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Hvis du vil ha bilde på forsiden av rapporten, 

kan det legges inn her. Størrelsen er: B: 10 cm 

x H: 12 cm. Ca 160 ppi i oppløsning. 
 

På elementer med farge, kan du velge en av de 

ni fargene, som vist under. Det samme gjelder 

elementer med farge på baksiden. 

 

 

 

 

 

 

Slett denne blokka før bruk og informasjonen 

den inneholder, uansett om du skal ha med 

bilde eller ikke. 
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Innledning 

Den fysiske skolesekken (DFS) er et samarbeidsprosjekt som har til hensikt å bidra til å øke 

barn og ungdoms fysiske aktivitetsnivå. Dette samarbeidsprosjektet ble påbegynt i 2007, og er 

finansiert av Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Sør-Trøndelag 

Idrettskrets. Høsten 2011 har Sør-Trøndelag Idrettskrets, som en del av den fysiske 

skolesekken, tilbudt tre ulike typer aktiviteter, ballsidighet, turn og kontaktsport, fordelt på 47 

grupper. Aktiviteter er gjennomført i 46 grupper fordelt på 31 ulike skoler. Omtrent 1400 

elever har deltatt.  

 

Senter for idrettsforskning (NTNU Samfunnsforskning AS) har blitt innleid til å administrere 

den praktiske gjennomføringen av tiltakene, utvikle en evalueringsmodell for aktivitetene og 

gjennomføre en enkel evaluering av prosjektet. 

 

 

1. Praktisk administrasjon av tiltakene 

Høsten 2011 ble skoler invitert til å melde seg på de aktuelle tilbudene (15 tilbud for hver av 

de tre aktivitetstypene; ballsidighet, turn og kampsport). Aktivitetstilbudet ble utviklet av 

idretten. 

 

I løpet av noen få dager ble tilbudene fulltegnet. Aktivitetene ble gjennomført av 9 

instruktører i 46 ulike grupper. De 46 gruppene var fordelt på 29 skoler. Senter for 

idrettsforskning administrerte kontakten mellom skolene og instruktørene. 

 

Vurdering 

Informasjon om tilbudet ble sendt til skolene flere uker etter skolestart høsten 2011. Det var 

kort tidsavstand mellom da informasjonen ble sendt og aktuelle tidspunkt for gjennomføring 

av aktiviteter. Til tross for dette, svarte skolene raskt. Den raske påmeldingen fra skolene, 

tyder på at tilbudet var attraktivt for skolene og de aktuelle lærerne. 

 

Vår kontakt med skolene bekrefter en meget positiv holdning til tilbudet. Det var meget enkelt 

å formidle kontakt mellom skolene og instruktørene. Det var også meget enkelt å finne 

aktuelle tidspunkt aktivitetene kunne gjennomføres. Dette bidrar også til å forsterke 

inntrykket av skolenes positive holdning til tilbudet. 
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2. Utvikling av evalueringsmodell 

Med bakgrunn i en meget knapp tidsfrist, og begrensede økonomiske midler til evaluering, ble 

det lagt vekt på å utvikle en enkel og kostnadseffektiv modell.  

 

Elevevaluering 

Hovedfokus i evalueringen var elevenes opplevelse av aktivitetstilbudene. Det ble fokusert på 

to dimensjoner i opplevelsen, hvor godt elevene trivdes og om de opplevde at de lærte noe i 

aktivitetene. Trivsel og læring i aktivitetene er av grunnleggende betydning for å kunne bidra 

til at barna øker sitt fysiske aktivitetsnivå, på kort og lang sikt.  

 

Det var også sentralt å avdekke hvordan ulike elever opplevde aktivitetene. En aktuell 

problemstilling er om den fysiske skolesekken er attraktiv for de elevene som er fysisk aktive 

ellers, og som deltar og trives godt i kroppsøvingstimer, når de deltar i idrett og når de er 

fysisk aktive.  

