför att studien bör ha ett longitudinellt
perspektiv.
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Summary
Introduction
Talking about people’s health and the decreasing state of public health in the world
is common these days. Public health depends on several factors, and the most important of these is probably how physically active people actually are (Biddle, Sallis &
Cavill, 1998; U.S. Department of Health and Human Services, 1996; Marshall, Biddle, Sallis, McKenzie & Conway, 2002). How people become physically active is
another question, and it is clear that one has to be motivated to find inspiration, enjoyment and interest, as well as to feel well and understand the reasons for being
physically active (Hassandra, Goudas & Chroni, 2003; Ryan & Deci, 2000). Many
adolescents do not meet the recommended levels of physical activity (Ekelund,
Sjöström, Yngve & Nilsson, 2000; Klasson-Heggebo & Anderssen, 2003; Westerståhl, Barnekow-Bergkvist & Jansson, 2005). A steep decline in activity level occurs in the ages 13 to 18 (Sallis, 2000). Studies have shown that high levels of physical activity at a young age increase the probability that someone will be active in
adulthood (Malina, 1996; Pate et al., 1996; Telama et al., 2005). Physical education
(PE) at school may play an important role in the process of becoming physically active in the above-mentioned ages and in developing a physically active lifestyle, as the
opportunities for teachers to provide positive physical activity experiences to the
whole student population extend regularly over the school terms (Sallis & McKenzie,
1991; McKenzie, 2003; Jaakkola et al., 2008). For some students, PE can be their
only opportunity to be physically active (Gallahue & Donnelly, 2003; Graham et al.,
2004). The teacher, using the content of the PE lessons, could present a great opportunity to increase students’ motivation concerning physical activity. Moreover, being
motivated to practice physical activity at a young age and at the same time understanding its importance for one’s well-being might be important factors in being active during adulthood (Vlachopoulos et al., 1996; Armstrong, 1997).
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Purpose
The main purpose of this dissertation was to investigate possibilities to motivate students 12-16 years old to become physically active and be willing to continue to remain so in the future.
To address the main purpose, three specific purposes, each with its own study, were
addressed:
• The purpose of the first study was to investigate the effect of an intervention
(the training diary project) with the goal of motivating students to be physically active regularly and to investigate whether there were any differences between groups with different activity backgrounds.
• The purpose of the second study was to validate the students’ planned and
performed activities written in their training diaries against an objective instrument.
• The purpose of the third study was to investigate whether the training diary
project motivated the students to continue to be physically active in young
adulthood.

