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Information om Idrottslyftets utvärderings- och forskningsinsatser
Genom regeringens satsning, kallad ”Idrottslyftet”, fick den svenska idrottsrörelsen under perioden
2007 – 2011 möjlighet att genomföra den hittills största satsningen någonsin för att utveckla barnoch ungdomsidrotten. Idrottsrörelsen har sammanlagt fått två miljarder kronor för att öppna dörrarna till idrotten för fler barn och ungdomar och utveckla verksamheten, så att de väljer att idrotta
längre upp i åldrarna. Arbetet skulle utgå från ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv
och genomsyras av riktlinjerna i ”Idrotten vill”.
Självklart är det viktigt att en satsning av denna storleksordning följs upp och utvärderas. Riksidrottsstyrelsen tog därför i ett tidigt skede beslut om en forsknings- och utvärderingsplan, som
bestod av följande tre delar:

1. Redovisningar och rapporter
Samtliga specialidrottsförbund, distriktsidrottsförbund och SISU-distrikt har varje år fått lämna
in statistiska uppgifter samt en beskrivning av sitt arbete kring Idrottslyftet till RF. Dessa uppgifter har därefter sammanställts av RF och mynnat ut i en rapport som årligen skickats in till
regeringen. Dessa rapporter finns att ta del av på följande länk:
http://www.svenskidrott.se/Ekonomisktstod/Idrottslyftet/

2. Extern utvärdering
Syftet med den externa utvärderingen har varit att på ett så objektivt sätt som möjligt beskriva
och diskutera hur idrottsrörelsen uppnått Idrottslyftets mål och syften. Den har pågått löpande
under stora delar av satsningen och tagit sin utgångspunkt i förbundens egna mål och strategier
och vilka genomslag dessa fått på föreningsnivå. Detta för att bland annat få fram en generell
bild av vad valda strategier och metoder resulterat i. Dessa erfarenheter är viktiga att ha med i det
fortsatta utvecklingsarbetet.
För att genomföra den externa utvärderingen har RF anlitat sex lärosäten samt två konsultföretag,
varav det ena gjort en överläsning av samtliga sju utvärderingar för att finna gemensamma slutsatser.

