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1. INNLEDNING 
 
Bakgrunn 
Tenor skole er en av fem barneskoler i Eidsberg kommune. Skolen har om lag 130 elever, 
herunder flere flerkulturelle elever, og en klasse på hvert trinn. 
Skolen har i mange år vært opptatt av elevenes fysiske aktivitet, og valgte fra høsten 2002 å 
starte opp prosjekt ”Aktiv skoledag – fysisk aktivitet på timeplanen”. Bakgrunnen for denne 
innsatsen var en opplevelse av en negativ utvikling når det gjaldt barnas fysiske utholdenhet 
(kondisjon) og motorikk.  
Samtidig erfarte kollegiet ved Tenor skole at elevene satte pris på tilbud om litt ekstra 
aktivitet i gymsalen, samt at de ofte og uoppfordret brukte Scansis-løkka ved skolen. 
Mange av skolens elever er avhengig av skoleskyss, enten fordi avstanden er for stor eller 
fordi veien er trafikkfarlig.  
 
Folkehelseprosjektet i kommunen hadde sammenfallende interesser med skolen og det ble 
derfor startet opp et samarbeid om prosjekt ”Aktiv skoledag”. Slitu IF ble invitert med i 
idefasen av prosjektet. 
Arbeidet hjemles i L97 (1). Inspirasjon er hentet fra Bunkeflomodellen (2), som man ønsker å 
nærme seg. 
 
Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) om folkehelsepolitikken (3) framholder betydningen av 
fysisk aktivitet for å bedre folkehelsen; ”Regelmessig og variert fysisk aktivitet er nødvendig 
for normal vekst, optimal utvikling av muskelstyrke, kondisjon og motoriske ferdigheter hos 
barn og unge” (s. 28). Stortingsmeldingen slår fast at skolen er en svært viktig arena ettersom 
man gjennom den når alle barn og unge.  
 
Mål  
Målet med prosjektet er barn med større fysisk utholdenhet, bedre kroppsbeherskelse og økt 
konsentrasjon, særlig i forhold til skolearbeid, samt barn som gjennom deltakelse i prosessen 
har lært å ta vare på sin egen helse. 
 
Delmål; 
• Organisatorisk ønsker man fra skolens side å undersøke om det er mulig å sette mer fysisk 

aktivitet på timeplanen hver skoledag, og gjennomføre det i praksis. For skoleåret 2002-03 
betyr dette en halv time aktivitet hver dag fire skoledager og en ordinær gymtime den 
femte dagen.  

• For folkehelseprosjektet er dette arbeidet et delprosjekt. Ett grundig evaluert delprosjekt er 
et virkemiddel i dokumentasjonen i hovedprosjektet. Erfaringer herfra vil kunne brukes i 
motiveringsarbeid overfor andre skoler og virksomheter til å sette fysisk aktivitet på 
dagsorden.  

• For Slitu IF, så vel som for Eidsberg kommune er det et mål å finne samarbeidsarenaer 
mellom idretten og skolen/kommunen.  

 
 
Problemstillinger  
Følgende problemstillinger ønsket deltakerne å få svar på; 

• Hvor mye mer fysisk aktivitet er det mulig å få til ? 
• Er resultatet av denne høyere aktiviteten målbar ? 
• Er de organisatoriske endringene som mer fysisk aktivitet krever gjennomførbare i 

praksis i en hektisk skolehverdag ? 



2. METODE 
En arbeidsgruppe bestående av representanter fra skolen, Slitu IF og folkehelseprosjektet har 
ledet arbeidet. For å få gjennomført prosjektet ble arbeidet delt i flere deler; 
• Kompetanseutvikling hos personalet. Inspirasjonskurs og studiebesøk. 
• Utvikling av et aktivitetsområde øst for skolen. Utarbeiding av faste opplegg for gymsal 

og Scansis-løkke. 
• Praktisk gjennomføring av mer fysisk aktivitet i skoledagen, og registrering av aktivitet 
• Evaluering.  
 