Study 1 - The training diary project, an attempt to create possibilities for students to become and remain physically active
The participants were 122 students, 71 boys and 51 girls 12-16 years old, from five
PE classes. Four certified PE teachers, two women and two men, conducted individual interviews with all students about their physical activities. Next, based on these
interviews, they divided the 122 pupils into three groups: (1) students who did not
regularly practise physical activity, (2) students who exercised regularly but were not
engaged in any sport clubs, and (3) students who exercised and were engaged in one
or more sport club. Group 1 (physically inactive) consisted of 14 girls and 16 boys,
Group 2 (exercisers) of 21 girls and 30 boys, and Group 3 (sport team members) of
16 girls and 25 boys. A self-monitoring instrument containing four different headings was used. In the instrument, the youths recorded their planned training under
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the heading “Planned Training” and their actual daily physical activity under the
heading “Applied Training”. Under “Your Reflections”, they commented about the
training. Finally, their teachers gave them feedback at least every second week under
the heading “Teacher’s Reflections”.
For a period of one and a half years, the self-monitoring instrument was used to
check each student’s physical activity. The students turned it in to their teacher once
a week. The proposal was that the students be physically active twice a week outside
the PE lessons, at least 20 minutes at a time. The teacher never talked about the intensity of the physical activity with the students, but the aim was that he/she should
guide them to choose activities of increasingly vigorous intensity. For some students,
moderate intensity was enough to start with.
Some students already played sports for more minutes than the proposed time,
and here the intention was not to increase their training frequency but to simply continue like before the self-monitoring instrument was introduced. Students who had
not been active before were advised that simple things are often the best. It was recommended that they choose alternatives such as walking, bicycling, swimming, jogging, etc. After a month of activity, every student was given some simple strength
training exercises in which they were to use their own body weight as resistance.
Recommendations based on each student’s physical status were written in the student’s self-monitoring instrument. During this time the training level increased for
each student individually.
Twenty participants (10 girls and 10 boys) selected randomly from the three
groups were interviewed individually, one year after the intervention began. The interviews concerned the students’ experiences from using the self-monitoring instrument and undergoing physiological tests, as well as their overall impression of engaging in physical activity. The interviews were of an open character (Patton, 2002) and
lasted between 15 and 45 minutes.
The results from the interviews with 60 of the 122 students in the intervention
group showed that the responses to the question about what motivated the participants to be physically active could be subsumed under three categories: the role of
the teacher’s, the role of the self-monitoring instrument, and the roles of significant
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others. Students whose answers were classified under the role of the teacher described the teacher’s way of stimulating or not stimulating them to perform physical
activity, both through the self-monitoring instrument and without the instrument.
Students whose answers were classified under the role of the self-monitoring instrument mentioned the diary as a personal book that gave them the opportunity to tell
their teacher things, besides about their training, and the possibility to record information about what activities they had actually done. Finally, students whose answers
were classified under the roles of important others reported about people other than
the PE teacher, like friends and family members, who had stimulated them to practise physical activity.
The analysis showed that the roles of the teacher, the self-monitoring instrument,
and significant others differed in importance between the three groups. The teacher
and significant others were the most central motivators for the participants in the
physically inactive group. Students in the exercisers group found their motivation
through writing in the self-monitoring instrument, particularly mentioning that their
training had become more central for them when they had the chance to show the
teacher and themselves that they had done something. Moreover, many of them also
mentioned the motivating role of the teachers. Students in the sport team group, finally, stated that the self-monitoring instrument was the most important motivation
tool. Important to note is that in this group 21% answered that they were not motivated by any of the three motivation categories. In the physically inactive group, one
participant (3%) answered that he/she was not motivated by any of the three motivation categories, and in the exercisers group none gave this answer.

Study 2 - Validation of the training diary against an objective instrument
An independent group of 40 students (who were not part of the intervention groups)
was used in the validation process, and were divided evenly by gender (20 girls and
20 boys). They were randomly selected from all students in the city and the surroundings, and were divided into three groups based on the same criteria used for
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the intervention groups: Group 1 (physically inactive) consisted of seven girls and six
boys. Group 2 (exercisers) consisted of six girls and seven boys who were physically
active mainly through jogging, walking, bicycling, cross-country skiing, gym training, aerobics or swimming. Group 3 (sport team members) consisted of seven girls
and seven boys who were physically active through a sports organization. They were
involved in sports like football, ice hockey, track and field, cross-country skiing,
bandy, slalom and horseback riding.
A comparison between the self-monitoring instrument and the results of an already validated instrument that taps physical activity was how these problems were
solved in this study. Here, the physical activities described in the self-monitoring instrument were compared to an objective instrument, the accelerometer RT3. At four
weeks, distributed equally over a whole year, the participants wore the accelerometer: seven days in February 2004, seven days in May 2004, seven days in October,
and seven days in December 2004. The reason for taking four measurements was to
cover different periods with varying climatic conditions and diverse opportunities for
activity. The number of participants on each occasion depended on the number of
accelerometers available. At the two first comparison points, accelerometers were
available for 23 participants, eight each from Groups 1and 2 (4 of each gender), and
seven from Group 3 (4 boys and 3 girls). At the final two comparisons, accelerometers were available for all 40 participants.
The comparison between the self-monitoring instrument and the accelerometer
was done in exact-activity minutes. In their self-monitoring instrument, the participants were instructed to record their training in exact-activity minutes. Training described in the diaries that extended past 15 minutes was counted. The accelerometer
counts from 2.301 to 3.200, which, according to unpublished data from Powell and
Rowlands (2004), means vigorous intensity. This, in turn, meant that only vigorous
activity for at least 15 minutes was used in the validation process. Another main reason for choosing activities over 15 minutes was to illuminate continuous activity periods instead of adding up small ones.
Every student completed the task, resulting in useable data from all 40 students.
The results from the accelerometers and diaries showed strong associations, with or-
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dinary Pearson product-moment correlation coefficients all above .94 for each of the
four seasons (Table 2). There were very small differences in the correlation coefficients when gender and age were considered, and the association between selfreported physical activity and activity determined by the accelerometers did not differ substantially between seasons. In short, the self-monitoring instrument seems to
be an acceptable instrument for collecting valid information about youths’ physical
activity.

