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Sammanfattning 

 

Syftet med detta arbete har varit att undersöka huruvida Wii Fit™ kan vara en källa för motion 

samt ett undervisningskomplement för ämnet idrott och hälsa. För att kunna analysera detta har 

arbetet använt sig utav Gunnar Borgs RPE-skala samt pulstagning. Detta för att få ett värde på 

den ansträngning som upplevts och uppnåtts vid utförandet av Wii Fit™ och dess fyra kategorier 

Balans, Yoga, Styrka och Aerobics. Detta har jämförts med utförandet av den lägsta intensiteten för 

motion, som i litteraturen har definierats som en rask promenad.  

Med hjälp av videoinspelade observationer samt ett observationsschema (som kan ses omfatta 

stora delar av det undervisningsinnehåll som innefattar rörelse) har arbetet även innefattat analys 

av olika grundläggande rörelser (grovmotoriska grundformer) och koordinativa egenskaper. 

Urvalet av testpersoner har innefattat fem unga friska vuxna i åldrarna 21-23. 

Undersökningens resultat visar en tydlig gruppering mellan Balans – Yoga och Styrka – Aerobics, 

där de två senare uppnått högre RPE- och pulsvärden och där Aerobics var den enda kategori som 

uppnådde och överträffade den raska promenaden. Dock var Balans och Yoga tydligt pulshöjande, 

men motsvarade inte den raska promenaden.  

De resultat som behandlar motorik och rörelse visar att Styrka och Aerobics är de alternativ 

som behandlar flest punkter i obeservationsschemat och där Balans och Yoga behandlade färre 

men med större emfas. 

Studiens resultat pekar på att Wii Fit™ och i synnerhet kategorin Aerobics är en godtagbar 

form för motion. Resultaten pekar även på att Wii Fit™ är ett godtagbart 

undervisningskomplement för innehåll som behandlar styrka och rytm (dans).  

Avslutningsvis diskuteras, utifrån den litteratur som behandlats i relation till studiens resultat, 

pedagogiska, didaktiska samt metodologiska möjligheter och brister vid införandet av Wii Fit™ i 

undervisningen av idrott och hälsa.  

 

Nyckelord: Exergaming, Wii Fit™, Motorik, RPE, Motion, Tevespel, Fysisk aktivitet, Idrott och 

Hälsa       
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I Inledning 

Som lärare i idrott och hälsa vill man inte att elever enbart är fysiskt aktiva under ämnets 

lektionstillfällen. En av ämnets ambitioner är att de ska röra på sig på fritiden, att de hittar former 

för att vara fysiskt aktiva livet ut och att de är medvetna om sin fysiska och psykiska hälsa. 

Under VFU-perioder i ämnet har vi sett stor skillnad mellan elever som är fysiskt aktiva på 

fritiden och elever som inte är lika fysiskt aktiva. Ett exempel då vi sett detta har varit under 

konditionstest, där vi som lärarstuderande förvånats över hur få nivåer elever klarar av i 

exempelvis biptest. Samtidigt kan just biptest anses som problematiskt, just på grund av den 

påtagliga skillnaden som visas upp mellan olika elever. Frågan man som lärare bör ställa sig är: 

”får den svaga eleven bättre självkänsla i ämnet genom att gång på gång komma sist i biptestet?”. 

Svaret på denna fråga är uppenbar och behöver inte besvaras.  

Hur ska man som lärare i idrott och hälsa få svaga elever att börja vara fysiskt aktiva, även på 

fritiden? Vi tror att det handlar om att utgå från deras intressen. Vad gör de på fritiden? Hur kan 

vi väcka intresse för dem att bli fysiskt aktiva, utan att för deras del kännas som ett åtagande?  

Exergaming är ett begrepp som utvecklats på senare tid (se: Carolyn J. et al. 2010; Papastergiou, 

Marina 2009; Perron, Rachel M. et al. 2011) och är en form av tevespel där utövare är fysiskt 

aktiva, där de med kroppsrörelser styr spelets innehåll. Det finns till exempel spel där man spelar 

tennis med rörelsekänsliga handkontroller, där man faktiskt utför en rörelse som liknar ett riktigt 

tennisslag.  

Kan detta vara ett alternativ för att få elever att bli mer fysiskt aktiva? Kan man som lärare i 

idrott och hälsa uppmuntra elever, som annars inte uppfyller de rekommendationer som finns 

angående motion att börja spela sådana spel? Kan dessa former likställas med en rask promenad? 

Dessa är inte våra forskningsfrågor, utan endast frågor som legat till grund för valet av 

ämnesområde, det vill säga, exergaming. 
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II Bakgrund 

Teve- och datorspel är något som förekommer i de flesta hushåll. En tämligen nypublicerad 

avhandling (Eklund, 2012) från Stockholms universitet, menar att 37 procent av den brittiska 

befolkningen i åldrarna 16-49 är aktiva utövare (Eklund, 2012, s.31). Vidare hänvisar hon till 

Entertainment Software Association (ESA) som årligen rapporterar nordamerikaners 

konsumtion. År 2012 visade sig att 49 procent av de nordamerikanska hushållen ägde en 

spelkonsoll (framgår inte ifall det innefattade PC). I Sverige lät Ungdomsstyrelsen (2006) göra en 

undersökning som visade att 75 procent av ungdomarna i Sverige i åldrarna 13-20 spelade minst 

fem gånger per månad (ibid.).   

Det vi ser är att det är många som ägnar sig åt någon form av spelande som innefattar datorer 

eller spelkonsoller, men hur ser motionsvanorna ut för den (yngre) svenska befolkningen? 

Ekblom-Bak et al. (2011) har skrivit rapporten LIV 2000 som behandlar svenska befolkningens 

(män och kvinnor i åldrarna 20-65) hälsa. I dess bakgrund nämner de bland annat att svenska 

befolkningen har, med förbättrad kommunikation och datorisering, blivit allt mer stillasittande 

(ibid. s.7).  Ett av rapportens resultat visar att cirka 40 procent av undersökningsgruppen angav 

sig vara motionärer, i den bemärkelsen att de uppfyllde en motionsform som motsvarar, i 

ansträningsnivå, en snabb promenad minst en gång i veckan. Mer än hälften av 

undersökningsgruppen visade sig dock inte uppfylla detta krav (ibid. s.37). Det som bör tas i 

beaktning är att motion inte är samma sak som fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet innefattar all sort av 

rörelse – friluftsliv eller till och med bärplockning. Där uppfyllde ¾ av undersökningsgruppen 

kraven.     

Syftet med undervisningen i ämnet idrott och hälsa, enligt Lgr11, är bland annat att: 

”Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga 

rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen.” och ”Eleverna ska 

även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk 

aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.” (Lgr11, s.51).  Dessa syften som 

ämnet idrott och hälsa har, kan dessa uppfyllas med hjälp av teve- eller datorspelande?  

Traditionellt sett har teve- och datorspelande, ur ett hälsoperspektiv, mottagits med skepticism 

(jfr. Papastergiou, 2009, s.604). Dock kan vi se en trend där i synnerhet tevespelstillverkare försökt 

förena elektroniska spel med rörelse (Perron et al. 2011, s.258).  Med spelkonsollen Nintendo Wii är 

utövare tvungna att, med hjälp av rörelsekänsliga kontroller, genom kroppslig rörelse styra och 

kontrollera spelet. Denna form av spelande har i litteraturen haft benämningen exergaming (se Vander 

Schee & Boyles 2010; Perron et al. 2011; Siegel et al. 2009). Detta ska vår studie behandla. Det vill 

säga, hur exergaming av typen Nintendo Wii Fit, kan användas inom samt relateras till ämnet 

idrott och hälsa och ifall denna spelform kan vara en källa till motion.  
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III Litteraturöversikt 

Detta kapitel syftar till att ge en översikt kring den forskning som bedrivits inom exergaming, den 

forskning som använt sig av RPE-skalan1 samt forskning kring motorik. Vissa studier är gjorda 

inom skolans ramar och andra inte. Eftersom exergaming är vårt huvudämne så kommer studier 

kring detta att få den större uppmärksamheten under detta kapitel. Dock är Wii Fit (som är vår 

studies exergame-typ för att analysera fenomenet exergaming) tämligen nytt och därmed kommer det 

först och främst studier som har gjorts kring exergaming i stort att användas, men även om de 

studier som gjorts på Wii Fit inte är lika många, så kommer studier som gjort på detta även att 

presenteras.  

Tanken med att presentera litteratur som behandlar både RPE-skalan och motorik då 

huvudämnet är exergaming är för att de två tidigare aspekterna är delar som arbetet kommer att 

använda sig av för att analysera de olika varianter av övningar som finns inom Wii Fit. 

 

III. 1 Exergaming 

III. 1.1 En orientering av begreppet ”exergaming” 

Introduktionen av exergames av typen Wii2 och bland annat Eye-Toy3 har på senare tid gjort att 

teve/datorspel har från att ha ansetts vara något som inte är hälsofrämjande till att bli något som 

man vill inkludera inom Health Education (HE) och Physical Education (PE) (Papastergiou, 2009, 

s.604).  

Papastergiou (2009) har gjort en metaanalys (34 studier) av forskning som gjorts kring 

exergaming och teve/dator-spel generellt. Studiens syfte är att kritiskt granska den litteratur som 

behandlar teve/datorspel inom HE och PE. Papastergiou menar att teve/datorspel är en populär 

fritidssyssla bland barn och ungdomar (ibid, s.603).  

Papastergiou (2009, s.603) menar att detta faktum gjort utbildare intresserade av hur barn och 

ungdomars starka intresse av teve/datorspel kan förenas med lärande. Alltså, hur läromedel kan 

integreras/kombineras med spel. Detta är något som har kommit att kallas för ‟digitalt 

spelbaserat lärande‟ (översättning, jfr ibid).  

Metaanalysen är uppdelad i olika delar som behandlar spelens potential att lära ut, både 

teoretiskt och fysiskt. Under den del som behandlar exergaming menas att: ”(a) exergames can 

                                                 
1 RPE-skalan är en skala utformad av Gunnar Borg för att uppskatta ansträngning under fysisk aktivitet. 
2 Wii kom ut på marknaden år 2006. 
3 En rörelsekänslig kamera som registrerar utövares kroppsrörelser och introducerades år 2003. 
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increase young people‟s motivation for exercise, (b) exergames can provide alternative modes of 

physical activity, and (c) exergames can help combat obesity.” (Papastergiou 2009, s.609). Det vi 

ser i citatet är att de betonar att exergames kan bidra till ökad motivation för träning hos unga, att 

exergames kan vara ett alternativt för fysisk aktivitet och att exergames kan motverka fetma. Alltså, 

det måste tas i beaktning att exergames i sig inte garanterar dessa utfall, utan de kan ses som ett 

verktyg för främjandet av fysisk aktivitet.  

III. 1.2 Företag och vinstintressen resulterar att exergaming införs i skolan – ej helt 

oproblematiskt  

Vander Schee & Boyles (2010) har gjort en studie som undersöker om (och hur) den diskurs som 

råder kring barns övervikt och (o)hälsa påverkar och ger möjligheter samt legitimitet för företag 

att etablera sig i skolor genom sina hälsofrämjande produkter.  

Studien undersöker de olika instanser som förespråkar exergaming i skolan, det vill säga: företag, 

forskare samt lärare i idrott och hälsa. Studien analyserar exergaming som en pedagogisk trend samt 

den potentiella inverkan detta fenomen har på idrott- och hälsoundervisningen och på den 

enskilde eleven (ibid, s.169).  

Studien har använt sig av ‟tekniker‟ inom diskursanalys för att analysera det språk som brukas i 

rapporter som förespråkar exergaming i skolan. För analysen av diskurs har Vander Schee tagit 

fasta på bland andra Foucault (1991)4 som menar att:  
 

Discourse analysis involves searching out how various modes of being are made possible (or 

impossible) through the constitution of particular socially constructed narratives. It is analysis 

concerned with searching for patterns and associations within and across language and practices to 

understand how meanings are generated and organized.    

(Vander Schee & Boyles, 2010, s. 171)    

 

 

Att analysera diskurs är alltså en analys av hur socialt konstruerat språk inom ett visst område ger 

upphov till ett visst beteende. Det är alltså en analys som söker efter mönster och associationer 

inom och genom språk och praktiker för att förstå hur mening genereras (konstrueras) och 

organiseras.       

För att studera företag har studien begränsat sig till ett företag etablerat i Illinois, USA, som i 

samma land säljer exergame-produkter till skolor (ibid, s.170). Detta företag anses som det största i 

sitt slag. För att studera företaget har även en diskursanalys applicerats för att studera företagets 

curriculum5. Studiens frågeställningar vid analysen av företaget var: ”what assumptions do the 

                                                 
4 Foucault, M. (1991) Politics and the study of discourse, in: G. Burchell, C. Gordon & P. Miller 

(Eds) The Foucault effect: studies in governmentality (Chicago, IL, University of Chicago 

Press), 53-72. 

 
5 Med curriculum menas de texter där företaget beskriver sina syften, sina produkter och sin roll på marknaden 

och i samhället.  
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texts make about the obesity crisis, the status of youth health, the role of school-sponsored PE, 

and the natural dispositions of youth regarding PE, video-gaming and their motivations to 

become healthy? In what ways are schools inscribed within dominant discourses surrounding 

exergaming?” (Vander Schee, s.170). 