Rapporten omhandler evalueringsdelen av prosjektet. 
Ansvarlige for prosjektet er rektor Ivar Ånesland, fysioterapeut Kari Anne Dehli og 
folkehelsekoordinator Elsie Brenne. 
 
Fysiske tester og målinger 
Fysiske tester og målinger ble gjennomført etter en test-retest-modell ved oppstart av 
prosjektet og etter ett år. 
Fysioterapeuter gjennomførte tre ulike fysiologiske tester; hamstringstøybarhet/aktiv 
hoftefleksjon, balansetest og step-test. Beskrivelse av testene er lagt som vedlegg 1. Det er 
benyttet standardiserte tester der samme prosedyre ble gjentatt ved retest. 
 
Hamstringstøybarhet/aktiv hoftefleksjon gir et mål på mykhet og bevegelighet i hofteleddet. 
Balansetesten måler kroppens evne til å bevege seg og holde stillinger i forhold til underlaget. 
Dette er en grunnleggende motorisk ferdighet. 
Step-testen måler puls og pulsfall etter arbeid, og er et mål på kondisjon. Utslag på step-test  
er avhengig av type aktivitet, intensitet og varighet. Etter en periode med økt trening som gir 
forbedring av kondisjon blir puls 0 lavere og fall i pulsslag ved puls 1 og 2 blir større. 
 
Helsesøster gjennomførte måling av vekt og høyde ved oppstart og etter ett år. Samme vekt 
og måleutstyr ble brukt ved begge anledninger. Målte verdier ble gjort kjent bare for de av 
elevene som ønsket å vite sine verdier.  
Vekt og høydemålinger ble gjennomført til tross for at det i en tid ikke har vært anerkjent 
innenfor skolehelsetjenesten å veie skolebarn. Imidlertid ser vi nå i den vestlige verden noe 
som kan ligne en overvektsepidemi blant barn og unge. Dette er en betydelig helserisiko, 
særlig ettersom overvekt i barne- og ungdomsalder forsterkes i voksen alder (4).  
Kroppsmasseindeks (KMI) er et mye benyttet verktøy for å måle forholdet mellom vekt og 
høyde (vekt/høyde x høyde) (kg/m x m). Grensen for undervekt, respektive overvekt for barn 
i ulike aldre er beregnet å tilsvare KMI 20 (undervekt), respektive 25 (overvekt) for voksne. 
KMI mellom 20 og 25 for voksne er ”normalvekt” (5). Metoden har betydelige svakheter, 
men kan benyttes for å sammenligne verdier for grupper av individer. 
 
Tester og målinger er gjort på de elevene som var tilstede på skolen testdagene. 
Fysiologiske tester ble tatt på tredje, fjerde og femte klassetrinn begge år, mens måling av 
vekt og høyde ble gjort på alle elever fra og med andre klasse. Testene ved oppstart av 
prosjektet fungerer derfor som kontrollgruppe for tilsvarende klassetrinn etter ett års drift av 
prosjektet. Dette betyr at fjerde klasse i 2002 er kontrollgruppe for fjerde klasse i 2003. Det er 
naturlig å få en positiv utvikling i alle de tre fysiologiske testene med økende alder. Ved å 
bruke kontrollgruppe fra samme klassetrinn unngår vi denne feilkilden. 
Alle verdier er oppgitt som median-verdier ettersom det er et relativt lite materiale. Ved bruk 
av gjennomsnittverdier kunne ekstremverdier ha påvirket resultatet uheldig. Endring fra test 
til retest er oppgitt i prosent av utgangsverdien. 



Foreldrene ble bedt om å gi passivt samtykke til at barnet deltok i fysiske tester. Ingen 
foreldre reserverte seg mot å delta.  
 