 

Det ble utarbeidet en ”spørrelapp” med fem spørsmål. For hvert spørsmål skulle elevene svare 

på en skala fra 1 til 7 om hvor godt påstandene passet for dem. 

 

- Jeg trivdes i timen. 

- Jeg lærte noe nytt i timen. 

- Hvor godt trives du i kroppsøvingstimer? 

- Hvor godt trives du når du trener i idrettslag? 

- Hvor godt trives du når du er andpusten?  

 

Elevene ble spurt om å besvare spørrelappen rett etter gjennomføring av aktivitetene. 

 

Instruktør- og skole-evaluering 

For hver aktivitetsgruppe besvarte instruktørene en ”spørrelapp” med spørsmål om varighet 

av aktiviteten, klassetrinn, antall elever og deres engasjement. De svarte også på et spørsmål 

om lærerne deltok i aktivitetene. Utover dette ble også instruktørene oppfordret om å skrive 

utfyllende kommentarer og kommentere muntlig. 

 

I ettertid ble det gjennomført telefonintervju av rektorer og lærere. For hver av de tre 

aktivitetstypene ble rektorer og lærere ved tre ulike skoler kontaktet i etterkant av aktivitetene. 

Det ble valgt skoler i ulike geografiske områder. Intervjuene var meget åpne for å fange deres 

opplevelse av aktivitetene.  
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3. Resultater 

Med bakgrunn i tilbakemeldinger fra instruktørene deltok omtrent 1400 elever i 46 

aktivitetsgrupper, fordelt på 31 skoler. I 44 av aktivitetsgruppene svarte 1010 elever på 

spørrelappen. I tabell 1 presenteres antall elever og skoler, fordelt etter aktivitetstype. 

 

Tabell 1: Antall skoler, elever og instruktører, fordelt etter aktivitetstype. 

Aktivitet Skoler med aktivitetstilbud Skoler med elevdata (N) Instruktører 

Ballsidighet 15 13 (355) 2 

Turn 16 15 (412) 6 

Kontaktsport 12 11 (243) 1 

Totalt 31 29 (1010) 9 

 

 

I 44 grupper svarte 1010 elever på spørrelappen. Dette er 73 % av elevene i de gruppene vi 

har elevsvar fra, og ca. 70 % av antall elever som deltok. Av de som svarte var det 49 % 

jenter. De fleste elevene som deltok går i barneskolen. Nesten halvparten av deltakerne går i 

6. eller 7. klasse. Rundt 15 % av elevene går i ungdomsskolen. Det er 6 av de 31 skolene som 

ligger i Trondheim, og elevene fra disse skolene utgjør 20 % av elevene som deltok.  

 

Aktivitetstimene varte i ca. en time. I mange skoler ble kroppsøvingstimer benyttet til den 

fysiske skolesekken. Litt over halvparten av lærerne deltok i aktivitetene, mens rundt 40 % så 

på aktivitetene.  

 

3.1 Trivsel i aktivitetstimen 

I figur 3.1 presenteres elevenes trivsel i aktivitetstimen. Hovedtendensen er at elevene trives 

godt i timen. Hele 80 % av elevene svarte at de trivdes godt i timen, og over halvparten av 

elevene krysset av for den høyeste verdien (7). På bakgrunn av disse tallene kan en 

konkludere med elevene trives i den fysiske skolesekken.  
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Dette gjelder elever ved ulike skoler og i ulike aldersgrupper. Det gjelder for både gutter og 

jenter, og det gjelder alle tre aktivitetstilbudene.   

  

Figur 1: Elevenes trivsel i aktivitetstimen, fordelt på gutter og jenter.  

 

 

Den gjennomsnittlige trivselen er 5,93 (på en skala fra 1 til 7). Gutter og jenter har 

hovedsakelig sammenfallende opplevelser, men det er en tendens til at jenter trives noe bedre 

enn guttene.  