Vander Schee (2010, s.170) menar att hälsa som fenomen och definitioner av sjukdom är 

konstruerade, framställda och reproducerade genom språk. Som i sin tur genomsyras av de 

kulturella ramar där språket används. Detta innebär, menar Vander Schee, att språket alltid är 

både laddat av ideologiska synsätt och kulturellt specifika värderingar (ibid). Vidare menar de att 

rörande övervikt och fetma är dess kulturellt dominanta logik formad av föreställningar av 

övertygelse, rädsla, moral och personligt ansvar (ibid). Dessa aspekter kan alltså ses som dominanta 

i de flesta kulturer där övervikt och fetma är något som en individ inte vill uppnå. 

Rörande hälsa och exergaming: 

 
Popularized by Konami Digital Entertainment‟s „Dance Dance Revolution‟ (DDR) as well as 

Nintendo Co.‟s Wii system, exergaming is endorsed as entertaining and fun, but also an effective 

way to, „get both kids and adults off their ever- expanding butts‟ (Hobson, 2008). In the USA, for 

example, a growing number of healthcare settings, workplaces, fitness clubs and public schools see 

exergaming as a way to engage those typically disinterested in traditional physical fitness regimes 

(Lieberman, 2008). To date, a number of states including West Virginia, California, Pennsylvania 

and Arizona have invested thousands of dollars to incorporate this form of „exertainment‟ into 

their PE classes; and, according to estimates, more than „1500 schools are expected to be using the 

game by the end of the decade‟ (Schiesel, 2007).  

School-based exergaming brings together an interesting and assorted cadre of advocates. 

Exergaming has been widely endorsed by politicians, for-profit corporations, insurance companies, 

PE teachers, and academics all seemingly motivated by similar concerns about the „epidemic of 

childhood obesity.‟ Indeed, they posit exergaming as the nation‟s „latest weapon‟ that will help win 

this „battle‟ (Schiesel, 2007). Consider, for example, the alliance-making that helped institutionalize 

exergaming into every public school in West Virginia. 

(Vander Schee & Boyles, 2010, s.172) 

 

Citatet visar att exergaming blivit en ansedd potentiell källa till motivation för motion bland 

individer som föga tillbringar sin tid åt konventionell form av träning. I USA har politiker och 

andra aktörer engagerat sig i detta samhälleliga problem och sett till att varje public school ‟kommunal 

skola‟ i West Virginia införskaffat en sådan form av ”exertainment” – ett begrepp som 

sammanfogar fenomenen exercise ‟träning‟ med entertainment ‟underhållning‟.  

Nintendo® beskriver på sin hemsida att med Wii Fit så har det aldrig varit så roligt att: 

”kombinera seriös träning med lika seriös underhållning. Wii Fit hjälper dig att bygga muskler, 

träna balansen, bli spänstigare och bränna fett. Det bästa av allt är att du kan vara hemma medan 

du gör det, och samtidigt ha roligt med familjen!.”6 Detta citat bekräftar det Vander Schee & 

Boyles (2010) belyser, det vill säga, att förena nytta med nöje (exertainment). I detta citat hävdar 

Nintendo® spelvarianten som en källa till att bränna fett. Detta kan ses som en motpol till och 

                                                 
6 http://www.nintendo.se/wii/spel/wii_fit (2013.04.11) 

http://www.nintendo.se/wii/spel/wii_fit
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medel för att inte bli överviktig, alternativt bli av med sin övervikt, något som bekräftar Vander 

Schee:s resonemang och analys av exergaming och den diskurs som genomsyrar detta fenomen.  

I konklusionen menar Vander Schee att de diskursiva strategier som företaget i studiens urval 

(och andra företag) använder sig av inte är något nytt inom fältet för PE (Physical Education) 

(Vander Schee, 2010, s.180). De menar vidare att PE legitimerar sig genom att anspela på fetma 

och övervikt på ett sätt som kan anses vara oansvarigt, vilket dess effekt snarare är skadlig än 

produktiv ur ett hälsoperspektiv (ibid). Studiens analys menar att företagen förenklar och vinklar 

forskning, vetenskaplig litteratur och akademiska texter, då de är omkontextualiserade i form av 

rapporter angående exergaming, vilket i sin tur (för att bidra till konsumtion) påverkar skolans 

innehåll  (ibid).  

Avslutningsvis, för att argumentera emot exergaming som ett didaktiskt inslag i undervisningen, 

menar de att detta är drivet av ett egoistiskt, ensidigt vinstintresse hos företag. Dock menar de att 

studiens syfte inte är att smutskasta fenomenet exergaming och därmed kritisera skolor och lärare 

som använder sig av detta i sin undervisning. Utan syftet är att ge en nyanserad bild och studera 

hur texter och information angående hälsa och övervikt har blivit ansedda som sanningar inom 

dess specifika kontext och vidare för att förstå hur dessa sanningar påverkar skolors policy, 

praktiker och pedagogik (ibid). 

 

III. 1.3 Tester av olika exergame-typer 

Exergaming som fenomen och begrepp har nu behandlats. Det visar sig inte vara helt enkelt att ha 

detta som ett inslag i skolundervisningen. Som lärare måste man alltså vara väl medveten om vad 

det är eleverna ska ta del av vid utförandet av olika typer av exergames, såväl som att lärare 

informerar om de underliggande vinstintressen som ligger bakom företagens etablering inom 

denna hälsodel av spelmarknaden. Vidare kommer två delar som behandlar studier/tester gjorda 

på exergames. Först behandlas olika tester med olika typer av exergames och sedan avslutas det med 

en del som behandlar tester gjorda med Wii och Wii Fit™.  

Tan, B., Aziz, Chua, and Teh (2002) som behandlas i metaanalysen studerade hur intensivt, 

energikrävande och säkert det är att spela exergames av typen DDR (Dance Dance Revolution). 

Detta spelas genom att man dansar på en tryckkänslig platta som visar var man ska sätta sina 

fötter i takt till musik. Urvalet till denna studie var tränade college-studenter och intensiteten skulle 

motsvara ”moderat” (64 – 76 procent av HRmax7) enligt American College of Sports Medicine (ibid; 

Garber, 2011, s.1341). Resultatet visade att det inte fanns några skaderisker med denna aktivitet 

och att den uppnådde intensiteten ”moderat”, dock marginellt (ibid). Det krävs dock att spela 

detta flera gånger och under längre tid för att förbättra/bibehålla syreupptagningsförmåga eller gå 

                                                 
7 HR = Hear Rate, hjärtfrekvens. 
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ned i vikt. Studien rekommenderade att införskaffa en version av DDR som kan brukas i 

hemmet, det vill säga en home version (ibid).  

Unnithan et al.(2006) (i Papastergiou 2009, s.610) studerade intensiteten hos överviktiga samt 

normalviktiga barn och ungdomar medan de spelade hemversionen av DDR på den minst 

ansträngande nivån utifrån ACSMs rekommendationer. Resultatet visade att DDR ökade alla 

testpersoners hjärtfrekvens utifrån ACSM standard för att uppnå en aerob träning och 

kardiovaskulär uthållighet (ibid). Vidare menar samma källa att de överviktiga gjorde av med mer 

energi än de som var normalviktiga under passet.  

Sell et al. (2007) studerade sambandet mellan energiåtgång och utövandet av DDR samt hur 

denna form av träning upplevs. Urvalet var friska college-studenter och resulterade i att alla i 

urvalet hade positiva reaktioner gentemot denna typ av träningsform och de uppskattade den mer 

än t.ex. ‟att gå på löpband‟ (Papastergiou 2009, s.610). Det visade sig att alla uppnådde, eller 

nästan uppnådde, ACSM:s minimumrekommendationer8 för daglig fysisk aktivitet och 

energiåtgång (ibid). Samtidigt visade studien att de som var erfarna av denna typ av träning 

uppnådde större intensitet och att de uppskattade denna träningsform mer. Detta kan ses som en 

logisk slutsats eftersom de som utövat denna träningsform tidigare borde logiskt sätt kunna 

utföra den med en högre intensitet.  

Siegel et al. (2009) har studerat hur tre olika spel av typen exergames uppnådde ACSM:s 

rekommendationer kring daglig energiåtgång (150 – 400 kcal/dag) och intensitet (ibid, s.166). 

Spelen var:  

3-Kick – ett arkadspel som har tre olika poster med en slagpåse vardera. En påse lyses upp och 

utövaren ska antingen sparka eller slå på påsen.  

Jackie Chan Studio Fitness Power Boxing – ett tevespel som använder boxningshandskar med 

sensorer. Spelarna svingar armarna och slår som om de vore en riktig boxningsmatch.  

Disneys:s Bilar: Piston Cup Race – ett tevespel som använder sig av motionscyklar för att 

bestämma farten på bilen. Ju fortare utövaren cyklar, ju fortare kommer bilen att åka. Cyklarna 

var inställda på motsåndsnivå 4.  

Studien använde sig av 13 medverkande för att studera hur dessa tre spel av typen exergames 

påverkade energiförbränningen samt hur testpersonerna upplevde speltillfällena utifrån RPE-

skalan (6-20) (ibid, s.169). Sammantaget sett fanns det en viss övervikt hos testpersonerna och de 

uppmätte en total BMI på 26,5 ± 4,8. Alla tester gjordes vid tre olika centra för interactive video 

game and fitness (ibid, s.166).  

Resultatet visade att spelen gav en betydande ökning av HR utifrån testpersonernas 

normalnivåer och EE (energy expenditure) på 226,07 ± 48,68 (ibid, s.169). Den sammanlagda 

upplevda intensiteten utifrån RPE-skalan var 14.0 ± 2,04 (ibid). 

 

                                                 
8 För att se dessa, hänvisas det till bilaga 1 



 

8 

 

III. 1.4 Tester av Wii Fit  

Perron et al. (2011) studerade skillnaden mellan Wii Fit samt EA Sports Active och hur dessa 

förhåller sig till rekommendationer kring barns fysiska aktivitet (dessa nämns ej), båda utvecklade 

för spelkonsolen Wii. Det studien mätte var 30 barns9 upplevda ansträngning utifrån en OMNI-

skala (1-10) för gång och löpning utvecklad av Utter et al. (2002) där 4 indikerar på en påbörjad 

trötthet och 9 är en extrem utmattning (Perron, 2011, s.259). Studien mätte även HR och 

rörelseaktivitet med accelerometer under utförandet. 

Båda spelen visade ge en ökad HR. EA Sports Active gav ett medelvärde på 144 bpm (68% 

av HRmax10, i procent av ens maximala hjärtfrekvens) och Wii Fit 136,5 bpm (65% av 

HRmax). Detta betyder alltså att båda aktiviteterna uppnår en måttlig fysisk aktivitetsnivå 

uppskattat efter urvalets ålder (ibid, s.261). Vid mätning av accelerometer gav även där EA Sports 

Active ett högre värde och den upplevda ansträngningen mättes till 5,5 ± 2,7 för EA Sports 

Active och 4,5 ± 2,9 för Wii Fit(5-6 motsvarar måttlig intensitet) (ibid). 

Douris et al. (2012) testade hur Wii Fit med övningen ”Free Run” förhåller sig till rask 

promenad på motionsband (med motstånd 4). 21 friska testpersoner (9 män och 12 kvinnor) 

utförde respektive aktivitet under 30 min vardera med en veckas intervall (ibid, s.1052). Enligt 

studien gav dess design en möjlighet att jämföra dessa två aktiviteter med varandra (ibid). För att 

analysera skillnaden mellan de ovan nämnda aktiviteterna använde studien sig av: HR, RPP (rate 

pressure product =HR x SBP [systoliskt blodtryck]), andningsfrekvens, RPE och Subjective Exercise 

Experience Scale (SEES) (s.1053). Resultatet visade att de två aktiviteterna förhöll sig ganska jämnt 

till varandra men med Wii Fit ”Free Run” som den aktivitet som visades vara mer 

ansträngande. Två variabler som hade större skillnader mellan Wii Fit ”Free Run” och rask 

promenad på motionsband var HR (142,4 ± 20,5 respektive 123,2 ± 13,7), och RPE (12,7 ± 3,0 

respektive 10,1 ± 3,3) (s. 1055).  

Mullins et al. (2012) studerade kardiovaskulär, metabolisk och perceptuell respons hos unga 

vuxna (10st) och äldre vuxna (10st) (ålder nämns ej) vid utförandet av Wii Fiti relation till 

rekommendationer kring fysisk aktivitet (vilka ej nämns) (ibid, s.79). De data som huvudsakligen 

registrerades var HR, VO2 (syreupptagningsförmåga), EE, RPE och stegräkning. Detta gjordes 

under 15x4 minuter spelande med 5 minuters vila mellan varje spelsession (ibid, s.81). De fyra 

kategorierna var: Yoga, Balans, Aerobics och Styrka. Resultatet visade följande: 

   

                                                 
9 Medelålder 9,4 ± 1,8; medelvikt 35,0 ± 9,6 kg; medellängd 1,4 ± 0,2 m; BMI 18,0 ± 2,4. 
10 Här procent av ens maximala hjärtfrekvens. Vidare kommer detta dock användas som benämning av det 

högsta värdet uppmätt vid en specifik aktivitet.  
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Tabell 1. Fyra aktiviteter inom Wii Fit. 