3. Forskning om barn- och ungdomsidrott
RF och tillhörande förbund har genom en rad tidigare forsknings- och utvärderingsprojekt ökat
sin kunskap om hur idrottsverksamheten fungerar. Ytterligare kunskap om idrottens betydelse för
både individer och samhälle, som bygger på en väl dokumenterad bild av verkligheten, är viktig.
Som ett led i denna strävan utlyste RF i samarbete med CIF under våren 2009 forskningsmedel till
vetenskapliga studier, som skulle ta sin utgångspunkt i frågeställningar med anknytning till idédokumentet ”Idrotten vill” eller till Idrottslyftets mål och syften. 12 forskningsprojekt beviljades medel.
Alla färdiga rapporter presenteras på http://www.rf.se/Undermeny/Forskning/Idrottslyftet/. För
att det ska synas att rapporterna ingår i Idrottslyftets utvärderings- och forskningsserie har RF
valt en enhetlig layout. Några innehållsmässiga och språkliga justeringar har dock inte gjorts,
utan detta ansvar har överlämnats till respektive rapportförfattare.
Med förhoppning om att dessa rapporter bidrar till eftertanke och utveckling av er verksamhet!
Birgitta Ljung
Generalsekreterare
Riksidrottsförbundet
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Utgångspunkter, syfte och
forskningsfrågor
Barns och ungas fysiska aktivitet och fysiska
status har varit fokus i många kartläggningar
och andra studier. Orsaken till detta intresse
har ofta varit de numer väldokumenterade
effekterna av fysisk aktivitet likväl som fysisk
inaktivitet har med social och mental (Biddle
& Asare; Dalton et al.; Paxton et al.; Wu et al.;
Ekeland et al., 2004; Larun et al., 2006; Shoup
et al., 2008) och fysisk hälsa (Andersen et al.;
Guinhouya & Hubert; Pahkala et al.; Froberg
& Andersen, 2005; Andersen et al., 2008;
Pahkala et al., 2008). Trots den stora kunskapen om effekter på hälsan, är det sannolikt en
stor andel av våra barn och unga som inte rör
sig tillräckligt eller har en fysisk status som är
låg.
Tyvärr saknas tillförlitliga mått på fysisk
aktivitetsnivå, mängd intensiv fysisk aktivitet
eller stillasittande hos barn före millennieskiftet. Än idag finns endast enstaka studier
av representativa urval, som belyser frågan
om allmänna aktivitetsnivåer eller det totala
fysiska aktivitetsmönstret. Vi vet således inte
om situationen är förändrad i jämförelse med
tidigare år, men vi har all anledning, inte
minst utifrån de indirekta mått på barns livsstil som föreligger, att försöka öka den fysiska
aktivitetsnivån. Idag saknas dock i stort kunskap om hur samhället i allmänhet och skolan
eller idrottsrörelsen i synnerhet bör arbeta för
att på ett effektivt sätt främja barns och ungar
fysiska aktivitet. I avsaknad av direkta mått
på eventuella förändringar i barns och ungas
fysiska aktivitet, kan olika indirekta mått studeras. Bland dessa kan nämnas fysisk status, t
ex fysisk prestationsförmåga och förekomst av
övervikt.
Ett mått på den fysiska statusen är övervikt.
Mellan 15-25% av svenska 10-åringar är
antingen överviktiga eller feta (Werner &
Bodin, 2007; Ortega et al., 2008; Sundblom et
al., 2008; Ekblom et al., 2009; Marcus et al.,
2009). Det är således en mycket kraftig ökning
som har ägt rum de sista åren vilket beror på
en kombination av förändrade matvanor och
minskad fysisk aktivitet. Orsakerna till varför
dessa levnadsvanor påverkats i så pass bred

