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INNLEDNING 
Europeiske og norske studier viser at barn og ungdom i 9- og 15 –års alder er blitt tyngre og 

er i mindre fysisk aktivitet enn før og at ungdom blir mindre aktive med alder (Klasson- 

Heggebø 2003, Riddoch et al. 2004). På ungdomstrinnet synes det å være lite fysisk aktivitet i 

friminuttene og aktiviteten synker merkbart fra 7. til 10. klassetrinn (Bjelland og Klepp 2000). 

Forklaringen på dette kan være for korte friminutt (det er ikke vanlig med midttime på 

ungdomstrinnet) eller at skolgården er kjedelig og ikke gir utfordringer som fremmer fysisk 

aktivitet (Limstrand 2003). Fysisk aktivitet i dagens skole synes å være mest tilpasset elever 

som mestrer dette best. Dette rammer de elevene som aller mest trenger å øke sitt 

aktivitetsnivå. En bedre tilretteleggig av skolegården vil kunne ha særlig stor effekt for 

ungdomstrinnet. Lengre friminutt og /eller midttime med fri aktivitet i et godt tilrettelagt 

bevegelsesmiljø vil øke fysisk aktivitet i skolehverdagen også på ungdomstrinnet (Mjaavatn 

og Skisland 2004).  

 

Det er generelt akseptert at mangfold og variasjon i utemiljøet øker aktiviteten og særlig synes 

naturlandskap å motivere til økt fysisk aktivitet. Studier av barn på naturlekeplasser viser en 

økt variasjon i bevegelsesleken som igjen gir en positiv effekt på barnas motoriske mestring  

(Fjørtoft 2000, 2004). Landskapselementer som topografi og vegetasjon synes å ha en klar 

sammenheng med barnas mangfold i bevegelseslek og fysisk aktivitet (Fjørtoft and Sageie 

2000). 

 

Lindholm (2001) har i en studie av skolegårder dokumentert hvordan aktiviteten kan påvirkes 

ved ombygging og tilrettelegging. Det viste seg at skoler med tilgang på store områder og 

natur har best utbytte av tilrettelegging for bruk.  

 

Myndigheter og helsepolitikere har gitt utrykk for bekymring for barn og ungdoms helse og 

fysiske inaktivitet. Dette har resultert i flere nasjonale retningslinjer der fysisk aktivitet blant 

barn og unge har vært viktige satsningsfelt. Skolemeldingen (St. meld nr. 30), 

Folkehelsemeldingen (St. meld. nr. 16) og Friluftsmeldingen (St. meld. nr. 39) gir alle klare 

anmodninger om vektlegging av fysisk aktivitet i skole og fritid, der særlig utemiljøet blir 
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framholdt som en viktig arena for fysisk aktivitet og helse. Handlingsplanen for fysisk 

aktivitet (Departementene 2005) gir klare føringer for økt fysisk aktivitet i skolehverdagen 

med bevisst bruk av uteområdene, der anbefalinger for barn og unge er en time fysisk aktivitet 

hver dag. 

 

Det å være ute synes å være den beste garanti for å være i fysisk aktivitet (Baranowski et al. 

2000). Ute vil barn være i naturlig fysisk aktivitet og dette vil stimulere barns motoriske 

utvikling og helse. Stort mangfold i utemiljøet gir større variasjon i aktiviteter. Særlig synes 

naturområder å være inspirerende og motiverende leke- og aktivitetsmiljø for barn (Fjørtoft 

2000, 2004). 

 

Skoler og barnhager har et stort ansvar for å gi barn tilfredsstillende fysisk aktivitet i løpet av 

hverdagen, der skolen og barnehagens uteområder vil være naturlige arenaer for fysisk 

aktivitet. Mange skoler benytter Uteskole som en flerfaglig virksomhet der fysisk aktivitet og 

friluftsliv inngår som naturlige elementer (Fjørtoft og Reiten 2003). Det er gjort få studier av 

innholdet i Uteskolen med fokus på fysisk aktivitet og det vil være interessant å se nærmere 

på hvilken betydning fysisk aktivitet i Uteskolen kan ha sett i forhold til barns helse. 