 Yoga Balans Aerobics Styrka 

       HRnormal  99,0 ± 15,4  98,1 ± 16,5 112,5 ± 12,5 111,8 ± 12,7 

       HRmax 109,8 ± 17,0 109,5 ± 20,5 132,9 ± 20,5 129,1 ± 18,8 

       VO2normal 4,79 ± 1,68  4,64 ± 1,36   8,44 ± 2,03 7,21 ± 1,59 

       VO2max 6,77 ± 2,26  7,00 ± 2,82 12,85 ± 3,99 10,24 ± 2,20 

       EEsammanlagd 26,68 ± 13,66 28,44 ± 10,44 51,67 ± 17,54 44,23 ± 14,76 

       RPE (6-20) 9,57 ± 1,77   8,56 ± 1,38 11,37 ± 1,79 12,12 ± 2,41 

       Antal steg 40,74 ± 34,06 32,05 ± 37, 78 627,63 ± 188,15 33,89 ± 29,93 

Data under 15x4 minuters utförande av fyra olika aktiviteter inom Wii Fit (sammanfattad tabell, jfr 
Mullins et al., 2012, s.83).                

 

I tabell 1 ses olika data från varje utförd kategori. Vad som även kan ses ur dessa data är en 

möjlig gruppering där Aerobics och Styrka som mer ansträngande kategorier ställs mot Yoga och 

Balans. Vad som inte framgår i denna tabell är skillnaden mellan de yngre och de äldre vuxna, 

dessa data skall därmed ses som sammanlagda. En annan tabell i studien visar dock denna 

skillnad. Där presenteras data som visar att de yngre vuxna hade sammantaget sett lägre HR och 

RPE som resulterade i 9,49 ± 2,04 för de yngre och 11,32 ± 2,25 för de äldre (ibid, s.84). Dessa 

data pekar på en tendens där äldre uppfattar denna typ av aktivitet som mer ansträngande än 

yngre. Sammanfattningsvis menar Mullins et al. (2012) att studiens resultat stöder hypotesen som 

menar att exergaming höjer värden såsom HR, VO2 och EE i viloläge och att Wii Fit och dess 

fyra kategorier kan ses som ett medel för detta (ibid, s85).          

Reflekterande sammanfattning av ”Exergaming”     

Det finns olika saker att ta fasta på i dessa studier. För det första kan vi se att DDR uppnår en 

moderat intensitetsnivå och med detta kan en möjlig slutsats dras genom att påstå att DDR är ett 

bra alternativ istället för konventionella former av fysisk aktivitet. Två andra resultat som är 

intressanta är för det första att de överviktiga i Unnithan et al. 2006 visade sig ha gjort av med 

mer energi än de normalviktiga, en möjlig slutsats skulle kunna vara att denna typ av aktivitet är, 

utifrån energiåtgången, mer effektiv för överviktiga än normalviktiga. Det andra är att för de 

friska college-studenterna i Unnithan et al. (2006) visade sig att alla uppnådde, eller nästan 

uppnådde, ACSM:s minimumrekommendationer för daglig fysisk aktivitet och energiåtgång. 

Detta är ett ytterligare tecken på att exergaming kan vara främjande för den fysiska hälsan. Dock 

såg de en skillnad mellan erfarna och oerfarna utövare. Denna skillnad är viktig att vara medveten 

om vid läsning av andra studier och resultat.  

Vad som kunde ses ur studierna på Wii Fit var att i Mullins et al. (2012) kunde man se en 

skillnad mellan yngre och äldre deltagare, då de yngre inte uppnådde lika hög HR som de äldre 

deltagarna. Åldern framgick dock inte, vilket blir svårt att veta exakt åldersskillnad mellan 

grupperna. 
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De tester som gjorts på Wii Fit visar att denna form av spelande inte bara ökar HR i jämförelse 

med vila utan att Wii Fit ”Free Run” (Douris et al. 2012) ger högre HR än en rask promenad på 

löpband. Något som dock kan ses ospecificerat i studien är vad motstånd 4 på motionsband 

egentligen innebär. Är det intensiteten eller lutningen på motionsbandet? Av vilket fabrikat är 

motionsbandet?  

Sammantaget sett, med studierna i åtanke, kan Wii Fit och exergaming ses som 

hälsofrämjande. Detta är alltså inte något som detta arbete syftar till att bekräfta. Ambitionen är 

att studera utbudet av de olika kategorierna inom Wii Fitoch hur dessa förhåller sig till puls och 

RPE (6-20) i relation till den definition som finns angående lägsta intensiteten för motion, det vill 

säga, rask promenad.    

Dock har fenomenet exergaming inte visat sig vara helt oproblematiskt. Vander Schee (2010) 

menar att det finns en problematik där företagens vinstintressen drar nytta av samhällets 

hälsoproblem och för en diskurs som förmedlar fetma och övervikt som något som ska 

bekämpas. Detta med deras produkter.  

    

 III. 2 Mätning av ansträngning vid fysisk aktivitet 

Nedanstående avsnitt behandlar Gunnar Borgs RPE-skala som används för att mäta en individs 

uppskattade ansträngning vid fysisk aktivitet. Anledningen till detta är för att få en djupare 

förståelse av skalan eftersom den kommer att användas som metod för att uppskatta 

testpersonernas ansträngning vid utförandet av Wii Fit™. 

Det finns olika framställda skalor för att uppskatta ansträngning vid fysisk aktivitet. Nedan 

presenteras tre olika skalor utvecklade av Gunnar Borg (RPE, CR10 och CR100). CR10 och 

CR100 kommer inte att användas som metod, och därför inte heller förklaras djupare (för att se 

dessa tabeller se Bilaga 2): 
 

 RPE-skalan, Ratings of perceived exertion. Skalan går från 6-20 där 6 är extremt lätt och 20 

maximalt ansträngande. (FYSS, 2008, s.105) 

 CR10-skalan, Category scales with ratio properties. Skalan går från 0-10 och används 

framförallt när det kommer till styrkeskattningar. (FYSS, 2008, s.103). Skalan berör även 

uppskattning av smärta i samband med den fysiska aktiviteten (Borg, 2007, s.26). 

 CR100-skalan, eller CentiMax. En mer utvecklad och precis skala mellan 1-100 

 (E. Borg & L. Kaijser, 2006, s.57). 

III. 2.1 Genomgång av RPE-skalan 

I den litteratur som lästs inom avsnittet har Gunnar Borgs RPE-skala, ratings of percieved exertion, 

varit den mest använda jämfört med de andra skalorna. Skalan framställdes under 60-talet för att 
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kunna uppskatta ens egen ansträngning under fysisk aktivitet. Skalan går från 6-20 där 6 är 

extremt lätt och 20 är maximalt ansträngande. Borgs RPE-skala var först och främst konstruerad 

för att undersöka steady state11 – nivåer inom konditionsträning på testcyklar (Borg, 2007, s.25).  

Just RPE-skalan är intressant eftersom det bidrar till att kunna titta närmare på kopplingen 

mellan uppskattad ansträngning och pulsmätning (som är faktiska data). Ett exempel är att om 

det uppskattas att en aktivitet ger 15 i ansträngning på RPE-skalan bör personens puls ligga runt 

150 bpm (beats per minute), detta kan ses i följande citat: “The RPE scale was constructed to 

give data that grow linearly with stimulus intensity, heart rates (HRs) and oxygen consumption 

for aerobic work of steady-state character on a bicycle ergometer (4–6 min)” (Borg, E & Kaijser, 

L, 2006, s. 58). 

Något som dock bör nämnas är att det är den egna upplevda ansträngningsnivån som räknas. 

Ingen har fel när man arbetar med Borgs RPE-skala (eftersom det är ens upplevda ansträngning 

det handlar om), utan det som kan ifrågasättas är ifall RPE-skalan är rätt metod för den valda 

aktiviteten då RPE och HR inte stämmer överens. 

 

III. 2.2 Studier med RPE-skalan som metod 

Borg (2007) visar resultat från fyra olika studier om uppskattad ansträngning vid vardagliga 

sysslor. I en av studierna fick testpersoner cykla på träningscykel. Där visar det sig tydligt att 

kvinnorna uppskattar högre nivå på RPE-skalan än män trots samma intensitet på aktiviteten. 

Detta vid ett lågt – moderat intensitetsläge. Forskarna menar att slutsatsen inte är helt oväntad, 

detta eftersom kvinnor biologiskt, generellt inte är lika starka som män. Men, även att kvinnor 

tros enligt studien arbeta hårdare än män när det kommer till vardagliga sysslor med låg – 

moderat intensitet (ibid, s.37).  

I en annan av de fyra studierna fick testpersonerna utföra 14 aktiviteter som anses uppnå en 

moderat ansträngningsnivå (bland annat hugga ved, simma och tvätta bilen). Här fick kvinnorna 

högre uppskattad ansträngning på 13 av 14 aktiviteter (ibid, s.43). Studierna visar att användandet 

av RPE-skalan uppfyller den linjära idén mellan puls och RPE-värde. (ibid, s.5). 

Borg (2007) menar dock att det även finns betydande nackdelar med RPE-skalan: ”There are, 

however, some major drawbacks with the scale. It does not give power functions in agreement 

with ratio scaling […]” (ibid, s.5). Borg menar alltså att skalan fokuserar på ett aerobt träningssätt 

och inte tar hänsyn till kraft- och styrkenivåer. För att komma åt styrkenivåer kombinerat med 

aerob träning visar det sig att Gunnar Borgs CR10 och CR100 skala passar bättre.  

Miller et al. (2009) använder sig i sin studie av RPE-skalan i samband med styrketräning, trots 

Borgs (2007) argument att RPE-skalan saknar en muskelstyrkeaspekt. Studien visar på när RPE-

                                                 
11 Då utplaningen av pulsökningen sker efter en jämn och kontinuerlig belastning, det vill säga, då 

syretillförseln hinner tillgodose kroppens syreåtgång efter syreskuld.   
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skalan används för att titta närmare på ifall sambandet med pulsmätning är korrekt under vissa 

utvalda styrkeövningar. Studien utfördes på kvinnor under sin college-tid. Övningarna som 

testpersonerna fick utföra var bänkpress, sittande rodd, axelpress samt bicepscurl. Utöver detta 

tittade studien närmare på koncentrisk, excentrisk samt kombinerat utförande.  

Studien visade att ett excentriskt utförande gav lägre RPE-värde samt lägre pulsmätning än ett 

koncentriskt och kombinerat utförande. Sett till att både pulsmätningen och RPE-värdet visade 

en lägre ansträngning, stärkte detta RPE-skalans mål att kunna linjärt jämföra puls och 

uppskattad ansträngning via tabellen (Miller et al., s.366). 

Balasekaran et al. (2012) gjorde en studie där 81 barn i åldrarna 12-15 med indiskt, kinesiskt 

samt malaysiskt ursprung fick testa på fysisk aktivitet kopplat till RPE-skalan, detta på en 

träningscykel. Syreupptagning, pulsmätning, helkropps-RPE, ben-RPE samt bröst-RPE användes 

i testen. Angående bröst-RPE syftar studien på hur känslan i bröstet förändrades av den aeroba 

träningen via cyklingen, alltså inte den muskulära känslan. Barnen fick arbeta i 3-

minutersintervaller där motståndet ökade gradvis.  

Skillnaden i resultat visade att pojkarna i studien fick högst RPE-värde i benen medan tjejerna 

högst RPE-värde i både bröst och ben. Även denna studie visade på RPE-skalans linjära funktion 

tillsammans med pulsmätning (ibid, s.3533, 2012). 

 

Reflekterande sammanfattning av ”Mätning av ansträngning vid fysisk aktivitet” 

 

Ett antagande till varför RPE-skalan varit den mest utbredda och använda av de undersökningar 

som studerats kan bero på skalans enkelthet att förstå. CR100- samt CR10-skalan är mer 

komplexa skalor som även inräknar kraft. Detta är alltså något som talar för RPE-skalan. Alltså, 

att uppskattning av fysisk ansträngning kan anses enklare samt fördelen att kunna sätta i relation 

med en mätbar siffra – pulsen.  

De flesta studier innefattade både män och kvinnor (även pojkar och flickor). Här såg man 

skillnader att kvinnorna i de allra flesta fall uppgav ett högre RPE-värde än männen, när 

intensiteten på träningen låg på samma nivå.  

RPE-skalan har inte bara positiva sidor. Borg (2007) framförde kritik mot RPE-skalan och 

menade att den endast är tänkt att mäta aerob ansträngning och att menar att det blir 

problematiskt att arbeta med RPE-skalan vid uppskattning av styrkenivåer. Dock har studier 

använt sig av RPE-skalan inte bara för att uppskatta aerob ansträngning.  

Ett exempel är Miller et al. (2009) där personerna fick arbeta med olika styrkeövningar och 

efter det ange RPE-värde samt puls, och det linjära sambandet stämde ändå bra överrens, trots att 

det inte var aerob träning. Detta arbete förhåller sig dock till Borg (2007) som menar att det blir 

problematiskt att arbeta med RPE-skalan vid uppskattning vid styrkenivåer.   
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III. 3 Motorik och rörelse 

III.3.1 Vad är motorik? 

Motoriska rörelser är isolerade rörelser med en tänkt början samt ett tänkt slut. Om dessa 

isolerade rörelser byggs ihop med varandra skapas fysisk aktivitet. Hur dessa olika rörelser 

kombineras, i vilken fart och med vilken precision, utgör individens motorik (Wahl, 2006, s.11). 