omfattning är oklart, men kan sammanfattas
i att den miljö som omger dagens unga på en
lång rad skiljer sig från miljön på t ex 1960
och 1970. Det ska sägas att sambandet mellan
fysisk aktivitet och överviktsstatus är relativt
svagt (Ekelund et al., 2004), men att övervikt
är mer vanligt förekommande hos inaktiva
barn (Ruiz et al., 2006; Rizzo et al., 2008).
Dessutom är sannolikheten att bli fysiskt aktiv
som vuxen (Raitakari et al., 1994; Telama et
al., 2005) och ha god hälsa (Sacker & Cable,
2006) högre hos aktiva barn. Ett annat mått
är fysisk prestationsförmåga. En studie av
skillnader i konditionsnivåer hos svenska
16-åringar år 1987 och 2007 (Ekblom et
al.2011), visade påtagligt lägre nivåer vid det
senare mättillfället. Liknande fynd har gjorts
i andra studier av svenska ungdomar (Westerstahl et al., 2003).
Ett stort antal sk prediktorer för fysisk aktivitet (dvs egenskaper hos en individ som påverkar sannolikheten att vara fysiskt aktiv senare
i livet) har undersökts och sammantaget kan
sägas att det finns evidens för att några av
dessa är mer betydelsefulla än andra. En sådan
prediktor är den fysiska självkänslan, vilken i
studier visat sig samvariera med ökad fysisk
aktivitet (Craggs et al.; Salmon et al., 2009).
Resultat från andra tidigare interventioner för
att öka den fysiska aktiviteten hos barn har
visat varierande effekt (van Sluijs et al., 2008;
Dobbins et al., 2009).
Ett antal interventioner, främst skolinterventioner, har primärt fokuserat på att motverka
fysisk inaktivitet, med viss framgång (Leung
et al.). Andra studier har undersökt hur ökad
träning kan införas i skoldagen och konkluderar att detta arbetssätt kan ha tillräcklig effekt
på prestation (Resaland et al.) och valda hälsoparametrar (Resaland et al.). En långtidsstudie, the Oslo Youth Study, visar på tydliga
effekter på hälsa och livsstil efter en relativt
lång uppföljningsperiod på tolv år (Tell &
Vellar, 1988; Klepp KI, 1993).
Andra studier har studerat effekten av att förändra skolgården och göra den mer intressant
för lekar och spel (Verstraete et al., 2006).
Resultaten visar att ökad aktivitet kan åstadkommas med relativt blygsamma insatser. En
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framgångsrik studie av en mer omfattande
insats (Simon et al., 2006) visar att kombinationen av ökat socialt stöd från lärare, föräldrar och kompisar, ökad kunskap om effekter
av fysisk aktivitet samt stödjande fysiska och
strukturella miljöer gav en ökad fysisk aktivitet tillsammans med ökad fysisk självkänsla.
Interventioner riktade mot tiden efter skoltid,
dvs på fritids, verkar ha god effekt (Beets et
al., 2009). Kanske har barnen då, efter det
ofysiologiska stillasittandet under skoldagen,
ett behov att röra sig lite extra, vilket kan tas
tillvara i interventionssyfte.
Interventioner verkar generellt fungera något
bättre i en tidig ålder (Brown et al., 2009)
och dessutom finns det könskillnader i flera
av dessa studier, något som i sig måste kartläggas mer systematiskt i kommande studier
(Kropski et al., 2008) . Ett generellt fynd kan
sägas vara att interventioner är något mer
framgångsrika i de yngre skolåren, jämfört
med hos motsvarande högstadie- eller gymnasieelever (Steinbeck, 2001).
Ovan görs en distinktion mellan begreppen
fysisk aktivitet och fysiskt aktivitetsmönster. Det förstnämnda är ett äldre mått, ofta
uttryckt i en total aktivitetsmängd eller kanske
energiutgift (om än ofta i indirekta termer).
Med ett sådant mått adderas produkterna av
aktivitetens duration och dess intensitet, vilket
innebär att intensiv aktivitet under en kortare
tid likställs med mindre intensiv aktivitet
under längre tid. Trots att detta mått har sina
förtjänster, är de fysiologiska effekterna av
hög- och lågintensiv aktivitet åtskiljda. Vidare
är det svårt att få valida mått på hur mycket
stillasittande som finns. Orsaken till att man
länge arbetat med det totala måttet är att datainsamlingmetoder saknats för en mer detaljerad analys. Enkät och dagboksmetoder är inte
precisa nog för att hitta dessa skillnader. Än
mer accentuerat är detta när det gäller barn, då
studier av den kriterierelaterade validiteten av
självrapporterad fysisk aktivitet är lägre hos
barn jämfört med hos vuxna. I alla åldrar är
självrapporterade mått av lågintensiv aktivitet
och stillasittande behäftade med låg validitet.

metri) ger möjlighet till en detaljerad bild av
en persons aktivitetsmönster. Det ska sägas
att accelerometri inte är ett optimalt metodval
för energiutgift, men i studier där mönster
och framförallt förändringar i mönster är av
intresse kan accelerometri vara ett bra val.
Idrottslyftet utgör en slags interventionsinsats
i avseendet att främja barns och ungas fysiska
aktivitet. Icke oansenliga resurser tilldelas
sammantaget en lång rad projekt av olika slag
som syftar till att intressera och motivera till
regelmässig fysisk aktivitet. I vilken utsträckning dessa är effektiva är inte känt. Det övergripande syftet är att utvärdera effekten av
Idrottslyftets interventioner på den fysiska
aktiviteten avseende fysiskt aktivitetsmönster
och fysisk självkänsla. Resultaten kan ligga till
grund för utveckling av effektiva och attraktiva interventioner för att öka den fysiska aktiviteten, för att förbättra prestationsförmågan
och motverka utveckling av övervikt hos barn.