 

Fysisk aktivitet er tydelig korrelert med en sunn livsstil og virker forebyggende på 

livsstilsykdommer (Frost-Andersen et al. 2004, Ege and von Kries 2004, m. fl.) Men for å 

virke forebyggende på livsstilssykdommer må aktiviteten være av en viss intensitet. Det 

anbefalte intensitetsnivå er moderat til høy aktivitet (Melbourne et al. 1999, Sallis and 

McKenzie 1997). Intensitetsnivå måles gjerne som hjertefrekvens, % av maks hjertefrekvens 

eller som metabolske ekvivalenter beregnet etter aksellerometer (Massin et al. 2004,  Klasson-

Heggebø and Andersen 2003, Ekelund et al. 2001). 

For å undersøke nærmere hvordan uteaktiviteter i skolehverdagen og fysisk aktivitet i 

Uteskolen kan være en helsegevinst for elevene, ble det gjennomført en pilotstudie med elever 

ved en fådelt skole i Midt-Telemark. 

 

PROBLEMSTILLINGER 
Hovedproblemstillingen for denne studien var å undersøke elevenes fysiske aktivitet under fri 

leik i skolens uteområde og under ulike aktiviteter i Uteskolen. 

Følgende delproblemstillinger ble formulert: 

 

• Hvor aktive er elevene i skolens uteområde? 

• Hvor aktive er elevene i Uteskolen? 

• Fysisk aktivitet i skolehverdagen 

– Hvordan etterkommer dette kravet om minimum 60 minutters fysisk aktivitet 

av moderat – høy intensitet hver dag? 

• Er det kjønnsforskjeller i fysisk aktivitetsnivå? 

• Er det forskjell i aktivitetsnivået i en kroppsøvingstime inne og en aktivitetsdag ute? 

 

METODE 
 

Utvalg og områdebeskrivelse 
Skolen er en fådelt 1- 4-skole med i alt 28 elever, der 1. og 2. klasse og 3. og 4. klasse hadde 

undervisning sammen. Skolen har felles uteareal med en barnehage som holdt til i samme 

bygning.  
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Skolens uteområde var en kombinasjon av tilrettelagt lekeplass med noen standard 

lekeapparater (klatrehus, sklie, sandkasse, huske, balansestokk), to ferdigbygde hytter og en 

ball-løkke med et fotballmål (Figur 1) og naturterreng med en hinderløype med klatrestiger, 

taubro, balansetau og turnstokk (Figur 2). Alle elevene hadde en midttime på 50 minutter til 

fri leik i uteområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Skolens  

tilrettelagte uteområde. 

 

 

 

 

 
 

Figur 2. Aktiviteter i skolens naturområde. 

 

 

Skolen hadde også et referanseområde i skogen ca. 1 km fra skolen, som ble benyttet til 

Uteskole for alle klassene 2,5 timer en dag i uka. Tema for uteskolen var tilpasset klassetrinn 

og årstid og var i samsvar med skolens læreplan L-97. 
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Målemetoder 
For måling av fysisk aktivitet ble det benyttet måling av hjertefrekvens med Polar sport-tester 

der hjertefrekvens ble registrert med 5 sekunders intervall. Intensitetsnivå for aktivitet ble satt 

til: HR< 120 slag pr. minutt = lav intensitet, HR 120-140 slag pr. minutt = lav til moderat 

intensitet, HR 140-160 = moderat til høy intensitet og HR> 160 slag pr. minutt = høy 

intensitet. 

 

Antall målinger av elever i aktivitet ble begrenset til antall klokker og antall barn til stede i de 

ulike klassene. 

 

Målinger ble utført i skolen uteområde i midttimen (50 minutter), i skolens referanseområde i 

Uteskolen (2,5 timer en gang i uka) og i en kroppsøvingstime i skolens gymnastikksal. 

 

RESULTAT 
 

Fri leik i uteområdet 
Under 50 minutters fri leik i uteområdet ble hjerterfrekvens målt på 5 elever i 1. og 2. klasse 

og 10 elever i 3. og 4. klasse. Første – og andreklasse elever hadde en gjennomsnittspuls på 

132 slag pr. minutt med laveste målte gjennomsnittspuls på 104 og høyeste på 155.  