Registrering av fysisk aktivitet 
Alle klassestyrere hadde ansvar for å registrere antall minutter fysisk aktivitet på klassenivå. 
En ordinær kroppsøvingstime ble satt til 35 minutter, mens utedag ble beregnet til 120 
minutter. Tid brukt til annen aktivitet ble registrert fra gang til gang. Friminutt og naturlig 
fysisk aktivitet utenom undervisningen er ikke regnet med.  
Denne beregningsmåten vil gi 70 – 80 minutter fysisk aktivitet pr. uke med en ”ordinær” 
organisering av fag og timefordeling. I barneskolen har klassene 2 uketimer til kroppsøving, 
samt noe annen aktivitet. 
Det er ikke registrert hva slags type aktivitet som er gjort, bare tiden som er brukt. 
 
 
Fysisk aktivitet 
Det ble lagt til rette for ulike typer aktivitet.  
Elever og lærere har stått for byggingen av en terrengløype i ravineområdet øst for skolen. 
Løypa har store høydeforskjeller og naturlige utfordringer som kan forseres. Området har 
også blitt brukt til undervisning i andre fag og til utedager. 
Skolen har en Scansis-løkke som er lagt til rette for uorganisert aktivitet først og fremst med 
ball. Slitu IF, Askim videregående skole og arbeidsgruppa utarbeidet opplegg for ball-løkka 
som alle klasser kunne benytte. Likeens ble det utarbeidet ulike opplegg for bruk i gymsalen. 
Lærerne gjennomgikk kurs for å øke sitt ideomfang på aktiviteter og opplegg. 
 
 
Spørreundersøkelse  
Elever fra fjerde til syvende klasse deltok i en enkel kvantitativ spørreundersøkelse et drøyt år 
etter at prosjektet startet opp (vedlegg 2). Spørreundersøkelsen er gjennomført i en vanlig 
time, og alle elever som var tilstede på skolen den aktuelle dagen deltok i undersøkelsen. 
Elevene ble muntlig forklart hva som mentes med begrepet fysisk aktivitet. 
Lærerne ved skolen, også de som ikke var klassestyrere gjennomførte en annen kvantitativ 
spørreundersøkelse der de ble bedt om å ta stilling til ulike påstander. Svarene er omregnet til 
gjennomsnittsverdier på den måten at svaralternativ ”helt enig” har verdien 1, mens 
svaralternativet ”helt uenig” har verdien 4. Gjennomsnittsverdiene for de ulike påstandene er 
samlet i en oversikt (vedlegg 3). 
 
Data fra fysiske tester og spørreundersøkelsene er bearbeidet av folkehelsekoordinator  
Elsie Brenne og fysioterapeut Kari Anne Dehli. 
 
 
 
3. RESULTATER 
Fysiologiske tester 
Hamstringstøybarhet viste seg å være en svak test. Den var vanskelig å gjennomføre og var 
avhengig av testerens subjektive oppfatning. Den stilte også krav til deltakerens statiske 
styrke, og var vanskelig å gjennomføre for ukonsentrerte elever.  
Vi har valgt å ikke legge vekt på resultatene fra denne testen. 
  
Både fjerde og femte klasse hadde en bedring i balansetesten på 6 sekunder fra test til retest. 
Dette gir en økning på 75 % i prosjektperioden. 



For tredje klasse så vi en svak reduksjon for balansetesten. Dette kan ha sammenheng med at 
det er 35 % flere elever i tredje klasse i 2003 sammenlignet med i 2002.  
For alle deltakerne var det en økning i balansetesten på 38 %. 
For step-testen er særlig verdiene for femte klasse tydelige; 6,5 % reduksjon i puls 0, 7,6 % 
reduksjon for puls 1 og 8,7 % reduksjon for puls 2, noe som gir grunn til å si at femte klasse 
har en generell bedring av kondisjon på 7 – 8 %.  
For fjerde klasse er verdiene for puls 0 og 1 de samme, men vi ser en reduksjon i puls 2 på 6 
slag eller 6,8 %. 
I tredje klasse ser vi ingen endring i puls.  
For alle deltakerne var det en nedgang i puls 0 og 1 på 2 %, og 4,5 % reduksjon i puls 2. 
Det er interessant å se at femte klasse, som er den av de tre test-klassene som hadde 
gjennomsnittlig mest fysisk aktivitet også er den klassen som har best resultat for balanse og 
for kondisjon. 
 