Frågeställningar:
1.
Kan man påverka det fysiska aktivitetsmönstret, minska den fysiska inaktiviteten
alternativt den fysiska självkänslan genom
interventioner gjorda i Idrottslyftet?
2.
Om interventionerna kan påverka
aktivitet, inaktivitet alternativt fysisk självkänsla, vilka interventionsaktiviteter eller –
former verkar vara mest framgångsrika?
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Teori-/analysram
Det finns flera föreslagna beteendevetenskapliga teorier kring hur förändring av livsstilen
kan komma till stånd. De mest undersökta är
den Transteoretiska modellen och den socialkognitiva modellen. Undersökningar som
jämfört effekten hos interventioner som baseras i någon av dessa metoder med effekten
som interventioner som inte baseras på någon
vedertagen metod finner inte någon påtaglig
skillnad. En studie, om än hos vuxna, som
direkt jämfört detta fann att en kortfattad
broschyr om hälsovinster av fysiska aktivitet
hade samma effekt som ett strukturerad, teoribaserad beteendeförändringsprogram (Kinmonth et al., 2008). Detta tyder på att vi idag
i stor utsträckning saknar teoretiskt underlag
för utformandet av interventioner och att den
empiri som växer fram utifrån mer väldesignade interventionsstudier kan få tjäna som
underlag för framtid
Uppenbart är kunskapsväven ganska gles på
detta område. Framgångsfaktorer och hinder
i beteendeförändring skiljer mellan individer
och mellan grupper och dessa måste kartläggas systematiskt i undergrupper för att kunna
skapa kunskap om hur beteendeförändring
bäst genomförs. Det kan göras genom att
studera vilken sorts interventioner som ger
bäst effekt på att öka den fysiska aktiviteten
hos barn/ungdomar och att studera skillnader
beroende på personliga egenskaper (såsom
fysisk självkänsla, upplevd motorik, viktiga
förebilder, mm) och i olika åldrar, socioekonomiska, etniska grupper och mellan kön. Därefter kan effektiva strategier för att öka den
fysiska aktiviteten hos barn utvecklas.

Upplägg samt genomförande
Metodik och arbetsplan
Ansvariga för ett urval av de interventioner i
Stockholms, Östergötlands, Upplands, Blekinge och Västerbottens län som planeras att
starta i början av år 2010 och har som syfte
att öka den fysiska aktiviteten inom Idrottslyftet kontaktades. Syftet med att välja interventioner i flera län är att avgöra ev. effekt av