I Nyberg & Tidén (2006, s.25) förklaras motorik som:  

 
Motorik har att göra med de olika funktioner och system av funktioner på olika nivåer som 

tillsammans utgör vår totala rörelsekapacitet. Då begreppet motorik omfattar det mesta från 

neuromotorisk kontroll till det faktiska utförandet av rörelseuppgifter, finns en mängd olika 

begrepp där ordet motorik ingår. Exempelvis är psykomotorik samspelet mellan motorik och 

psykiska faktorer som stress och motivation. Sensomotorik innebär att rörelsen bygger på 

sinnesimpulser och deras perception. De ger i sin tur ett preceptoriskt svar, som genom 

återkoppling styr rörelser. Viktiga sinnen för styrning av rörelser är balanssinne, led- och 

muskelsinne, känsel, syn och hörsel. Sensomotoriken är viktig vid inlärning av rörelser då den 

utgör en erfarenhetsgrund via kontinuerlig återkoppling. 

 

Som kan ses i citatet handlar alltså motorik om enskilda, isolerade rörelser som tillsammans bildar 

vår totala rörelsekapacitet. Motorik kan delas upp i olika benämningar eller kategorier. Det första 

motorikbegreppet Nyberg & Tidén (2006) tar upp är psykomotorik, där psykiska faktorer spelar in. 

Sensomotoriken är en annan aspekt av motoriken, där sinnesintryck och perception tillsammans 

bildar grunden för att en rörelse skapas. I denna studie, liksom Sell et al. (2007) (i Papastergiou, 

2009), belyser man aspekten av erfarenhet när det kommer till motorik och rörelse. Ju mer 

kontinuerlig återkoppling som sker via en motorisk rörelse, desto bättre blir individen på det 

specifika rörelsemönstret (aktiviteten/rörelsen/övningen). Studien skiljer fortsättningsvis på 

grovmotorik och finmotorik. 

Nyberg & Tidén (2006 s.26) menar att utveckling av grovmotorik sker individuellt när det 

kommer till ålder och snabbhet, men mönstret i grovmotorikens utveckling är lika för alla. 

Utvecklingen sker genom två principer, den proximala- samt den cephalo-kaudala principen. Dessa 

två principer menar att barn lär sig först hantera sina muskelrörelser inifrån och ut, samt uppifrån 

och ned. Barn får alltså fortare kontroll över arm- och bålmuskulatur än händer- och 

fotmuskulatur. Grovmotoriska grundformer är centralt och av största vikt i läroplanerna, och 

innefattar stödja, åla, rulla, gå, krypa, kasta, fånga, klättra, hänga, hoppa balansera och springa. 

Finmotoriken används när mindre och mer precisa rörelser kopplas in, t.ex. vid skrift (ibid). 
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III. 3.2 Motorisk utveckling och exergaming 

Exergaming kan ses utveckla motorisk färdighet. Tidigare har studien från Sell et al. (2007) (i 

Papastergiou, 2009) presenterats som visade att erfarenheten när det kommer till DDR har en 

stor betydelse när det kommer till intensitetsnivåer samt energiåtgång vid utförandet. Studien 

visar att mer förtrogna utövare hade mer flyt i sina motoriska rörelser och kunde därför höja 

intensiteten och få bättre träning. En tolkning av detta är att ju mer man spelar, ju bättre blir man 

och ju mer motorisk träning får man. Vilket leder till att man kan utföra övningar med större 

rörelseflyt.   

Bullock (2010) behandlar en studie om ungdomar med CP-skador som fått testa på fysiskt 

krävande tevespel (exergaming). Studiens urval bestod av fyra pojkar i åldrarna 13-18 år. De 

ungdomar som medverkade i studien hade rörelseproblem i och med sin CP-skada. Under en 

månad fick ungdomarna utöva spelen under två 45-minuterspass per dag, fem dagar i veckan. De 

positiva resultaten började redan visa sig efter en vecka. Även i denna studie visades att ju mer 

ungdomarna i studien fick leka/träna med detta så blev svårighetsgraden och intensitetsnivån på 

spelen bättre och bättre, vilken leder till högre intensitet av fysisk aktivitet (Ibid). 

Resultaten visade att ungdomarna, som annars hade låg motivation och engagemang, fick 

förbättrad lust till fysisk aktivitet efter utförandet av dessa spel. Tevespelen som studien arbetade 

med var fotbollsspel där de medverkade stod i mål, det var snowboardåkning samt shark bait. Allt 

förekom i 2D på teveskärmen. Under  studiens period, och som en produkt av spelandet, ökade 

deras CB&M poäng, samt att samtliga fick bättre resultat på ett sex minuters gångtest. CB&M 

(Community balance and mobility scale scores) förklaras i följande citat förklarar detta: “The Community 

Balance and Mobility Scale (CB&M) was designed to evaluate balance and mobility in patients 

who, although ambulatory, have balance impairments which reduce their full engagement in 

community living” (Torontorehab, 2011). CB&M poäng baseras alltså på hur bra personer med 

rörelsehinder klarar olika motoriska rörelsetester.  

 

III.3.3 Motorik i skolan 

Det vi har sett är att tevespel kan förbättra CP-skadades rörelseförmåga. Detta kan ses som ett 

argument för en motorisk aspekt vid analysen av Wii Fit™. Motorikaspekten kan ses 

förklara/motivera hur Wii Fit™ kan implementeras i skolans idrott och hälsoundervisning Detta 

resonemang kan ses relevant med tanke på skolans motoriska inslag: 
 

åk 1-3: ” Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sam 

mansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl  

inomhus som utomhus.” 

åk 4-6: ”Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.” 

åk 7-9: ”Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och  

rörelser till musik.” 

(LGR 11, s. 52-53) 



 

15 

 

 

Citatet ovan visar hur LGR 11 behandlar området motorik. Då ett av våra mål är att kunna se hur 

Wii Fit™ kan implementeras i skolan, är det av högsta intresse att se hur läroplanen för 

grundskolan hanterar området. Det som visas är att stort fokus läggs på grovmotorik och 

motoriska grundformer, något som kommer att beaktas vid testerna. 

Nyberg & Tidén (2006) visar i sin studie att god motorik ger gott självförtroende. Detta i sin 

tur leder till att elever tror mer på sig själva, något som visar sig som positivt i det sociala 

samspelet med andra människor. Ett av syftena i Nyberg & Tidén (2006) var att belysa problemet 

med minskad fysisk aktivitet hos ungdomar på fritiden, men även den reducerade schemalagda 

tiden idrott och hälsa har i skolan. Detta har i sin tur lett till att barn- och ungdomar har fått 

arbeta mindre med sin fysiska rörelseträning både i och utanför skolan.  

Ett annat syfte med studien var att konstruera ett motoriktest, kallat NyTidstestet, detta för att 

kunna kartlägga barn- och ungdomars funktionella motorik. Ytterligare ett syfte med studien var 

att samla in resultat från testerna för att skaffa sig underlag för att kunna uttala sig om barn- och 

ungdomars allsidiga rörelseförmåga (ibid, s.8).  

Urvalet av testpersoner bestod av elever från 48 skolor, totalt 2249 elever. Av dessa var 1113 

flickor och 1136 pojkar. Efter bortfall slutade urvalet på 1713 elever som fullföljde samtliga tester 

(ibid, s.39). NyTidstestet bestod av 16 stationer för de yngre barnen och 18 för barn i åk. 6-9. 

Stationerna innefattade grovmotoriska rörelseformer som t.ex. kast, kullerbytta, jämfotahopp och 

balansgång (ibid, s.9) 

Grovmotoriken var en stor del av NyTidstestet, där stora muskelgrupper blev aktiverade. 

Eleverna fick olika poäng på hur bra de klarade av övningarna med en skala 1-4. Lägsta möjliga 

poäng kunde alltså bli 16 och högsta möjliga kunde bli 64. I urvalet av testpersoner fick den 

person med lägst poäng 17 och den med högst 60, vilket visar på stor skillnad i motorisk 

färdighet (ibid, s.54). Tabell 2 nedan illustrerar detta. 

Tabell 2. Testresultat Nytidstestet. 

 

Poängintervall Frekvens Procent 
 

16-32 poäng 177 10,3 

33-40 poäng 565 33 

41-48 poäng 752 43,9 

49-64 poäng 219 12,8 

 1713 100 
Sammanställt resultat av NyTidstestet i poäng, frekvens samt procent av urvalet. Ju bättre motorisk färdighet vid 

varje station desto högre poäng. Bedömningen delades upp i fyra kategorier: Stora brister, små brister, 

tillfredställande samt mycket tillfredställande (ibid, s. 44). 

 

 

Ericson & Olsson (2010) påvisar i sin studie vikten av träning för utveckling av de grovmotoriska 

grundformerna. Studien använde sig av två förskoleklasser med barn i sexårsåldern. Den ena 

förskoleklassen var en kontrollgrupp medan den andra var en försöksgrupp. Syftet med studien 
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var att kunna se hur förskolebarn svarar på och utvecklar sin motorik genom en idrott- och 

hälsoundervisning inriktad mot grovmotoriska grundformer (Ericson & Olsson, 2010, s.8). 

Försöksgruppen fick två gånger i veckan under en sjuveckorsperiod öva upp sin motorik genom 

mycket fokus på grovmotoriska grundformer, medan kontrollgruppen fick ha sin ordinarie lärare 

och ordinarie undervisning under samma period.  

Innan sjuveckorsperioden fick båda klasserna göra ett test med olika övningar som innefattade 

grovmotoriska grundformer (ibid, s.3). Efter perioden fick de båda förskoleklasserna göra samma 

test för att sedan jämföra utvecklingen de båda emellan. Resultatet visar på tydliga förbättringar i 

samtliga tester för försöksgruppen (ibid, s.28-31). Resultaten är intressanta då dessa går i linje 

bland den litteratur som presenterats under detta avsnitt, alltså att kontinuerlig motorisk träning 

ger bättre motorisk färdighet. 

 

Sammanfattning av ”Motorik och rörelse” 

 

Det har visats sig att begreppet motorik innefattar olika aspekter, så som grovmotorik, finmotorik, 

sensomotorik och psykomotorik. Genomgående i studierna är att barn och ungdomar arbetar för lite 

med sin funktionella motorik. Motorik är inte bara viktigt för människans rörelseförmåga utan 

även för dennes sociala nätverk. Individer med hög motorisk och kroppslig kontroll har visats ha 

högre status än de med motoriska problem. I och med kontinuerlig träning av motoriska 

aktivitetsformer har studierna påvisat att motorik är något i högsta grad utvecklingsbart. Ett av 

våra mål är att se ifall Wii Fit ™ kan vara en bra metod för att utveckla den motoriska 

färdigheten. Spelet känner av viktfördelningar och balans i vid rörelser, för att utövare sedan ska 

försöka korrigera de som eventuellt är felaktiga. Motorikträning blir mer lättillgängligt utanför 

skolan samt att fysisk aktivitet tillkommer med utförandet.  

 

III. 4 Teoretiska utgångspunkter 

III. 4.1 Exergaming 

Under litteraturöversikten har olika studier presenterats för att ge en bild av vad exergaming, 

uppskattad ansträngning och motorik innefattar.  

De studier som behandlat exergaming kan ses haft syftet att bekräfta ifall detta fenomen är en 

godtagbar form av fysisk aktivitet eller inte. De studier som presenterats ovan har nästan 

uteslutande fått fram resultat som pekar på att exergaming kan ses som en form av det. Med detta 

ska det inte bekräftas ifall exergaming (Wii Fit) är en godtagbar form av fysisk aktivitet eller ej. 

Därmed utgår vårt arbete från Mullins et al. (2012) där dess studie stöder hypotesen som menar 



 

17 

 

att exergaming höjer värden såsom HR, VO2 och EE i viloläge och att Wii Fit kan ses som ett 

medel för detta.  

Wii Fit skall ses som en kulturell artefakt. Som Quennerstedt (2011) menar:  
 

In our everyday learning, as well as in most educational settings, we use different tools or artifacts 

(e.g., computers, maps, pencils, or footballs) when we act, interact, or, for example, solve 

problems. Some artifacts, like books, desks, or the use of different kinds of balls, have remained 

the same throughout the history of education, while others, like slide rules or roman rings, have 

more or less been discarded. When using an artifact in different practices we usually expect the 

artifact to work in the given way, which also indicates that we have learnt how to use the artifact. 

An artifact is therefore often taken for granted – it is used. At the same time, the meaning of an 

artifact isn‟t necessarily clear or a matter of course. Rather, its meaning can be understood as being 

formed in a certain socio-cultural context.     

(s.287-288) 

Wii Fit skall därmed ses som en artefakt som är tänkt att användas på ett givet sätt i en given 

kontext. Detta förutsätter, och som kan ses i citatet, att ett visst kulturellt specifikt beteende är 

inlärt gentemot den givna artefakten i dess givna kontext. Ett exempel är en fotboll. Endast 

namnet fotboll ger en indikation på hur den är tänkt att användas – med foten! Det är som att 

artefakter talar till oss och berättar att dess syfte är förutbestämt (jfr ibid, s.288). Ett annat 

alternativ skulle kunna vara att använda fotbollen som en basketboll (som i sig har förväntade 

användningsområden), detta skulle dock anses som fel i den bemärkelsen att den inte används just 

med den tänkta kroppsdelen – foten. Quennerstedt (2011) menar vidare på att artefakter kan 

konstitueras på olika sätt av olika individer. Alltså att det inte enbart är kulturen (ett stort 

normerande fenomen) som ger artefakter olika mening, förväntningar och/eller uttryck (s.288). 