Gjennomsnittspulsen for elevene i 3. og 4.klasse gruppa var 157, med laveste 

gjennomsnittspuls på 137 og høyeste på 182 i løpet av 50 minutter. Det var ingen forskjell på 

jenter og gutter i utvalget. 

 

Inndelt i intensitets-kategorier viser Figur 3 at elevene i 1. – 4. klasse var høyaktive (HR> 

160) 42,0 % av utetida, 21,3  av tida er de moderat til høyt aktive, 22,3 % av tida er de lavt til 

moderat aktive og 14,3% av tida er de lavaktive av utetida som totalt var på 50 minutter. 

Summert så har disse elevene vært moderat til høyt aktive i ca 63 % av utetida, og dette 

tilsvarer drøye 30 minutter med moderat til høy fysisk aktivitet. Aktivitetsnivået er noe høyere 

hos 3. og 4. klassingene enn hos 1. og 2. klassingene, mens vi registrerer ingen 

kjønnsforskjeller. 

 

fri leik i uteområdet 1. - 4. klasse

42

21,3

22,3

14,3
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lav til moderat int

lav intensitet

 
Figur 3. Fri leik, 50 minutter i skolens uteområde, 1. - 4. klasse. 

N=15 
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Fysisk aktivitet i Uteskolen 
Uteskolen varte i 2,5 timer inkludert lunsjpause og forflytning mellom skole og 

referanseområdet.  

 

 

Aktivitet: Spor og sportegn 
 

Aktivitetsnivået ble målt i 1. og 2. 

klasse under aktiviteter med spor 

 og sportegn (naturfag) der elevene 

skulle finne spor, identifisere disse og 

følge spor (Figur 4). Elevene brukte ski 

på veien mellom skole og 

referanseområdet. 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Aktivitet i Uteskolen: Spor & sportegn. 

 

 

Det ble målt hjertefrekvens på i alt 4 elever. Gjennomsnittspuls for denne gruppa var 124 med 

høyeste gjennomsnittspuls på 137 og laveste på 112. Elevene var høyt aktive i bare 5% av 

tiden, og moderat aktive i 20,1% av uteskoletiden. Dette tilsvarer et lavt til moderat 

intensitetsnivå (Figur 5 og Tabell 1). 

 

ski til ref.omr. + spor og sportegn 

undervisning

5

20,1

30,5

44,4
høy int ensit et

moderat  int ensit et

lav t il moderat  int

lav int ensit et

 
Figur 5. Fysisk aktivitet i Uteskolen: Spor og sportegn, 1. og 2. klasse. 

N=4 
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Tabell 1. Gjennomsnittpuls, maks. og min. puls i utskoleaktiviteten Spor og sportegn (n=4). 

 

snittpuls 125 112 137 122 

høyeste målt puls 186 168 201 185 

Laveste målt puls 87 63 91 79 

 

 

Aktivitet: Ski & Leik 
Aktiviteten i 3. og 4. klasse 

foregikk på ski til 

referanseområdet og leik med snø, 

bygging av snøborg (kunst og 

håndverk) som uteskoleaktivitet 

(Figur 6). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Bygging med snø i Uteskolen. 

 

Gjennomsnittspulsen for 9 elever i denne Uteskoledagen på 2,5 timer var HR 131, med 

høyeste gjennomsnitt for enkeltelev på HR 147 og laveste på HR 118. 

 

Figur 7 viser at i aktiviteten bygging med snø er elevene mest i lav og lav til moderat aktivitet. 

Elevene var høyt aktive i 15,7 % av uteskoletida, 23,2 % moderat aktive, 28 % av tida var de 

lavt til moderat aktive og 33 % av tida var elevene lavaktive.  

 

ski til ref.omr. leik uten ski

15,7

23,2

28,0

33,0

høy intensitet

moderat intensitet

lav til moderat int

lav intensitet

 
Figur 7.  Prosentvis andel av aktivitetsnivå under Uteskoleaktivitet, ski til referanseområdet 

og bygging med snø. 