geografiska faktorer samt ev. skillnad mellan
landsbygd, glesbygd och storstadsmiljöer.
Interventionernas aktiviteter och uppläggning
beskrivs i detalj, så att eventuella effekter på
fysisk aktivitet kan kopplas till interventionens genomförande. Initialt avsågs att mäta
den fysiska aktiviteten hos 300 barn/ungdomar som ska påbörja en intervention och hos
300 barn som inte kommer att vara delaktiga
i intervention. Eftersom total finansiering av
studien inte erhölls strävade vi efter att studera
ca 150-180 barn i respektive grupp.
Arbetsgången har sett ut som följer: Kontakt
har tagits på idrottsförbundsnivå för att få kontakt med pågående projekt. I totalt fem län har
kontakter tagits men information om lämpliga
projekt har erhållits från tre av dessa. Emellertid, endast interventioner i två län visade
intresse för objektiv mätning och interventioner i ett län visade intresse för mätning av
fysisk självkänsla. Detta har medfört att vi har
fokuserat på två olika interventioner. Det ena
är riktat mot tiden efter skoldagen (”Idrottsfritids”) och det andra är en kortare intervention
under reguljär skoldag, där elever får testa på
en rad olika idrotter.
Idrottsfritids är enligt beskrivning ”en provapå-verksamhet för barn mellan 6 och 9 år i
samarbete med skolans fritidsverksamhet samt
ett antal idrottsföreningar. Under en termin får
barnen under fritidstiden prova på fyra-fem
olika idrotter i perioder om tre veckor. Syftet
med Idrottsfritids är att öka möjligheterna för
barn att vara fysiskt aktiva i sin närmiljö under
organiserade former och samtidigt ha roligt
tillsammans med sina kompisar” (http://www.
rf.se/RFdistrikt/Uppland/Produkt/Idrottsfritids/Idrottsfritids/). Denna studie har studerat
barn i åldern 6 år som under höstterminerna
gått i klasser där interventionen Idrottsfritids
genomförts. Som kontrollgrupp har barn i
åldern 6 år som inte genomfört någon intervention använts. Orsaken till att Idrottsfritids
studerats är att det är en relativt välbeskriven
intervention, vilken i det fall den visar sig
effektiv, kan implementeras i nya skolor.
Den andra studerade interventionsformen
utgjordes av tre månaders testa-på-verksamhet
i samarbete med lokala idrottsföreningar.
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Dessa har riktats till äldre barn, mellan 10 och
13 år. Dessa interventioner har varit mindre
standardiserade och av olika intensitet och
har valts som studieobjekt då det är en relativt vanligt förekommande interventionsform
inom Idrottslyftet. Kontrollpersoner har tagits
från skolor som inte genomfört interventioner
inom Idrottslyftet.
Kontrollbarnen identifieras och rekryteras i
geografiskt närliggande områden och matchas
för kön och ålder. Fysisk aktivitet mättes före,
under och direkt efter interventionen. Den
fysiska aktiviteten mäts objektivt med accelerometer (Actigraph- GT3X) under sju dagar
och den data som tas vidare till analys är a) tid
i måttligt till intensiv fysisk aktivitet b) tid i
inaktivitet, c) antal stillasittande perioder och
d) medellängden på de stillsittande perioderna.
Epoch-längden på accelerometrarna sattes till
15 s.

Deltagare fysisk självkänsla
Hos 201 barn i kontroll- samt interventionskolor (65% pojkar, medelåder 8,5 år) har den
fysiska självkänslan studerats före intervention. Eftermätning avseende fysisk självkänsla genomförs under december 2011 och
under våren 2012.
Analysen är en intention-to-treat på gruppnivå. Det innebär att de inbjudna klasserna
har studerats som en helhet och i de fall (ca
10%) där eftermätning saknas har förevärdet
använts, enligt imputationsmetoden baseline
value carried forward, BVCF. Av den anledningen har inte den traditionella variansanalysen för upprepade mätningar som normalt
används vid interventionsstudier använts.
Vidare är data skevt fördelad och Wilcoxon
test med justerat p-värde (0.025). Data analyserades i Statistica 12.

Den fysiska självkänslan mäts med hjälp av ett
enkätinstrument vilket validerats mot instrumentet CY-PSPP (Raustorp et al., 2005). Upplevd förmåga att kunna delta i ett antal vanligt
förekommande aktiviteter sammanvägdes till
ett index (SIH-index som löper mellan 0 och
36 poäng) där låga värden indikerar låg tilltro
till den egna förmågan och höga värden hög
tilltro. Den fysiska självkänslan studerades vid
samma tillfällen som den fysiska aktiviteten.

Deltagare objektiv mätning
Totalt, inom båda de studerade interventionsformerna, har ca 180 barn i interventionsskolor bjudits in till den del i studien som innebär
mätning med accelerometer. Av dessa har 117
barn tagit emot accelerometer för mätning.
Totalt 16 försökspersoners accelerometri-data
har exkluderats på grund av att färre än 4
dagars data var tillgängligt. I kontrollgruppen
bjöds 165 barn in till mätning och 160 av dessa
har tillräcklig mängd data. Totalt inkluderades
data från 261 barn (61% pojkar, medelålder
ca 11,1 år) Eftermätning med accelerometri
genomförs under december 2011 och januari
2012.
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Redogörelse och analys av de
resultat som framkommit
Fysisk självkänsla
Den fysiska självkänslan skiljde sig inte över
tid i någon av grupperna. Interventionsgruppen hade något lägre värden (icke-signifikant)
före intervention, men trots den större förbättringspotentialen, noterades ingen uppgång.
Resultaten var liknande hos pojkar och flickor
(fig 2 och 3).
Figur 3. Fysisk självkänsla hos flickor mätt med SIHenkäten, i kontroll- och interventionsgrupp, före resp
efter intervention.