Study 3 - Follow-up four and a half years after finished intervention
(training diary project)
Four to five years after the intervention involving the 122 students, a follow-up was
conducted. A questionnaire was sent to the participants to determine whether and
why the participant had continued or stopped training. The questionnaire also asked
about their physical activity in the form of type of activity, intensity and frequency
before the intervention started, at the end of the intervention, and at follow-up. Frequency was divided into a five-grade scale: 0=not active, 1=active once/week,
2=active twice/week, 3=active three-four times/week, 4=active five or more
times/week. The questionnaire was sent to the 122 participants as well as to 122 participants in a control group, who had not taken part in the project. The control
group was selected randomly through the tax authority’s computer database. The
participants in the control group were students at the same schools and in the same
grades as the intervention students had been at the beginning of the intervention. The
results of the questionnaire made it possible to make a retrospective classification of
the physical activity habits of the participants in the control group concerning what
took place both before and at the end of the intervention. The same criteria were
used to differentiate the control group members into physically inactive, exercisers
and sport team members, as had previously been done for the members of the intervention group.
The response rate from the intervention group was 73% (89 of 122 persons) and
from the control group 75% (91 of 122). Two questionnaires from the participants
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in the control group were missing several pieces of information; these questionnaires
were discarded, resulting in the intervention and follow-up groups being of the same
size (89 persons in each group).
I used repeated measures GLM and investigated changes in the physical activity
dependent variable over time (at pre-test, 18-month post-test, and follow-up four
years thereafter, with the two predictors Activity Groups (physically inactive, exercisers, and sport team members at pre-test) and Intervention Groups (intervention vs.
control). There was a significant effect of time (F(2, 171) = 74.65, p < .001), indicating
that as a group the participants increased their physical activity from pre-test to posttest, but decreased from post-test to follow-up. There was also an activity group x
time interaction (F(5, 344) = 54.86, p < .001), indicating that the differences that existed
among the three activity groups at pre-test were attenuated over time. Also, there
was an intervention group x time interaction (F(2, 171) = 36.34, p < .001), suggesting
that physical activity among the participants in the intervention group increased
more from pre-test to post-test than among the participants in the control conditions.
The long-term follow-up four to five years after the intervention indicated that the
youths’ experiences with the self-monitoring instrument stimulated them to be physically active even after they had finished upper secondary school. Four and a half
years later, participants in the physically inactive and the exerciser groups differed
considerably in physical activity from the same two groups in the control condition.
The results of the follow-up questionnaire suggest that when youths who were frequently active in their early years in one specific sport reached the age of 16-19
years, they suddenly found that they were not good enough to compete with others.
One reason for this could be that because they were already engaged, their teacher
did not have enough interest in motivating them to be physically in PE. Another reason could be that the sorting-out process itself results in physical inactivity. If someone has not had the time to learn another sport there is a risk that they will quit being physically active, especially in team sports where the sorting-out process starts at
14-15 years. The results of this study show the importance of the specific sport and
physical education giving sport team members broad knowledge of physical activities
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other than the sport they play. The conclusion is that the self-monitoring instrument
with the feedback component is a good technique to use to motivate youths to be
and stay physically active in young adulthood, especially for those who are physically inactive and exercisers.
This thesis ends with a general discussion consisting of two parts: The first deals
with the methods and their weaknesses and strengths, and the second with how the
methods influenced the results. The conclusions summarize the results.

