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Tittel: 
Bidrar ekstra trening i skoletida til at yrkesfagelever blir bedre fysisk skikket til å 
gjennomføre videregående skole?  
 

Formål: 
Vi ønsker å undersøke om ekstra trening i skoletida kombinert med objektive 
målinger av fysisk aktivitet med aktivitetsmålere som elevene selv kan følge med på 
bidrar til å bevisstgjøre og motivere elevene til å være mer fysisk aktive i 
skolehverdagen og i praksisperioder. Har dette noe å si for om elever fullfører eller 
faller fra på yrkesfag i videregående skole? I hvilken grad oppnår elevene offisielle 
anbefalinger om fysisk aktivitet? 
 

Metode: 
Elever i to yrkesfaglige skoleklasser får en dobbelttime med ekstra fysisk trening 
gjennom et skoleår. Samtidig får de tilbud om å gå med fitbit Charge HR 
aktivitetsmålere så lenge de ønsker, mens data blir samlet inn. Både eleven selv og 
forsker får tilgang til dataene. Elevene svarer anonymt på spørreskjema om fysisk 
aktivitet og livsstil. 
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Datainnsamling for skoleåret er i ferd med å avsluttes. Varighet for bruk av 
aktivitetsmålere varierer mellom elevene fra rundt en uke til omtrent syv 
måneder. Det er store variasjoner mellom ulike personer både med hensyn til 
intensitet og varighet av fysisk aktivitet, og om elevene oppnår offisielle 
anbefalinger om fysisk aktivitet eller «Dine 30». Relevante funn fra spørreskjema 
presenteres. 
 

Konklusjon: 
Sammenhengen mellom økt tilbud om ekstra trening i skoletida og økt grad av 
fysisk aktivitet blant lite aktive ungdommer og frafall fra yrkesfag i videregående 
skole er en sammensatt utfordring. Noen aspekter fra studien vil bli belyst. 