 

Trivselen varierer noe fra gruppe til gruppe - fra 4,88 til 7,0. Størst variasjon finner vi mellom 

elevene i samme gruppe. I mange av gruppene er det elever som svarer i hver sin ende av 

skalaen. For de aktivitetene som har flere instruktører, finner vi ingen signifikante forskjeller 

mellom instruktørene. 

Elevenes svar varierer mellom aktivitetene. I kontaktsport er gjennomsnittet 6,47, mens den i 

turn er 5,95 og 5,53 i ballsidighet. Disse variasjonene skal en være forsiktig med å overtolke, 

da det er få grupper av hver aktivitetstype. Det er imidlertid ikke urimelig å anta at 

nyhetsverdien påvirker trivselen. Elevene er minst vant med kontaktsport og mest vant med 

ballsidighet.  
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I materialet er det ingen signifikante variasjoner mellom skoler i Trondheim og i andre 

kommuner i fylket. Elevenes alder, antall elever på skolene og antall deltakere i 

aktivitetsgruppene varierer ikke signifikant med trivselen. Det er behov for et større utvalg om 

en skal kunne gjøre analyser av hvordan eksterne faktorer påvirker elvenes trivsel.  

Selv om de fleste elever trives godt i aktivitetstimene, er det viktig å peke på at en av fem 

elever ikke trives godt i timene. Senere skal vi se litt nærmere på ”hvem” som ikke trives i 

den fysiske skolesekken.  

 

3.2 Læring i aktivitetstimen 

Nesten 70 % svarte bekreftende på at de lærte noe nytt i aktivitetene, og gjennomsnittverdien 

er 5,43. Dette er høye verdier, men noe lavere enn på spørsmålet om trivsel. 

Figur 2: Elevenes opplevde læring i aktivitetstimen, fordelt på gutter og jenter. 

 

Svarene tyder på at noen flere jenter enn gutter opplevde at de lærte noe nytt i timen med den 

fysiske skolesekken.  

Det er signifikante variasjoner mellom aktivitetstypene. Gjennomsnittlig svar på 

læringsspørsmålet, er 6,53 for kontaktsport, 5,23 for turn og 4,90 for turn. Disse variasjonene 

er tydelig knyttet til hvor godt elevene kjenner aktivitetene fra før. Her skiller kontaktsport 

seg ut. Senere skal vi se nærmere på sammenhengen mellom trivsel og opplevd læring.  
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For de aktivitetene som har flere instruktører, finner vi ingen signifikante forskjeller mellom 

instruktørene. 

3.3 Trivsel i kroppsøvingstimer og på treninger i idrettslag 

For å kunne vurdere hvem skolesekken passer best for, skal vi se litt nærmere på hvor godt 

elevene trives i kroppsøvingstimer, når de trener i idrettslag og når de er andpustne. I figur 3 

og 4 ser vi at elever flest, både gutter og jenter, trives godt i kroppsøvingstimer og når de 

trener i idrettslag. 

Figur 3: Elevenes trivsel i kroppsøvingstimer, fordelt på gutter og jenter. 

 

Figur 4: Elevenes trivsel når de trener i idrettslag, fordelt på gutter og jenter. 
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3.4 Trivsel når en er andpusten 

Deltakelse i den fysiske skolesekken, i kroppsøvingstimer og når en trener i idrettslag er 

knyttet til mange forhold. Mye av dette er ikke knyttet til den ”fysiske treningen”. For å danne 

oss et bilde av elevenes opplevelse av å trene hardt fysisk, har vi spurt om hvor godt de trives 

når de er andpustne.   

Figur 5: Elevenes trivsel når de er andpusten, fordelt på gutter og jenter. 

 

Figuren viser at rundt halvparten (52 %) trives godt når de er andpustne, mens rundt en 

fjerdepart trives dårlig når de er andpustne (24 %). Vi ser også av figuren at det er flest jenter 

som svarer ”sånn passe”.  