Conclusions
• The training diary is a usable instrument for entering students’ physical activity.
• The training diary with a feedback component is a usable method to motivate
students 12-16 years old who are not active in a sport club to practise physical
activity.
• The teacher is an important motivator when stimulating students who are not
active in a sport club to practise physical activity.
• The intervention has motivated students from the exercisers and physically
inactive groups to remain physically active in young adulthood.
• It is important that students have varied experiences of physical activity regardless of their early experiences of it, especially if you want them to remain
physically active in adulthood.
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Bilaga 1; Träningsdagbok

TRÄNINGSDAGBOK
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DATUM

PLANERAD

GENOMFÖRD

HUR KÄNDES

LÄRARENS

DET?
TRÄNING

142

TRÄNING

REFLEKTIONER

Bilaga 2; Enkät
Kön

� Flicka

�

Pojke

Ålder

1. Är du medlem i en idrottsförening
� Ja

� Nej

Om ja fortsätt med fråga 2 – 8 Om Nej gå vidare till fråga 9
2. Hur gammal var du när du började träna i en idrottsförening?
3. Tävlar du i någon Idrott
� Ja

� Nej

4. Om Ja ange vilken/vilka gren/grenar

5. Hur ofta tränar du dina gren/grenar?
� Dagligen

� Nästan varje dag

� 2-3 ggr i veckan

� En gång i veckan � 1-3 ggr i månaden

6. Är du med och utformar din egen tränings- och tävlingsaktivitet
� Ja

� Nej
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7. Har du varit medlem i en idrottsförening, men slutat.
� Ja

� Nej

8. Om Ja ange varför du slutade?

9. Om du inte är medlem i en idrottsförening
Motionerar du?
� Ja

� Nej

Om Ja fortsätt med fråga 10- 14

Om Nej gå vidare till fråga 14

10. Vilken typ av motion utövar du?

11. Hur gammal var du när du började motionera?
12. Hur ofta motionerar du?
� Dagligen

� Nästan varje dag

� 2-3 ggr i veckan

� En gång i veckan � 1-3 ggr i månaden
13. Vad var det som gjorde att du började motionera?

144

14a. Om du motionerade/tränade hur ofta motionerade/tränade du 2001, när du började i 7:an alternativt i 8:an?
� Dagligen

� Nästan varje dag

� 2-3 ggr i veckan

� En gång i veckan � 1-3 ggr i månaden
14b. Om du motionerade/tränade hur ofta motionerade/tränade du vintern 2002, när
du gick i 8:an alternativt i 9:an?
� Dagligen

� Nästan varje dag

� 2-3 ggr i veckan

� En gång i veckan � 1-3 ggr i månaden

15. Skulle du vilja börja motionera?
� Ja

� Nej

Om Ja
15. Finns det något som skulle underlätta för dig att börja motionera?

Tack för din hjälp!
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Bilaga 3; Brev till undersökningsdeltagarna

Hej
Jag som skriver heter Xxxxx
Xxxxxx och doktorerar i ämnet Idrott vid Universitetet i Örebro. Jag undersöker
unga personers motionsvanor och du är en av dem som valts ut att deltaga. Jag bifogar en enkät med 15 frågor som jag önskar att du snarast möjligt kan svara på och
stoppa den i bifogat svarskuvert och posta den. Det går snabbt att fylla i enkäten.
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. För att få så bra kunskaper om unga
personers motionsvanor är det viktigt att jag får in så många svar som möjligt. Det
är dina egna upplevelser och erfarenheter som är intressanta. Jag ser fram emot att få
ditt svar. Vid ev frågor ring xxx-xxxxxxx.
Tack på förhand!
Med vänliga hälsning
Xxxx Xxxxxx
Hälsovetenskapliga institutionen
Örebro Universitet
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