Quennerstedt ger ett exempel på en elev som är rädd för en basketboll. Denna artefakt kan av 

denne individ konstitueras som något skräckinjagande som måste undvikas när den specifikt är 

situerad inom idrottsliga aktiviteter eller under idrottslektioner (ibid). 

Med detta resonemang i åtanke kommer Wii Fit att användas på det sätt som är tänkt. Det 

vill säga, att Wii Fit har ett specifikt syfte – att spela på ett hälsosamt sätt – och att detta skall 

göras en och en.12       

III. 4.2 Mätning av ansträngning vid fysisk aktivitet 

Vår studie har för avsikt att behandla Gunnar Borgs RPE-skala. De studier som undersökts har 

haft syftet att ge en inblick i fältet. Dels för att kunna, för det första, fastställa att det är ett 

godtagbart mätinstrument, men även för att kunna argumentera för valet av RPE-skalan då andra 

uppskattningsskalor visats existera. De studier som tagit plats i litteraturöversikten hanterar 

enbart Gunnar Borgs skalor, med betoning på RPE-skalan. Som nämnts tidigare används den för 

att uppskatta sin egen ansträngning vid fysisk aktivitet. Anledningen till att denna studie valt att 

använda sig av RPE-skalan är för att kunna jämföra resultaten av den uppskattade ansträngning 

med faktiska data – pulsen. Det kommer att utgås från att den uppskattade ansträngningsnivån 

                                                 
12 http://www.nintendo.se/wii/spel/wii_fit 
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ska kunna linjärt jämföras med pulsen. Med hjälp av RPE-skalan i kombination med pulstagning 

kommer vår studie få svar på en av sina huvudfrågor: ”Hur stor andel av de aktiviteter som Wii 

Fit erbjuder uppnår den lägsta intensiteten för motion, det vill säga en ‟rask promenad‟?  

III. 4.3 Motorik och rörelse 

Jagtøien et al. (2002, s.65) beskriver motorisk kontroll och inlärning ur ett kognitivt perspektiv, 

ett perspektiv som vår studie har för avsikt att utgå från. Med ett filosofiskt antagande menar de 

att kropp och medvetande skiljer sig åt, vilket i sin tur leder till ytterligare filsosofiska antaganden 

för kognitiva teorier angående motorik och inlärning. Det första är att det krävs en symbolisk 

representativ bild av världen för att medvetande och kropp ska kunna interagera med varandra – 

och med omgivande miljö (ibid). Det andra är att kroppen på ett hierarkiskt sätt är underordnad 

medvetandet.  

De menar vidare att konsekvensen av första antagandet leder till antaganden om mentala 

kartor, motoriska scheman och planer för motoriska handlingar (ibid). Detta leder vidare till att 

beskriva motorisk kontroll och slutgiltiga rörelser som en del i ett hierarkiskt system där hjärnan 

och det centrala nervsystemet hänför minimal kontroll till den muskel-skeletala nivån (ibid). Det 

vill säga, hjärna och nervsystem står för medvetandet och det är dessa som (i interaktion med och 

inverkan av omgivningen) skickar signaler till den muskel-skeletala nivån för att slutligen göra en 

tänkt handling (rörelsen). Detta sätt att se på motorisk kontroll och inlärning har lett till att kropp 

och medvetande liknats vid organisation och kontroll av ett mekaniskt system (ibid). Vidare har 

detta bidragit till att studier med en informationsprocessande ansats blivit de mest förkommande inom 

studier gällande hur motorisk kontroll och lärande går till och hur olika program (medvetandet), 

som är lagrade i hjärnan styr den slutgiltiga rörelsen (ibid, s.66).  

Som ses ovan kan motorik ses som väldigt komplext i och med de olika processer mellan 

hjärna, nervsystem och muskler. Vid analys av alla delar i processen behövs en avancerad 

utrustning för att kunna få fram rå data för analys. Jagtøien et al. (2002, s.178) menar att det en 

lärare kan observera vid en lektion inte är de processer som sker i hjärnan och nervsystemet, utan 

den slutliga och observerbara rörelsen (ibid.) Detta leder till att vår studie kommer just att 

fokusera på det slutgiltiga resultatet av processen – den observerbara rörelsen.  
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IV Syfte och frågeställningar 

 

Syftet är att se ifall Wii Fit uppnår den lägsta gränsen för motion, det vill säga en rask 

promenad, samt vilka motoriska grundformer och koordinativa egenskaper som utförs under de 

olika övningar som Wii Fit erbjuder. Analysen kommer att utgå från en testpersons RPE- och 

pulsvärde vid dennes raska promenad som ställs mot då denne utför de aktiviteter inom Wii 

Fit. Syftet är då att se ifall Wii Fit kan ses som en typ av motionsform. Resultatet (och 

analysen) av de motoriska rörelser och koordinativa egenskaper som behandlas, samt den puls 

som uppnås i förhållande till den lägsta gränsen för motion, ska då kunna ge en indikation på ifall 

Wii Fit kan motiveras som ett alternativ inom idrott och hälsoundervisningen (och som 

motionsform).  

 

Frågeställningar:       

 Hur stor andel av de kategorier som Wii Fit erbjuder uppnår den lägsta intensiteten för 

motion, det vill säga en ‟rask promenad‟, för oerfarna utövare?  

 Vilka motoriska grundformer och koordinativa egenskaper används vid utförandet av Wii 

Fit? 

 Kan RPE-skalan appliceras (med den linjära aspekten puls-RPE) på alla kategorier och hur 

förhåller dessa sig mot hjärtfrekvensen? 

 På vilket sätt kan Wii Fit motiveras som ett alternativ inom idrott och 

hälsoundervisningen? 

 Vilka aktiviteter inom idrott och hälsoundervisningen skulle Wii Fit kunna vara ett 

komplement för? 
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V Metod 

V. 1 RPE-skalan, pulsmätning och analys av motoriska rörelser och koordinativa 

egenskaper som metod för att mäta och analysera Wii Fit som källa till fysisk 

aktivitet och undervisningskomplement 

Med genomgång av studier som gjorts med hjälp av RPE-skalan har i denna del gjorts en 

motivering till varför vår studie använder sig av detta. Pulsmätning med pulsklocka har varit 

viktigt för att både kunna avstämma med den skattade ansträngningen (RPE-skalan) men 

samtidigt för att få ett faktiskt värde på de olika övningar som kommer att testas. Därmed har en 

möjlig skillnad setts mellan de olika övningarna i relation till puls i faktiska data. 

Grundläggande uppmaningar till testpersonerna innan dessa satte ett RPE-värde: 
 

 Personen som ska vara med i testet måste vara medveten att den uppskattade 

ansträngningen är en metod för att bestämma intensiteten av arbete och/eller smärta 

som framkommer av den fysiska aktiviteten. 

 De känslor man har under testet ska passa in på skalan. Extremt lätt ska motsvara 

nummer 6 på RPE-skalan, och 20 ska vara det jobbigaste du kan tänka dig, maximal 

ansträngning. 

 Uppskattningen bör antingen mätas upp i personens känsla i hela kroppen eller dela 

upp det i bröst/ben/armar osv.  

 Det finns inget rätt eller fel svar när man testar borgskalan på en testperson, det gäller 

bara att gå igenom noga innan hur skalan fungerar för att få ett så ”bra” svar som 

möjligt. 

(Utter et al., ej årtal) 

 

Att analysera de grovmotoriska rörelser och koordinativa egenskaper som används har även varit 

intressant eftersom med dessa kan motsvarigheter hittas. Till exempel om ett spel kräver god 

koordination mellan öga och hand kanske detta kan vara ett komplement för till exempel 

handboll, basket eller tennis.  Dessa handlar i mångt och mycket av att avgöra avståndet mellan 

boll och hand för att tajma in slaget i exempelvis tennis eller avgöra när man ska gripa bollen vid 

en passning i basket eller handboll. Med detta sätt att analysera de olika spelen som har studerats 

är ambitionen att kunna hitta motsvarigheter i den konventionella undervisningen. 

En rask promenad utomhus i en medelstor stad, i takt till musik i 130 bpm med pendelrörelser 

i armar, under 15 minuter har använts som referens för den lägsta ansträngningsnivån för motion. 
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Designen för studien har inspirerats av Douris et al. (2012) genom att se hur Wii Fit förhåller 

sig till en rask promenad, men istället för ett spel, har vår studie testat fler spel till Wii Fit.  

 

V. 2 Urval 

Vår studie har begränsat sig till 10 stycken spel som finns i Wii Fit. Urvalet av spelen skedde 

efter en pilotstudie där de olika spelen ställdes mot varandra för att få en bra variation med de 

mest relevanta rörelserna. I Wii Fit™ finns det fyra olika huvudkategorier att välja mellan: Balans, 

Yoga, Styrka och Aerobics. Inom varje kategori finns det olika typer av övningar, detta för glädjen 

av variation men även för att träna sin kropp på olika sätt. Tre olika övningar inom Yoga, Styrka 

och Aerobics har valts att arbeta med, detta för att de olika övningarna gav önskad rörelsebredd, 

något som motorikavsnittet vinner på. Inom Yoga valdes att arbeta med rörelserna: Warrior, Half-

moon och Tree. Under kategorin Styrka ingick: Lunge, Jackknife och Push-up and side plank. I 

Aerobicsdelen studerades: Jogging, Step basic och Hula hop.  

Till balansdelen valdes endast att arbeta med en övning, Ski slalom. Anledningen till detta var 

att samtliga övningar inom balansdelen behandlade liknande typ av rörelse – viktöverföring i 

kombination med balans. Under pilotstudien visade det sig att just slalomspelet var den övning 

som fick bäst respons av testpersonerna samt att vi ansåg denna övning vara den mest passande i 

observationssyfte. Dessa testpersoner13, fem stycken till antal i åldrarna 21-23, är alla helt nya 

med denna aktivitet och aldrig utfört den tidigare. Under litteraturöversikten presenterades 

resultat som visade på att personer som var erfarna tenderade att spela med högre intensitet, 

medan oerfarna utövare hade lägre intensitet, vilket påverkade resultatet. Syftet med att ha fem 

testpersoner som har liknande erfarenhetsgrad är att minska variablerna i resultatet. 

Testpersonerna är kända sedan tidigare och att verkligen veta att dessa aldrig utfört aktiviteterna 

innan har varit avgörande för valet av testpersoner. Att välja elever från något högstadium eller 

gymnasium har då inte varit aktuellt eftersom då vi inte kunnat vara tillräckligt säkra på att dessa 

aldrig utfört dessa aktiviteter.    

V. 3 Material 

För att mäta puls vid spelandet har det använts pulsklockor av fabrikatet Polar RS 400 för att ge 

faktiska data. Pulsklockor kommer att användas vid samtliga tester. Detta innebär vid varje 

övning i Wii Fit™ samt vid den raska promenaden.  

                                                 
13 Dessa testpersoner genomförde en introduktion som Wii Fit krävde för att kunna identifiera varje person 

ståendes på balansbrädan, samt för att skapa en användare. Det Wii Fit ville veta var ens längd och ålder, 

sedan utförde varje person i urvalet ett balanstest. Utifrån dessa data räknade Wii Fit ut en Wii Fit- Age 

‟Wii Fit- ålder‟ samt ens BMI. Eftersom dessa data inte kan tas som tillförlitliga kommer de inte att tas med 

i analysen, utan kan hittas under Bilaga 4. 
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HRmax (här används det för att beskriva högsta hjärtfrekvens under utförandet), HRmin (lägsta 

puls) samt HRavarage (medelpuls) har valt att dokumenteras vid utförandet av övningar. Varje 

övning har uppskattats utifrån RPE-skalan där den skattade ansträngningen under övningspasset 

har dokumenterats. En videokamera har även tillämpats för att spela in då testpersonerna spelar. 

Detta för att kunna spola tillbaka och kunna analysera de olika motoriska rörelser och 

koordinativa egenskaper som tillämpats under övningens gång. Spelkonsollen Wii har tillämpats 

med tillbehöret Wii Fit.  

 

V. 4 Genomförande av testen 

Innan testpersonerna började spela Wii Fit tog de en rask promenad på det sätt som 

presenterats ovan. Testpersonerna har spelat dessa kategorier i följande ordning: Balans, Yoga, 

Styrka och Aerobics. Under litteraturöversikten presenterades data som pekade på att de två senare 

var mer ansträngde än de två tidigare. Därav har denna ordning valts för att inte störa pulskurvan. 

Mullins et al. (2012) använde sig av 5 minuter mellan varje aktivitet. I vår studie har vilan ökats 

och varje testperson har vilat i minst 15 minuter mellan spelen för att återgå till sin vilopuls. Detta 

för att inte föregående aktivitet ska inverka på resultatet i nästkommande aktivitet.  

Testpersonerna har endast genomgått den introducerande dataregistreringen som Wii Fit 

kräver för att dela ut den interaktiva åldern, BMI och en användare i form av en avatar ‟virtuell 

figur‟, innan de börjat utföra testerna.        