 
Fig. 1. Fysiologiske tester. Median-verdier 

 Hamstringsgrader 
Balanse, 
sekunder Puls 0 Puls 1 Puls 2 n

3.kl. 02 62 10 156 91 91 16
3.kl. 03 60 8 156 93 92 22
       
4.kl. 02 62 8 148 90 88 16
4.kl. 03 64 14 149 90 82 18
       
5.kl. 02 61 8 155 92 92 16
5.kl. 03 62 14 145 85 84 18
       
alle klasser 02 61,7 8,7 153 91 90 48
alle klasser 03 62 12 150 89 86 58
 
 
 
Vekt og høydemålinger 
Medianverdien for alle klassetrinn ligger godt innenfor ”normalverdien” for KMI for 
klassetrinnet.  
Det er et for lite deltakerantall på hvert klassetrinn til at det gir mening å sammenligne 
verdiene for 2002 og 2003. Med et relativt lite deltakerantall vil individuelle forskjeller kunne 
påvirke gruppeverdiene.  
 
 
Fig. 2. ”Normalverdier” for KMI og medianverdier for 2002 og 2003, alle klassetrinn, 
jenter og gutter samlet. 
Klassetrinn KMI ”normal” KMI 2002 KMI 2003 
2 14,8 – 17,7 16,6 16,2 
3 15,0 – 18,0 16,5 16,8 
4 15,4 – 19,0  16,1 18,1 
5 15,9 – 20,0  16,4 16,0 
6 16,0 – 20,5  18,0 18,0 
7 17,0 – 21,5  18,5 18,5 
 



Det var store individuelle forskjeller mellom elevene, både i høyde og vekt. For alle 
klassetrinn, med unntak av sjette klasse, ble det funnet høyere gjennomsnittsverdi enn 
medianverdi for vekt. Det var ikke forskjell mellom gjennomsnitt- og medianverdi for høyde. 
Dette gir en gjennomsnittverdi for KMI som er høyere enn medianverdien. 
Medianverdien ”korrigerer” for de svært høye og svært lave verdiene. Gjennomsnittsverdien 
tar hensyn til alle individuelle verdier.  
Dette betyr at det var store individuelle forskjeller i vekt og høyde blant elevene, men at det 
var flere elever med høy vekt i klassene, enn det var elever med lav vekt. Elevene fordelte seg 
likt rundt gjennomsnittet for høyde.  
Det ser derfor ut til at Tenor skole ikke er noe unntak fra den generelle vektutviklingen blant 
barn og unge i Norge; flere overvektige enn undervektige barn. 
 
 
Registrering av fysisk aktivitet 
Registrering av fysisk aktivitet ble gjort for å se om vi med å sette fysisk aktivitet ”på 
timeplanen” kunne øke den ukentlige aktiviteten på skolen. Målinger ble gjort i alle skoleuker 
fra og med uke 43 i skoleåret 2002-03, til og med uke 42 i skoleåret 2003-04. I figur 4 er 
klassene ført opp etter det trinnet de gikk i ved avslutningen av prosjektet. 
Nåværende sjette klasse (femte klasse ved oppstart) er den klassen som har hatt mest fysisk 
aktivitet av de klassene som har vært med i hele perioden. De har i gjennomsnitt hatt 153 
minutter organisert fysisk aktivitet hver uke, tilsvarende 30 minutter hver dag. De øvrige 
klassene har hatt fra 143 til 99 minutter pr. uke. De som er oppført som første klasse i figur 4 
har vært med i prosjektet bare fra skolestart 2003-04. 
 