Fysiskt aktivitetsmönster
Stillasittande

Fig 1. Fysisk självkänsla mätt med SIH-enkäten, i kontroll- och interventionsgrupp, före resp efter intervention.

Figur 4 visar grupperna före och efter intervention avseende total tid i stillasittande.
Ingen signifikant skillnad kunde observeras.
En tendens till signifikant sänkning observerades för kontrollgruppen, där eftervärdet är
något lägre. En analys av andel stillasittande
uppdelad på veckodagarna visar att kontrollgruppen sänkte sitt sittande under veckoslutet
på ett dramatiskt sätt (fig 5). Med tanke på
antalet deltagare bör denna sänkning kunna
observeras i andra och större grupper innan
slutsatser kan dras.

Figur 2. Fysisk självkänsla hos pojkar mätt med SIHenkäten, i kontroll- och interventionsgrupp, före resp
efter intervention.

Figur 4. Antal minuter per dag i stillasittande i kontrolloch interventionsgrupp, före resp efter intervention.
Grupp1: Intervention före, grupp 2 Kontroll före, grupp
3: intervention efter, grupp4: intervention efter.
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Figur 5. Andel tid i stillasittande i de olika grupperna
före och efter intervention, på olika veckodagar.

Figurerna 6 och 7 visar antal avbrott i stillasittande längre än 10 minuter respektive längden på de stillasittande perioderna. I inget av
fallen observerades skillnader mellan före och
efter intervention.

Figur 7. Antal avbrott i stillasittande längre än 10 minuter uppdelat på grupp, tid och veckodag. Antalet avbrott
är högre hos alla grupper under helger jämfört med på
veckodagar.

Figur 8. Medellängden av de stillasittandeperioder
som registrerats. Inga gruppskillnader eller skillnader
mellan före och efter registrerades.
Figur 6. Antal avbrott i långvarigt stillasittande längre
än 10 minuter. Ingen av gruppernas förevärden skilje
sig från respektive eftervärde.

En intressant fråga är om längden på de stillasittandeperioderna över 10 minuter påverkats.
Hos en individ förekommer ofta såväl mycket
långa perioder (>60 minuter) som kortare.
Vid en påverkan av en persons fysiska aktivitet kan man förvänta sig såväl kompensatoriska ökningar av stillasittande som generella
minskningar. Avsaknaden av förändringar
indikerar att interventionen inte påverkat dess
aspekter, men att man heller inte ökat stillasittandet.
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Måttlig till intensiv fysisk aktivitet

Sammanfattande kommentarer

Ett huvudmått av en persons fysiska aktivitet
är total tid i måttlig till intensiv fysisk aktivitet. Rekommendationerna varierar mellan 60
och 90 minuter per dag, något som de undersökta barnen klarar med marginal, såväl före
som efter interventionen (fig. 9). Det ska dock
sägas att den korta epoch-längden medför att
varje enskild kort (15 s lång) aktivitet räknas
in. I många andra studier och framför allt i
studier där enkätmetodik använts är det inte
möjligt att inkludera så korta perioder som 15
s., vilket kan leda till att denna grupp framstår
som avsevärt mer aktiv. Icke desto mindre,
en majoritet av deltagarna i studien möter de
uppställda rekommendationerna om fysisk
aktivitet. Detta medför i sin tur att möjligheterna att ytterligare öka aktiviteten är begränsad och att det kan till del förklara bristen på
interventionseffekt. De minst aktiva barnen i
båda grupperna ökade sin aktivitet, men utan
skillnad mellan grupperna.