V. 5 Analysmetod 

Övningarna har analyserats med data från pulsklocka och den skattade ansträngningen med RPE-

skalan (den skattade ansträngningen har dokumenterats vid 5 minuter, 10 minuter samt 15 

minuter under varje moment). Dessutom har olika rörelser som utförts analyserats och 

dokumenterats utifrån ett observationsschema. Övningarnas intensitetsgrad har jämförts med 

respektive testpersons puls under 15 minuters ‟rask promenad‟. En rask promenad har under 

bakgrunden ansetts som en referens för den lägsta gränsen för intensiteten av motion. På så sätt 

har analysen präglats av såväl kvantitativa data som kvalitativa data eftersom pulsklockan har givit 

ett faktiskt värde (kvantitativt), medan analysen av rörelserna är beskrivande samt har påverkats 

av vår tolkning av det observerbara (kvalitativt).  

Observationen har utgått från ett observationsschema utformat av Jagtøien et al. (2002). För 

detta schema hänvisas till Bilaga 3. Observationen har utgått från de koordinativa egenskaperna 

balans, rytm, reaktion, rumsorientering, anpassad kraft, öga-hand- samt öga-fot-koordination och de 

grundläggande rörelserna: rulla i sidled, åla, krypa, slå kullerbytta, gå, springa, hoppa, klättra, sparka, 

kasta och fånga/ta emot.  
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Observationsschemat är från början utformat för att kunna utvärdera barns och skolelevers 

rörelseförmåga. Syftet är dock att använda observationsschemat som hjälp för att karaktärisera de 

grundläggande rörelser och koordinativa egenskaper som tillämpas i testerna. De grundläggande 

rörelser och koordinativa egenskaper som observationsschemat berör kan ses omfatta stora delar 

av det innehåll som ges i ämnet idrott och hälsa.  

V. 6 Reflektion över metod 

Som tidigare nämnts har det försökts, så detaljerat som möjligt, att utforma en metod för att 

registrera data vid en rask promenad som kan repeteras av andra. Under litteraturöversikten 

presenterades en metod som innefattade 15 minuters rask promenad på motionsband med 

motstånd ”4”. Detta kan anses vara svårt att repetera vid andra studier eftersom varken fabrikat 

av motionsband eller motstånd 4 har förklarats eller presenterats på ett tydligt sätt.  

Att registrera HRmax, HRmin och HRavarage har valts dels för att det ger en bild över hur 

intensiv aktiviteten är, som tidigare nämnts – i faktiska data – och dels för att kunna jämföra med 

studier under litteraturöversikten som använt sig av liknande mätmetoder (även RPE). Varför 

aktiviteterna har valts att utföras under 15 minuter är också av den anledningen.   

Det finns punkter som kan ha speglat de data som registrerats vid utförandet av Wii Fit och 

den raska promenaden. Dessa är att vid den raska promenaden har testpersonerna relativt 

kontinuerligt kunnat promenera i jämn rytm under 15 minuter vilket har bidragit till en 

kontinuerlig fysisk aktivitet. Medan den fysiska aktiviteten under Wii fit däremot avbryts av 

ständiga menynavigeringar och omstarter av övningar. Detta är något som kan anses vara en 

nackdel hos Wii Fit. Ett mer sammanhängande alternativ, med längre sekvenser av 

sammanhängande fysisk aktivitet, utan avbrott för navigering i menyer och omstarter av övningar 

skulle vara att föredra. 

Jagtøiens observationsschema har valts för att det är lätt att förstå och kan lätt relateras till 

motsvarande aktiviteter. Schemat har även valts för att det ska vara lätt som lärare att applicera i 

undervisningen och själv kunna avgöra vad Wii Fit kan vara ett komplement för. 

Observationsschemat kan dock ha bidragit till att analysen känts tunn, men det talar snarare för att 

urvalet av de övningar som valts behandlat en tämligen liten del av de grundläggande 

rörelser/motoriska grundformer som Jagtøien (2002) tar upp än att observationsschemat skulle 

vara begränsande. Dock måste det tilläggas att den grundläggande (grovmotoriska) rörelsen stödja 

saknas i obeservationsschemat, därav har analys av denna inte kunnat göras. Detsamma gäller 

korsvisa och diagonala rörelser som passerar kroppens medellinje, symmetriska rörelser (båda 

händerna gör samma sak samtidigt) och kombinationsmotorik (benen och armarna arbetar 

samtidigt). 
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V. 7 Forskningsetik 

Testpersonerna har varit myndiga och frivilliga att delta i studien. Därmed följer inte de premisser 

som finns angående tester på omyndiga personer. För att tillförsäkra testpersonerna största 

möjliga konfidentialitet har de informerats att de inte kommer att presenteras på ett sätt som 

identifierar dem. Deras namn har inte presenterats, utan har namngivits som ”Person 1”, ”Person 

2”, ”Person 3”, ”Person 4” och ”Person 5”. Detta för att namnen inte är relevant för analysen. 

De har även informerats att de medverkar helt frivilligt enligt de riktlinjer som hittas i 

vetenskapsrådets codexsida14.   

                                                 
14 http://codex.vr.se/manniska2.shtml (2013-05-08) 

http://codex.vr.se/manniska2.shtml
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VI Analys/Resultat 

Under denna del kommer resultaten att presenteras och analyseras. Ambitionen är att hålla 

analysen så nära materialet som möjligt för att sedan relatera till andra studier och höja 

analysperspektivet under diskussionsavsnittet. 

Hittills under arbetet har ”Mätning av ansträngning vid fysisk aktivitet” placerats före 

”Motorik och rörelse”. Under nedanstående avsnitt kommer ordningen att bytas eftersom 

”Motorik och rörelse” ger en mer detaljerad inblick i utförandet av de olika kategorierna och dess 

övningar. På så sätt ges en bättre grund och förståelse för de data som presenteras och analyseras 

angående pulsmätning och RPE.     

VI. 1 Motorik och rörelse 

Följande avsnitt behandlar motorik och rörelse där vi som observatörer och författare har tagit 

hjälp av videoinspelningar från testerna för att analysera de rörelser som utförs. Vi har, med hjälp 

av de observationspunkter som Jagtøien (2002) presenterar gällande grundläggande rörelser samt 

koordinativa egenskaper, skapat oss en uppfattning om det urval av övningar som utförts och de 

motoriska problem som utövarna stått inför.  

En överskådlig tabell över de berörda observationspunkterna (Tabell 9) finns nedanför Tabell 8 

(Medelvärden av ’Mätning av ansträngning vid fysisk aktivitet”) under kapitlet ”VI. 2. Mätning av 

ansträngning vid fysisk aktivitet”. Detta för att få en överblick över de berörda 

observationspunkterna på samma sida som medelvärden för RPE och puls.   

Nedan beskrivs övningarna utifrån vad som observerats i videoinspelningarna. 

VI. 1.1 Balans 

Ski slalom 

Övningen Ski slalom hittas under kategorin Balans på Wii Fit™. Övningen gick ut på att under så 

kort tid som möjligt komma ner för en skidbacke på ett par skidor. Utövaren skulle försöka få sin 

animerade karaktär att passera mellan ett antal portar, detta för att undvika tidstillägg. Utövaren 

stod med benen på den medföljande balansbrädan och skulle genom viktöverföring svänga den 

animerade karaktärens skidor för att passera portarna. För varje missad portgenomfart gav det ett 

tidstillägg på sju sekunder. Det gick även att kontrollera farten i åkningen genom att luta kroppen 

framåt och bakåt. Genom att luta sig framåt till en viss gräns så nådde utövaren en blå nivå på en 

mätare vilket ledde till extra snabb fart i skidbacken. Detta (enligt observationen) på bekostnad av 

balanskontrollen i sidled. Det handlade om att kombinera fart och balans för att uppnå bästa 

resultat, både tidsmässigt och träningsmässigt. Av testpersonerna använde sig framförallt person 
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1 och 3 av kombinerad balans i sidled- och djupledsrörelser15. Detta kan ses ha givit utslag på 

pulsmätningen där person 1 och 3 var mest lyckosamma på skidåkningsmomentet, de fick högre 

maxpuls än de övriga vid skidåkningen. I videoanalysen observerades en tidsmässig och 

balansmässig fördel16 då spelarna böjer något på benen för att få bättre balanskontroll, speciellt 

då utövaren kombinerade fart och sidledsförflyttning.  

I Jagtøien et al. (2002) (hela observationsschemat hittas under Bilaga 3) står följande angående 

koordinativa egenskaper för balans:  
 

Balans 

Utgångspunkt för observation: 

Kroppshållning 

- stabiliserande mag- och ryggmuskulatur 

- anpassad böjning i ryggraden 

- kroppen i balans kring lodlinjen genom kroppens tyngdpunkt 

Statisk balans 

- stå på ett ben 

- stå på båda benen, ställa sig på tå och hålla balansen 

- balansera på olika kroppsdelar 

Dynamisk balans 

- hoppa framåt på en fot 

- tillrättalagda balanssituationer på streck, bänk, bom, stenar, stockar 

- hoppa med vändning 

- i rörelse framåt, i sidled, bakåt, med rotation 

 

Efter granskning av videoinspelningarna visar sig övningen framförallt innehålla aspekten 

kroppshållning. För uppnå bästa resultat vid övningen har videoanalysen påvisat vikten av att 

använda sig av en viss ”böjning i ryggraden”, speciellt vid farthållningskontroll. Utan att 

kontrollera ryggradens böjning/lutning kunde inte spelarna använda sig av den tidsmässigt 

fördelaktiga farthållningen, utan snarare ramlade framåt. Tillsammans med detta tillkom 

automatiskt mer böjda ben, som tidigare nämnts varit väldigt fördelaktigt. Även i sidledsåkning 

sågs en böjning i ryggraden. Fortsättningsvis visade det sig vara viktigt att ”stabilisera mag- och 

ryggmuskulatur”, då viktöverföringen från ben till ben skedde bättre då utövaren hade en tydligt 

spänd bålmuskulatur. Denna viktöverföring är det mest centrala som sågs under denna övning, 

och det påvisar även Jagtøiens koordinativa egenskap om balansen kring kroppens ”lodlinje 

genom kroppens tyngdpunkt” som var föränderlig då utövaren skulle svänga sin animerade 

karaktär i skidbacken.  

Enligt Jagtøiens aspekt om anpassad kraft kan Ski slalom innefattas då det krävdes en anpassad 

kraft. Detta för att känna av hur mycket utövaren skulle trycka ned sina ben i framförallt sina 

sidledsförflyttningar. Jagtøien ger ett exempel angående anpassad kraft, då ska man kasta en 

                                                 
15 Med djupledsrörelse menas här att personen gör en viktöverföring framåt eller bakåt på balansbrädan, detta 

för att anpassa farten i skidåkningen. 
16 Med balansmässig fördel menas här att utövaren på ett säkrare sätt passerade genom portarna samtidigt som 

en hög fart upprätthölls. 
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ärtpåse en viss längd, men i denna situation handlar det om hur mycket kraft som ska överföras 

till respektive ben vid viktöverföringen på balansplattan. 

VI. 1.2 Yoga 

Warrior   

‟Krigaren‟ är en övning inom Yogakategorin i Wii Fit™. ‟Krigaren‟ är en statisk17 yogaposition 

där utövaren började med båda fötterna på balansbrädan. Detta för att sedan ta ett ganska stort 

kliv (inget exakt avstånd nämns) bakåt för att sedan luta sig framåt och lägga vikten på det främre 

benet. I en rörelse, skulle utövaren efter detta sträcka ut sina armar rakt ut från kroppen och vrida 

sin överkropp inåt. När denna position (som är den färdiga krigaren) hade skapats börjar den 

statiska delen. På teveskärmen beskrev den personliga tränaren hur utövaren skulle andas lugnt 

och försöka slappna av. Kriterierna för att få bra poäng var att utövaren under 30 sekunder skulle 

ha en korrekt tyngd på det främre benet ned mot balansbrädan.  

Efter observation visades att Wii Fit inte noterade någon skillnad på hur långt utövaren tog 

klivet bak eller hur mycket de egentligen böjde på det främre benet. Det som registrerades var 

tyngden av det främre benet som balansbrädan blev utsatt för. För att utövaren skulle veta ifall 

han eller hon lade rätt tyngt på det främre benet, så fanns det en mätare på skärmen där utövaren 

hela tiden skulle lägga sig så nära mitten som möjligt. Övningen utfördes under 30 sekunder 

effektivt på varje ben. 

Sett till Jagtøiens koordinativa egenskaper visades det att även ‟krigaren‟ innefattade en hel del 

balans. För att titta på balansstycket som presenteras ovan under detta avsnitt visar observationen 

att ‟krigaren‟ använde sig mycket av ”korrekt lagd lodlinje och kontroll över kroppens 

tyngdpunkt”, för att uppnå högre poäng. För att orka hålla en statiskt korrekt hållning i 30 

sekunder gällde det att ha en ”spänd bålmuskulatur” för att kunna upprätthålla ‟krigaren‟. Detta 

bidrog dock till att utövarna fick svårt att (samtidigt) andas lugnt och sansat. Observationen visar 

att anpassad kraft var viktigt, då poängen baserades på hur bra utövaren uppskattade sin kraft som 

skulle läggas på plattan via det främre benet. 