Det er viktig å merke seg at flere trives med å være fysisk aktive (i skolesekken, 

kroppsøvingstimer og i idrett) enn de som trives med å være andpustne. Når en ønsker at barn 

skal etablere aktivitetsvaner, er det av grunnleggende betydning å finne aktiviteter som de 

unges trives med og som de kan opprettholde over tid. For sterkt fokus på at de unge skal yte 

mest mulig når de trener, kan virke negativt for noen. 
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3.4 Om målgrupper 

Målsettingen for den fysiske skolesekken er å bidra til å øke barn og unges fysiske 

aktivitetsnivå. Vi velger derfor å se nærmere på hvilke sammenhenger det er mellom trivsel i 

skolesekken, læring og trivsel i kroppsøving, trening i idrettslag og når en er andpusten. 

I tabell 2 presenteres korrelasjonen mellom de ulike spørsmålene elevene svarte på.  

Tabell 2: Sammenheng mellom elevenes trivsel og læring ved ulike fysiske aktiviteter.  

 Trivsel 

skolesekk 

Læring 

skolesekk 

Trivsel 

kroppsøving 

Trivsel på 

trening i IL 

Trivsel når 

andpusten 

Trivsel sekk 1     

Læring sekk .577 1    

Trivsel kroppsøving .405 .303 1   

Trivsel IL .279 .178 .489 1  

Trivsel andpusten .184 .153 .344 .315 1 

* alle korrelasjoner er signifikant på 0.01-nivå 

Tabellen viser at det er positiv signifikant sammenheng mellom trivsel i ulike fysiske 

aktiviteter og opplevd læring i den fysiske skolesekken. Dette indikerer at aktivitetene knyttet 

til skolesekken oppleves særlig positivt av elever som har et positivt forhold til ulike former 

for fysisk aktivitet. Den sterkeste sammenhengen er mellom trivsel og læring i den fysiske 

skolesekken. Dette viser at læringselementet er viktig for barns opplevelse av fysiske 

aktivitet. Det er en svakere sammenheng mellom trivsel i skolesekken og trivsel i 

kroppsøving, enn hva vi finner mellom kroppsøving og idrettslag. Tabellen viser at den 

svakeste sammenhengen finner vi mellom læring i skolesekk og trivsel når en andpusten. 

Sammenhengen mellom trivsel i kroppsøving og trivsel når en er andpusten er også relativt 

svak. Sammenhengene indikerer at selv om den fysiske skolesekken oppleves mest positiv av 

de fysisk aktive, er det tydelig at den treffer noe annerledes enn kroppsøving og 

idrettsdeltakelse. Tidligere i rapporten så vi at den fysiske skolesekken blir noe bedre likt av 

jentene enn guttene.  

Når vi ser nærmere på tallene, finner vi at 52,5 % av elevene trives like godt (på en tredelt 

skala) i skolesekken som i kroppsøving. Hele 30,0 % trives bedre i skolesekken enn hva de 

gjør i kroppsøving, mens 17,5 % trives best i kroppsøving. 
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4. Konklusjon 

Tilbakemeldinger fra skolene og lærerne er klart positive. Skolene melder seg raskt på, og er 

fornøyde etter gjennomføringen av aktiviteten. Det er i denne evalueringen ikke gjennomført 

en analyse av aktivitetsinnholdet. Instruktørene svarer at de er fornøyde med opplegget. 

Kommunikasjonen mellom skolene og instruktørene kunne med fordel vært noe bedre i 

forkant av aktivitetene. Dette er knyttet til praktiske ting som hva som finnes av utstyr på 

skolene og hvordan instruktørene finner fram enklest mulig. 

Elevene trives godt i de fysiske skolesekktimene. Gutter og jenter har relativt like opplevelser 

av den fysiske skolesekken. Trivselen i skolesekktimene er noe høyere enn hva vi finner i 

kroppsøvingstimene, men noe lavere enn hva vi finner i idrettslag. 