Den undersökta gruppen är relativt aktiv,
varför förbättringspotentialen är begränsad.
Att repetera denna studie i en mindre aktiv
grupp skulle kunna rendera i en större effekt.
I många tidigare studier har strävan varit att
inkludera personer med uttalat låg aktivitet,
något som inte var i fokus i denna studie. Det
är dock vanligt att deltagare vid dessa typer
av studier har en högre aktivitetsgrad. Det ger
den potentiella möjligheten att resultaten från
denna studien är en form av minimi-resultat
och att vid undersökningar av en mer representativ population kan eventuellt en större
effekt observeras.

Figur 9. Tid i måttlig till intensiv fysisk aktivitet (över 3
METs) i minuter per dag.

Trots en avsaknad av interventionseffekt finns
stora skillnader över veckans dagar, med avsevärt lägre andel mer intensiv fysisk aktivitet
hos barnen på helgerna (fig 10), jämfört med
på veckodagarna. Återigen avviker kontrollgruppens eftervärde avsevärt, utan uppenbar
anledning. En viktig observation är att interventionsgruppen inte förändrat sitt beteende
på helgerna till följd av interventionen. Det
motsäger den bild som ibland ges att barn
kompenserar med ökat stillasittande i samband med strukturerade aktiviteter.

Resultaten är modesta. Ingen av de två extremerna, stillasittande eller den med intensiva
delen (MVPA) verkar ha påverkats av interventionen. Detta är till skillnad från många
andra interventionsstudier (Beets et al 2009)
där just insatser efter skoldagen tycks vara
effektiva, i synnerhet bland de minst aktiva.
Det kan således tolkas som att även deltagande
i en kontrollgrupp kan påverka rörelsemönstret hos de som är minst aktiva. Hur länge en
sådan effekt håller i sig är däremot oklart.
Kontrollgruppen har ett avvikande eftervärde
i flera analyser. I studien finns inte några
data kring andra, parallella aktiviteter, men
en sådan variation i aktiviteten är mycket
ovanlig. En möjlighet är ett flertal av barnen i
den gruppen haft en annan aktivitet vid eftermätningen som påverkat aktivitetsnivån. Ett
förslag är att studien repeteras i en grupp barn
från många fler olika skolor. På så sätt minskas risken för att enskilda skolors eller orters
aktiviteter får betydelse. Antalet barn skulle
kunna vara större, men framför allt skulle
ett utökat antal skolor göra en ny studie mer
robust.
En teori kring beteendeförändring stipulerar
en ökad tilltro till den egna förmågan innan
beteendet ändras. I fallet med fysisk aktivitet
brukar den tilltron benämnas fysisk självkänsla. Den fysiska självkänslan var i denna
oförändrad hos såväl kontroll- som interventionsgrupp, vilket kan förklara avsaknaden
av interventionseffekt. Interventionen var inte
primärt riktad till att påverka självkänslan,
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vilket skulle kunna vara en utvecklingsmöjlighet. I kommande interventioner bör både
självkänsla och praktisk aktivitet ingå som
centrala faktorer. En form av intervention som
har detta är den (ursprungligen) amerikanska
projektet SPARK (http://www.sparkpe.org/)
som testats i flera länder, inklusive Belgien
och Sverige med goda resultat.
En omfattande genomgång av interventionsstudier på motsvarande fritids (Beets, 2009)
understryker att denna form av intervention
tycks vara mer effektiv, jämfört med andra
skolbaserade interventioner. Det är alltså rimligt att fortsätta söka efter attraktiva och effektiva arbetsformer inom denna del av barns
vardag. En möjlig orsak till att denna studie
visar begränsad effekt är att man inte haft
tillräcklig intensitet. De studier i Beets undersökning som visat effekt har ofta dagliga och
rätt långvariga aktiviteter med ibland hemuppgifter och ren träning som viktiga inslag. Det
är möjligt att en förtätad intervention skulle
kunna nå bättre resultat i form av ökad aktivitet eller ökad fysisk självkänsla.
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