Half-moon 

‟Halvmånen‟ är den andra av de tre yogaövningar som testpersonerna fick utföra. Detta var den 

av yogaövningarna som uppnådde högst uppskattad ansträngning. Övningen gick till så att 

utövaren stod med båda fötterna på balansbrädan, sedan skulle kroppen böjas som en halvmåne 

med båda armarna utsträckta upp från kroppen. På teveskärmen sågs en rund cirkel där utövaren 

kunde följa sin position och rätta till den för att hamna så långt in mot mitten som möjligt i 

cirkeln. Poäng gavs beroende på hur balansbrädan läste av kroppens lutning och viktöverföring. 

                                                 
17 Stillastående, oföränderlig position. 
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Videoinspelningarna visade att andningen var en utmaning att få till samtidigt som kroppen fick 

en böjd kroppshållning som klämde ihop ena sidan av bålen. Övningen fortskred även denna i 30 

sekunder på varje sida.  

Observationen visar utifrån Jagtøiens koordinativa egenskaper att även ‟halvmånen‟ jobbade med 

anpassad kraft. Detta eftersom det gällde att böja kroppen och få korrekt kraft och vikt ståendes 

med en fot på båda sidor av balansbrädan. När det kommer till de egenskaper som rör balans så 

använde sig denna övning endast av en ”sidorörelse av ryggraden”, till skillnad från Ski slalom 

som även var en rörelse fram och bakåt. Övningen arbetade fortsättningsvis ur balanssyn med 

”stabiliserande mag- och ryggmuskulatur”.  

Tree  

‟Trädet‟ var den sista övningen inom yogakategorin. Utövaren började med båda benen på 

balansbrädan, för att sedan med hjälp av händerna sätta ena benets fotsula jämtemot andra benets 

knäveck eller lår, beroende på utövarens rörlighet. Knät skulle peka utåt och armarna pekandes 

rakt uppåt samt med i hopknutna händer. Även här fanns en cirkel på teveskärmen där utövaren 

kunde anpassa positionen för maximalt resultat. Övningen fortskred under 30 sekunder på varje 

ben.  

Övningen observerades som väldigt balanskrävande. Utifrån Jagtøiens balanskoordinativa 

egenskaper, krävdes det att både ”rygg- och magmuskulatur” jobbade för att hålla en rak och fin 

hållning i överkroppen. Den egenskap som sattes mest i fokus när det kom till balansen var att 

hålla rätt ”lodlinje genom kroppen” för att inte tippa kroppen åt sidorna. För att lyckas med detta 

krävdes en anpassad kraftöverföring i fotleden för att hålla lodlinjen korrekt. 

 

VI. 1.3 Styrka 

Push-up and side plank  

Den första övningen i kategorin Styrka innefattade armhävning och medförande sidoplanka. 

Övningen började med att utövaren lade sina händer på balansbrädan, sträckte ut sin kropp och 

ställde sig på tå. På given signal (en visselpipesignal) skulle en armhävning genomföras. Efter 

armhävningen skulle ena benet korsa det andra och utövaren skulle gå upp i en sidoplanka med 

ena armen sträckt mot taket och sedan gå tillbaka till utgångsposition. Efter detta skedde samma 

rörelse åt andra hållet efter en armhävning. Flödet upprepades sex gånger. Då samtliga 

testpersoner fick högsta möjliga poäng, med en varierad kvalitet på armhävningarna, är det svårt 

att observera vad egentligen kriterierna för utförandet var, djupa armhävningar? Stabil bål? Rytm? 

Något som alla lyckades med var att hålla en bra rytm i rörelsen, så antagandet är att detta är 

kriterierna för högsta poäng.  
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För att koppla detta till Jagtøiens grundläggande rörelse rulla i sidled krävdes det att utövaren 

höll en ”sträckt kroppshållning”, dock skedde inget faktiskt rullande i denna övning. För att 

sedan titta på Jagtøiens koordinativa egenskaper angående Balans krävdes det att utövaren 

”stabiliserade mag- och ryggmuskulatur” (något som den personliga tränaren uppmanade till) för 

att uppnå den önskade kroppshållningen. Denna övning kunde ses använda sig av statisk balans då 

utövaren ”balanserade på händerna” under momentet sidoplanka. Övningen berörde även 

området Reaktion då det gavs en signal när armhävningen skulle börja och sluta. Övningen 

berörde även området Rumsorientering då det gällde att ”ändra riktning i rummet på signal” – då 

signal i detta fall var ett kommando från den personliga tränaren. Pipet, eller visselpipsignalen, 

skedde endast vid armhävningens början och slut. 

Jackknife  

‟Fällkniven‟ är den andra utav tre övningar inom kategorin Styrka i Wii Fit™. Övningen skulle, 

enligt den personliga tränaren, ge upphov till stark mage. Utövaren började med sina hälar på 

balansbrädan och lade sig sedan med smått böjda ben och ryggen i marken. På en angiven signal, 

liknande en visselpipa, skulle sedan utövaren böja upp ben och överkropp i något som kunde 

liknas vid en V-form. På teveskärmen sågs en aktivitetslinje där utföraren såg hur lång tid upp- 

och nedgång skulle ta. Den personliga tränaren påvisade vikten att ha en spänd bål vid hela 

utförandet och att inte gå ner från positionen för snabbt. En signal gavs när utövaren skulle 

påbörja ‟fällkniven‟ och när denne skulle gå ner till grundposition. Detta upprepades 10 gånger. 

Enligt Jagtøiens balanskoordinativa egenskaper kan detta ses som balanskrävande då det var 

centralt i övningen att hålla en ”stabiliserande rygg- och magmuskulatur”, med fokus på mage. 

Det krävdes även att utövaren höll en bra ”tyngdpunkt genom kroppen och justerade lodlinjen” 

på ett korrekt sätt, då denne tippade framåt eller bakåt ifall detta misslyckas. Den personliga 

tränaren påvisade vikten av att hålla en spänd och ”stabil magmuskulatur och inte böja 

ryggraden”. 

Fortsättningsvis tränades utövarens Reaktion i övningen där Jagtøien observationsschema 

inkluderar att ”resa sig från golvet vid en angiven signal” räknas som en del i reaktionsområdet. 

Här inkluderade det även att sänka sig tillbaka vid angiven signal. Observationen visade också att 

det krävdes att utövaren anpassade sin kraft (anpassad kraft) vid både upp- och nedgång vid 

utförandet av ‟fällkniven‟, då denne för det första skulle tippa ifall upp- eller nedgång utfördes för 

snabbt, men även för att kunna tajma in rörelsen korrekt till den angivna aktivitetslinjen som 

visade farten på övningen. 

Lunge 

‟Utfallssteg‟ hade enligt den personliga tränaren för avsikt att framförallt träna rumpa och lår. 

Övningen gick till så att utövaren började med båda fötterna ståendes på balansbrädan. Efter 

detta, via uppmaning från den personliga tränaren, togs ett steg bakåt med ena foten. Med samma 

aktivitetslinje som på ‟fällkniven‟ skulle sedan utföraren på en signal från visselpipa hålla angiven 
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takt och böja frambenet och lägga kroppstyngden på lår och rumpa, för att sedan trycka med det 

främre benet och komma upp i grundposition. Ytterligare en mätare på teveskärmen visade 

vilken kraft som skulle ligga på det främre benet, där målet var att ligga över en blå linje på 

mätaren. Övningen upprepades 10 gånger per ben. 

Observationen visade utifrån de balanskoordinativa egenskaperna att övningen krävde en 

”anpassad böjning i ryggraden” då den personliga tränaren visade att utövaren skulle ha en rak 

rygg med händerna knäppta bakom huvudet. Fortsättningsvis inom balansområdet krävdes det 

att utövaren hade en korrekt tyngdpunkt i kroppen där ”lodlinjen” skulle ligga så att kraften låg 

på det främre benet och dess gluteushalva. Utövaren tränade även på Reaktion enligt 

observationsschemat, då denne skulle ”vid signal” utföra rörelsen inom den tidsangivna 

aktivitetslinjen, för att sedan upprepa detta.  

 

VI. 1.4 Aerobics 

Jogging 

Övningen skedde bakom balansplattan tillsammans med medförande Wii remote. Wii remote kunde 

både läggas i en ficka eller hållas i handen under utförandet av övningen. Med detta uppkommer 

frågor om hur rörelserna egentligen registreras i spelet. Är det hela rörelsen som räknas in, både 

armar och ben, eller skulle det kunna fungera att stå och endast pendla med armen och få samma 

poäng? Målet med övningen var att hålla ett (enligt Wii Fit™) fettförbrännande tempo, snarare 

än att hålla högsta möjliga tempo. Utövaren hade som mål att på teveskärmen lägga sig bakom en 

markerad animerad karaktär och följa denna under en bana utspelandes i en animerad naturmiljö. 

Poäng delades ut beroende på hur bra förbränning som uppskattades ha skett (enligt Wii Fit™).  

Enligt observationsschemats grundläggande rörelse Springa, ses övningen framförallt behandla 

”armarnas och benens avslappnade rörelse i ett korsat mönster”. Utöver detta sågs skillnader i 

den tänkta rörelsen då detta skedde på stället. Punkter som ”höftrotation, tydlig fotavveckling” 

och ”svävfas” var inte lika tydliga under detta förhållande. Under koordinativa egenskapen Rytm 

sågs det att punkten ”gå och springa i jämn fart med bra flyt och lediga rörelser” var något som 

denna övning berörde tydligt då ”jämn fart, bra flyt och lediga rörelser” var centralt. 

Step basic 

Detta var den andra övningen inom kategorin Aerobics. Utövaren började med att stå med båda 

fötterna bakom brädan, för att sedan följa angivelser i form av fotsteg på skärmen i takt till 

musik. Angivelserna visade hur och med vilken fot (eller båda) som skulle vara på brädan.  

Centralt i övningen var att hålla takt till musik, då det gav olika mycket poäng för Perfect 

‟perfekt‟, Good ‟bra‟, OK ‟godkänt‟ samt Miss ‟fel‟ beroende på hur utövaren taktmässigt satte ner 

stegen. Vissa tidigare övningar har varit vaga med vad som egentligen mäts. Eftersom denna 
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övning syftade till att hålla takten och följa angivelserna på skärmen, innebar det att om utövaren 

inte var på plattan vid precis rätt tillfälle fick denne inte full poäng för det steget. Med detta kan 

det antydas att övningen är poängmässigt tillförlitlig.  

Observationsschemat påvisade att övningen framförallt arbetade med rytm, och då med punkten 

”hålla den takt musiken har under en viss period”. Under rumsorientering kan övningen ses 

inkludera ”ändra riktning i rummet på signal” då i detta fall signalen är en uppmaning på 

teveskärmen. 

Hula hop  

Denna typ av rockringslek går ut på att genom höftrörelser försöker rocka så många varv samt 

ringar som möjligt under en angiven tid. Övningen började med att utövaren ställde sig med båda 

fötterna på plattan. Den animerade karaktären började med en rockring kring midjan, för att 

sedan under tidens gång fånga fler ringar. Dessa ringar kastades in utav två animerade karaktärer 

som var placerade framför utövarens karaktär. Utövaren fångade ringarna genom att luta kroppen 

och tyngdpunkten mot det håll ringen kom ifrån. Uppmaningen var även att sträcka ut armarna 

så att ringen träddes på den vägen. Ju fler ringar utövaren lyckades trä på, desto snabbare gick det 

att samla varv, då varje rockring gav ett varv efter färdig höftrotation. 

Utifrån observationsschemat visades det att Hula hop berörde den dynamiska 

balanskoordinativa egenskapen ”i rörelse framåt, i sidled, bakåt, med rotation”. Under rytm 

berördes punkten ”spring-, skutt- och hopplekar, jämnt och rytmiskt”, där spring-, skutt- och 

hopp i detta fall kan ses som motsvarighet till höftrörelse i en ”jämn fin, men även snabb, rytm”. 

Detta för att inte ringarna skulle ramla till marken. Vidare kan övningen ses träna reaktion. Detta 

eftersom i Jagtøiens observationsschema under punkten ”olika reaktionslekar” kan delmoment 

med att fånga rockringarna räknas in. Eftersom utövaren var tvungen att snabbt sträcka ut händer 

och flytta kroppstyngden för att kunna fånga in ringarna. Som en följd av detta delmoment kan 

övningen också ses innefatta anpassad kraft, då det gällde att luta kroppen och få ”tillräckligt 

mycket kroppstyngd (kraft)” på rätt sida av balansbrädan för att fånga ringen. Dock inte så 

mycket så att utövaren trillade åt sidan.  

Sammanfattning av ”Motorik och rörelse” 

Utifrån Jagtøiens koordinativa egenskaper har det visats att balans, anpassad kraft, reaktion samt 

rumsorientering och rytm varit de återkommande punkterna under utförandet av Wii Fit. Vad 

observationerna har visat är även att relativt få utav Jagtøiens grundläggande rörelser har innefattats 

vid utförandet av Wii Fit18. Dessa grundläggande rörelser kan närmast jämföras med 

läroplanens grovmotoriska grundformer, som presenterats under litteraturöversikten.  

                                                 
18 En sammanfattande tabell kommer att presenteras nedan, tillsammans med den sammanfattande tabellen 

för mätning av ansträngning vid fysisk aktivitet, med tillhörande kommentarer. Detta för att få en mer 

sammanhängande och översiktlig bild över resultaten. 
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Under metodavsnittet kommenterades det att observationsschemat kan ha bidragit till att 

analysen känts tunn, men det talar snarare för att urvalet av de spel som valts behandlat en 

tämligen liten del av de grundläggande rörelser/motoriska grundformer som Jagtøien tar upp än 

att observationsschemat skulle vara begränsande. Dock kan grundläggande rörelsen stödja saknas i 

observationsschemat, något som räknades in vid NyTidstestet.  