N= 9 
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Fysisk aktivitesnivå ute i skileik og inne i gymnastikksal 
Hjertefrekvensen ble målt på de samme fem 3. og 4. klassinger under aktiviteten skileik, samt 

i organisert aktivitet i gymnastikksal. Målingene foregikk over en tidsperiode på henholdsvis 

65 minutter og 75 minutter. 

 

Gjennomsnittpulsen for de 5 elevene under skileiken var 140 slag pr. min. med en variasjon 

hos enkeltindivider på 130-154. Under aktivitetene i gymsal var gjennomsnittspuls for gruppa 

142, med en variasjon fra 133-154 hos enkeltindividene. Med andre ord var 

gjennomsnittspulsen svært lik under de to aktivitetsformene. 

 

Intensitesnivået under disse aktivitetene er også ganske like. Figur 8 viser at under fri aktivitet 

i skileik var elevene lavt til moderat aktive (34,3 %) og moderat aktive (31,7 %), mens de var 

høyaktive i 18,4 % av tida. Organisert i gymnastikksalen var elevene lavt til moderat aktive i 

27,5 % av tida, og høyaktive i 25,9 % av tida. 
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Figur 8. Prosentvis fordeling av intensitetsnivå under skileik og i organisert aktivitet i 

gymnastikksal. 

N=5 

 

Resultatene viser her lite forskjell i intensitet i aktivitetsnivå mellom fri aktivitet i skileik ute 

og organisert aktivitet inne i gymsal. Vi kan si at elevene var omtrent like aktive i begge 

aktivitetsformene. Elevene var moderat til høyt aktive i 50 % av tida i skileik, mens de var 

tilsvarende aktive i 53,5 % av tida i aktiviteter i gymsal. 

 

DISKUSJON OG KONKLUSJON 
Denne pilotstudien har først og fremst vært et forsøk på prøve ut målemetoder for fysisk 

aktivitetsnivå i uteaktiviter i skolen. Utvalget har vært lite og spesifikt valgt ut og det kan 

derfor ikke generaliseres noe fra resultatene fra denne studien. Det som imidlertid er 

interessant er at resultatene sier noe om aktivitetsnivået i noen aktiviteter i Uteskolen som 

nødvendigvis ikke hadde fysisk aktivitet som hovedmål. Dermed kan en si at aktiviteter i 

Uteskolen ofte innebærer oppgaver og aktivitetsformer som også krever at barna naturlig er i 

fysisk aktivitet og at nivået ofte kommer opp i en intensitet som tilfredsstiller de krav til 
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fysisk aktivitet som bidrar til helsefremmende effekter, dvs. aktivitet med intensitet på 

moderat til høyt intensitetsnivå (Melbourne et al. 1999, Sallis and McKenzie 1997). 

 

Konklusjonen fra denne studien vil være følgende svar på problemstillingene: 

 

• Skolens uteområde inviterer til variert fysisk aktivitet og elevene er moderat til høyt 

aktive i store deler av utetimen (50 min.) hver dag 

• Uteskolen er en naturlig arena for fysisk aktivitet. Veien til og fra krever adkomst til 

fots og på ski og faglige tema innebærer bevegelse for å utføre oppgaver. I Uteskolen 

en dag pr. uke er elevene moderat aktive i 2,5 time, med matpause inkludert. 

• Utaktivitet med skileik kan sammenlignes med inneaktivitet i gymsal med moderat til 

høy intensitet 

• Det ble ikke registrert merkbare kjønnsforskjeller i intensitetsnivå i aktivitetene 

 

 

Det å være ute er den beste garanti for at barn vil være i fysisk aktivitet. Gjennom Uteskolen 

ligger det store potensialer for både å lære barn friluftliv, natur-, kultur- og samfunnskunnskap 

samtidig som aktivitet i uteskolen naturlig fremmer fysisk aktivitet hos elevene. Det ligger 

trolig gode helsegevinster i en god uteskole. Dette er imidlertid et tema det bør forskes mer og 

grundigere på. Det er å håpe at denne studien kan inspirere til flere og mer omfattende studier 

på tema Uteskole. 
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