 
Fig. 4. Antall minutter brukt til fysisk aktivitet pr. uke i testperioden. 
Uke 43/02 til uke 42/03. Gjennomsnitt  

 
 
 
Spørreundersøkelser 
Elevenes spørreundersøkelse viste en svært positiv holdning til fysisk aktivitet i skoletida.  
77 % likte veldig godt å ha fysisk aktivitet på skolen, 74 % syntes de burde ha mer fysisk 
aktivitet enn i dag, 71 % trodde foreldrene deres likte at de hadde fysisk aktivitet på skolen 
(de resterende visste ikke hva foreldrene syntes) og 81 % sa at det var ikke noe problem å 
skulle huske på riktig utstyr for fysisk aktivitet. Gymsalen var den aktiviteten flest elever likte 
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best, dernest kom Scansis-løkka (mer populær blant guttene enn blant jentene) og 
terrengløypa. 
 
Lærernes spørreundersøkelse viste at lærerne var overveiende positive til Aktiv skoledag; 
prosjektet har vært positivt for skolemiljøet, det har vært lett å motivere elevene, det har ikke 
vært noen nevneverdig belastning for lærerne å legge til rette for fysisk aktivitet i skoletida, 
og foreldrene oppleves som veldig positive til prosjektet. 
Lærerne er ikke redd for at elevene mister undervisning i andre fag og emner, men er bare 
delvis enige i at elevene er mer konsentrert etter fysisk aktivitet. De mener elevene ikke er 
godt nok praktisk forberedt med riktig utstyr, og ønsker for sin egen del bedre kompetanse på 
å legge til rette for fysisk aktivitet. 
 
 
 
 
4. KONKLUSJON 
Prosjekt ”Aktiv skoledag – fysisk aktivitet på timeplanen” ønsket å sette fokus på mulighetene 
for å øke den daglige fysiske aktiviteten i skolehverdagen og eventuelle resultater av denne 
aktiviteten.  
Hovedmål for prosjektet var barn med større fysisk utholdenhet, bedre kroppsbeherskelse og 
økt konsentrasjon, særlig i forhold til skolearbeid, samt barn som gjennom deltakelse i 
prosessen har lært å ta vare på sin egen helse. 
Vi har sett at de elevene som hadde mest fysisk aktivitet fikk både større utholdenhet og bedre 
balanse. Vi har ikke målt konsentrasjon i forhold til skolearbeidet og evne til å ta vare på egen 
helse. 
 
Prosjektet ønsket å finne svar på tre problemstillinger;  
• Hvor mye mer fysisk aktivitet er det mulig å få til ? 
Prosjektet har vist at det er praktisk gjennomførbart å legge til rette for 30 minutter fysisk 
aktivitet hver dag, innenfor en ordinær organisering av skoledagen.  
 
• Er de organisatoriske endringene som mer fysisk aktivitet krever gjennomførbare i praksis 

i en hektisk skolehverdag ? 
Både lærere og elever syntes det var positivt å kunne ha mer fysisk aktivitet i skoledagen. 
Begge grupper ga uttrykk for at de oppfatter at foreldrene mener det samme. Lærerne var ikke 
bekymret for at elevene ”mistet” undervisning i andre fag og emner. 
 
• Er resultatet av denne høyere aktiviteten målbar ? 
En moderat økning i fysisk aktivitet i skoletida, fra 70 – 80 minutter/uke normalt til 150 
minutter/uke i prosjekttida ga en økning i kondisjon på 7 – 8 %. Økningen i kondisjon var 
størst i den klassen som hadde mest fysisk aktivitet.  
Dessuten så vi at to av klassene hadde en stor økning (75 %) i balanse etter prosjektet. 
Undersøkelsen viste at overvekt blant barn er et aktuelt tema, men at det ikke var mulig med 
det aktuelle deltakerantallet å finne effekt av økt fysisk aktivitet på elevenes kroppsvekt. 
 
 
Det er i dette prosjektet grunnlag for å si at jevnlige doser med fysisk aktivitet ga fysiologisk 
effekt. 
Vektutviklingen blant barn gjør det aktuelt å sette sterkere fokus på fysisk aktivitet så vel som 
kosthold og matvaner i skolen. 



 
 
Konklusjonen for prosjekt ”Aktiv skoledag – fysisk aktivitet på timeplanen” er at de 
positive funnene bør få konsekvenser for praktisk arbeid med mer fysisk aktivitet i 
skoledagen i Eidsberg kommune. 
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