Det er tydelig at de elever som trives når de er fysisk aktive, er de som trives best i den 

fysiske skolesekktimen. På denne måten er den fysiske skolesekken en bekrefter av elevenes 

verdier. Samtidig er det viktig å merke seg at mange opplever den fysiske skolesekken mer 

positivt enn andre måter å være fysisk aktive på. Dette gjelder først og fremst de som ikke 

trives best når de er andpustne (trener hardt), i kroppsøvingstimer og når de trener i idrettslag. 

Med en målsetting om å bidra til at flere skal øke sitt fysiske aktivitetsnivå, må dette oppfattes 

positivt. 

Mange elever trives ikke godt når de er andpustne. Dette er det viktig å merke seg når en skal 

legge til rette for at flere skal øke sitt aktivitetsnivå. Høyintensitetsopplegg kan virke negativt 

på trivselen, og således virke mot sin hensikt i forhold til unge som ikke liker å trene så hardt 

at de blir andpustne. 

Det er også grunn å framheve den sterke sammenhengen mellom trivsel og læringsutbytte. 

Selv om det primære målet er begrenset til å øke de unges fysiske aktivitetsnivå, kan det være 

klokt å legge vekt på læringsutbytte. Opplevd læring er nært knyttet til mestring, gleden og 

lysten til å være fysisk aktive. 

Denne begrensede evalueringen konkluderer med at den fysiske skolesekken er et positivt 

tilbud for de fleste, og i særdeleshet for noen elever som ikke trives godt i kroppsøving og på 

treninger i idrettslag. Svarene tyder på at skolesekken er et godt alternativ for skolene og de 

fleste elevene. Med utgangspunkt i denne evaluering kan en ikke konkludere med hvor stor 

betydning den fysiske skolesekken har for elevenes fysiske aktivitetsnivå.  
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5. Utfordringer 

For å kunne svare på hvilken betydning den fysiske skolesekken har for de unges 

aktivitetsnivå, er det behov for erfaringer fra flere aktiviteter og en grundigere 

datainnsamling. Nedenfor har vi skissert fem sentrale evalueringsspørsmål – viktige 

utfordringer for den som ønsker å øke de unges fysiske aktivitetsnivå.  

For det første er det behov for mer kunnskap om innholdet av aktivitetene i den fysiske 

skolesekken, hva den enkelte elev gjorde i timen. Det innebærer kunnskap om type 

bevegelser, intensitet, hyppighet og varighet. 

For det annet må en også vurdere den fysiske skolesekktimen i forhold til den timen som 

fortrenges. Selv om elevene trives best (gjennomsnittlig) i den fysiske skolesekktimen, er det 

dermed ikke nødvendigvis slik at denne timen er bedre enn den kroppsøvingstimen som 

erstattes. 

For det tredje, bør den fysiske skolesekken vurderes i et litt lengre tidsperspektiv. Det er 

viktig å evaluere om den fysiske skolesekken påvirker kroppsøvingstimene i etterkant. Kan 

det tenkes at lærere og elever har blitt inspirert av den fysiske skolesekken, slik at 

kroppsøvingstimene blir bedre i etterkant? 

For det fjerde er det også viktig å se på om erfaringer fra den fysiske skolesekken påvirker 

elevenes fysiske aktivitetsnivå utenfor skolen. Har elevene blitt inspirert til å øke sitt fysiske 

aktivitetsnivå på fritiden. 

Den femte og viktigste utfordringen er om erfaringen fra den fysiske skolesekken bidrar til 

gode aktivitetsvaner som varer gjennom hele livet. Det fysiske aktivitetsnivået er relativt høyt 

i barneårene, men for mange avtar dette gjennom ungdomstida og resten av livet. Den fysiske 

skolesekken har tatt mål av seg å ha slike langsiktige virkninger. 

Den fysiske skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom flere parter. Det er også en 

utfordring å opprettholde et samarbeid mellom flere parter. Gjennom samarbeid kan idretten 

og skolen gi det beste tilbudet for barn og ungdom. 

 