 

VI. 2 Mätning av ansträngning vid fysisk aktivitet 

Nedan kommer data till en början att analyseras person för person och sedan avslutas med 

sammanlagda data.   

 

Tabell 3. Data Person 1. 

 Balans Yoga Styrka Aerobics Rask 
promenad 

HRmax 113  101 130 182 109 

HRmin 51 59 72 87 83 

HR  HRavarage 77 75 97 129 97 

RPE (5min) 8 9 16 16 10 

RPE (10min) 10 14 17 12 11 

RPE (15min) 12 9 17 16 13 

HRmax=maxpuls, HRmin=lägsta puls, HRavarage=medelpuls 

 

Ur ett pulsmätningsperspektiv visar tabell 3 att Balans (hos Person 1) fick en högre HRmax än 

Rask promenad, medan den raska promenaden gav ett högre värde vid mätning av den 

sammanlagda pulsen. I de RPE-värden som person 1 uppgav fick även den raska promenaden 

högre värden. Person 1 fick under utförandet av Yoga den lägsta maxpulsen av alla de fyra 

huvudgrenarna Balans, Yoga, Styrka och Aerobics men uppgav RPE-värde 14 vid 10 minuter, ett 

värde som varken Rask promenad eller Balans uppnådde. Dock skall påpekas att vid 10-

minutersintervallen vid Yoga utfördes grenen Half moon, en gren som alla i urvalet uppfattade som 

mer ansträngande än de övriga yogaövningarna.  

Både Styrka och Aerobics gav högre HRmax än den raska promenaden, dock uppnådde Person 

1 samma HRavarage vid Styrka som vid Rask promenad. Aerobics fick den högsta HRavarage av alla 

de utförda aktiviteterna.  

 Ur de data som Person 1 uppgav kan ses en gruppering där Styrka och Aerobics uppgav högre 

värden än Balans och Yoga och därmed kan (ur ett motionsperspektiv för person 1) de två tidigare 

anses som en bättre källa till motion än de två senare.   
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Tabell 4. Data Person 2. 

 Balans Yoga Styrka Aerobics Rask 
promenad 

HRmax 102 112 137 174 124 

HRmin 75 75 79 79 79 

HRavarage 88 88 106 106 107 

RPE (5min) 7 10 16 18 12 

RPE (10min) 8 14 17 11 14 

RPE (15min) 11 11 16 13 15 

 

I tabell 4 visar Person 2 på jämnare data än Person 1. Det som kan ses är att Balans och Yoga hade 

samma HRmin samt HRavarage, dock har Yoga högre HRmax än Balans. Styrka och Aerobics 

uppgav högre HRmax än Rask promenad men lägre HRavarage och samma HRmin. 

De RPE-värden som Person 2 uppgav liknar de data hos Person 1. Det vill säga, vid Yoga fick 

10-minutersintervallen en anmärkningsvärd högre RPE och att både Styrka och Aerobics fick 

högre RPE än Rask promenad.  

Sammantaget kan även här ses en gruppering där Balans och Yoga uppger lägre värden än 

Styrka och Aerobics.  

 

Tabell 5. Data Person 3. 

 Balans Yoga Styrka Aerobics Rask 
promenad 

HRmax 128 126 138 164 134 

HRmin 77 81 78 92 90 

HRavarage 106 96 114 124 122 

RPE (5min) 11 10 16 13 11 

RPE (10min) 13 14 17 12 12 

RPE (15min) 14 13 15 12 12 

 

Tabell 5 visar att Person 3 uppgav de högsta HRavarage i alla kategorier. Utan att hävda att 

Person 3 var den minst tränade i urvalet, kunde observationen av videoinspelningarna uppge en 

märkbar och observerbar skillnad under kategorin Styrka då Person 3 inte klarade av att 

upprätthålla den tänkta hållningen under övningen Jackknife.  

Person 3 uppgav högre men jämnare data i pulsmätning än de övriga i urvalet. Dock var de 

värden som uppgavs i RPE i linje med de övriga i urvalet.  

Det som kan ses ur tabellen även här, är en gruppering mellan Balans, Yoga och Styrka, Aerobics 

med de två senare som bör föredras som källa för motion (enligt de plusvärden som 

registrerades).    
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Tabell 6. Data Person 4. 

 
 Balans Yoga Styrka Aerobics Rask 

promenad 

HRmax 104 114 138 131 126 

HRmin 68 57 73 75 79 

HRavarage 83 85 105 98 112 

RPE(5min) 10 12 15 12 10 

RPE (10min) 10 14 14 9 12 

RPE (15min) 10 12 14 12 12 

 

Person 4 i tabell 6 visar lägre RPE-värden i förhållande till de pulsvärden personen uppmätte än 

de övriga i urvalet. Person 4 uppgav även en betydligt lägre HRavarage i Aerobics än övriga 

deltagare. I observationen av videoinspelningarna sågs en märkbar skillnad19 hos Person 4 i 

utförandet av övningen Jogging där denne fokuserade på att hålla en jämn rytm istället för att vinna 

loppet.  

Som tidigare nämnts kan en gruppering ses och även i detta fall ses en sådan tendens, att 

Styrka och Aerobics ger högre värden i pulsmätning och därmed kan ses som en snarlik 

motionsform som Rask promenad.   

 

Tabell 7. Data Person 5. 

 
 Balans Yoga Styrka Aerobics Rask 

promenad 

HRmax 98 135 127 150 134 

HRmin 50 52 57 78 72 

HRavarage 77 78 93 111 106 

RPE(5min) 11 14 16 12 11 

RPE (10min) 13 14 16 11 11 

RPE (15min) 13 12 17 14 12 

 

Tabell 7 visar data från Person 5. Person 5 uppgav innan att denne utförde övningarna att denne 

har en låg vilopuls. Detta inte bara enligt sig själv, utan har fått detta bekräftat av läkare vid 

läkarbesök – därav de låga HRmin.  

Något som även utmärker Person 5 är att denne uppgav ett, i förhållande till de övriga värden 

under Yoga, ett tämligen högt HRmax, till och med högre än Styrka. Sett till HRavarage följer de 

                                                 
19 Uppmaningen var att hålla en intensitet som enligt Wii Fit motsvarar 60% av ens kapacitet (för att få en 

maximal fettförbränning, enligt Wii Fit). Person 4 hade en märkbar lägre intensitet med fokus på att hålla 

en jämn rytm än de övriga i urvalet, vilket då kan ha varit en bidragande faktor till de lägre värden som 

uppgavs.   



 

35 

 

data som Person 5 uppgav den linje som hos övriga deltagare, det vill säga att både Styrka och 

Aerobics ger högre värden och är närmast de data som den raska promenaden har givit.    

 

Tabell 8. Medelvärden av ”Mätning av ansträngning vid fysisk aktivitet”. 

       
 Balans Yoga Styrka Aerobics Rask 

promenad 

HRmax 109 117,6 134 160,2 125,4 

HRmin 64,2 64,8 71,8 82,2 80,6 

HRavarage 86,2 84,4 103 113,6 108,8 

RPE(5min) 9,4 11 15,8 14,4 11,2 

RPE (10min) 10,8 14 16,2 11 12 

RPE (15min) 12 11,4 15,8 13,4 12,8 

 

Tabell 8 visar de sammanlagda data från alla i urvalet. Sett ur ett pulsmätningsperspektiv kan Aerobics 

ses vara det enda alternativ som kommer upp och överstiger de data som registrerats under Rask 

promenad. Yoga kan ses (sett ur HRavarage) som lägst, Balans näst lägst och Styrka som något lägre 

än Rask promenad. Dock skall påpekas att Styrka fortfarande är att föredra före Balans och Yoga om 

målet är att uppnå en puls som motsvarar en rask promenad.  

En annan intressant aspekt är att Styrka har uppgetts ha en högre upplevd ansträngning än 

Rask promenad och Aerobics även om Styrka hade lägre HRavarage.    

 

Tabell 9. Berörda observationspunkter under utövandet.   

 
Koordinativa 
egenskaper 

Balans Yoga Styrka Aerobics 

Balans X X X X 

Anpassad kraft X X X X 

Rytm    X 

Rumsorientering   X X 

Reaktion   X  

Grundläggande 
rörelser 

    

Rulla i sidled   X  

Springa    X 

 

Tabellen visar endast de koordinativa egenskaper och grundläggande rörelser som enligt schemat berördes under 

utövandet. För att se alla punkter hänvisas till Bilaga 3. 

 

Det som visats tidigare är att kategorierna Styrka och Aerobics har givit högst RPE- och 

pulsvärden. De är även kategorier som berör flest punkter utifrån observationsschemat. Det ska 

dock tilläggas att Balans och Yoga, trots endast sina två noteringar, tränar dessa två egenskaper 

mer koncentrerat och med större emfas än de andra kategorierna.  
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VII Diskussion 

Eftersom undersökningen är begränsad kan inte allt för generella slutsatser dras. Om det finns 

sådana, bör dessa ses som specifika för det insamlade materialet snarare än som allmängiltiga. Här 

kommer i synnerhet fenomen som ansetts intressanta under analys- och resultatdelen att lyftas 

upp och diskuteras. En sammanfattande redovisning av studiens resultat och svar på 

frågeställningar hittas i konklusionen.  

 

VII. 1 Wii Fit som motionsform eller inte? 

En av frågeställningarna löd: ”Hur stor andel av de kategorier som Wii Fit erbjuder uppnår den 

lägsta intensiteten för motion, det vill säga en ‟rask promenad‟, för oerfarna utövare?”  

Under bakgrunden har det utgåtts från LIV 2000 definition, att en rask promenad är minsta 

ansträngningsnivå för fysisk aktivitet, och bör utföras minst en gång i veckan. Utifrån detta har 

frågan hur stor del av de olika övningarna i Wii Fit som testats uppnår denna ansträngningsnivå 

ur ett pulsmätningsperspektiv. I resultat- och analysdelen kan det ses att endast kategorin Aerobics 

uppnår högre medelpuls under 15 minuter aktivitet än den raska promenad som utfördes. 

Med detta resultat kan det ses som att Aerobics är den enda av de fyra kategorierna i Wii Fit 

som kan ses som en källa till motion. Under bakgrunden visas resultat av en undersökning gjord 

av Ungdomsstyrelsen (2006) som visar att 75% av ungdomarna i Sverige i åldrarna 13-20 håller på 

med någon form av dator- och tevespel på fritiden. Med detta kan det antydas att Aerobics är den 

enda kategorin i Wii Fit som skulle kunna användas som en intresseväckande form för motion 

för de elever i skolan som inte har något intresse för konventionell form av fysisk aktivitet. 

Trots detta ska de nämnas att samtliga kategorier inom Wii Fit var pulshöjande, och samtliga 

kategorier hade starka sidor. Yoga och Balans visade sig vara godtagbara alternativ för 

balansträning. Kategorin Styrka var i det närmsta laget lika pulshöjande som en rask promenad, 

samt visades vara ett bra alternativ till funktionell styrketräning.  

 

VII. 2 Jobbigare än det egentligen är?  

Under litteraturöversikten riktar Borg (2007) kritik mot Gunnar Borgs RPE-skala. De menar att 

skalan endast är användbar vid aeroba träningsformer, och inte tar hänsyn till kraft- och 

styrkenivåer.  

Tanken har varit (som skrivits tidigare) att de RPE-värden som presenteras under resultat- och 

analysdelen ska kunna jämföras linjärt (som Borg [2007] också menar) med den pulstagning som 

samtidigt uppmätts på testpersonerna.  
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Under resultat- och analysdelen ses att den linjära koppling mellan RPE och puls inte har 

uppnåtts, framförallt under de styrkeövningar som testpersonerna fick utföra. De data som 

presenterats visar att kategorin Styrka fått högre värden än Aerobics gällande RPE medan tvärt om 

gällande pulsmätningen. Vid Aerobics har därför det linjära sambandet mellan puls och RPE varit 

mer påtagligt (dock med en anings högre RPE-värden inom samtliga kategorier) medan Styrka 

fått betydligt högre RPE-värden.   

Vid tolkning av de data som presenterats kan, vid en första instans, det tolkas som att 

kategorin Styrka (ur utövarens perspektiv) upplevas vara jobbigare än vad kategorin egentligen var 

(sett ur ett pulsmätningsperspektiv). Ett antagande är att muskeltrötthet kan ha blandats in och 

tillsammans med den aeroba ansträngningen lett till att högre värden givits vid Styrka än 

utförandet av Aerobics. Något som även bör nämnas är att studien av Mullins et al. (2012), under 

litteraturöversikten även visade liknande tendenser vid sina data, dock med ett större linjärt 

samband mellan puls och RPE. En tolkning av detta kan vara att deras testpersoner haft större 

erfarenhet av att skatta sin ansträngning och att detta är något som måste övas in.   

Med detta kan det ses som att Borg (2007) har haft rätt i sin kritik mot RPE-skalans 

användning inom kraft- och styrkenivåer och att det endast bör användas vid beskrivning av 

aerob ansträngning. 

 

VII. 3 Relevansen av Wii Fit i skolan  

Under litteraturöversikten presenterades Nyberg & Tidén (2006), en studie om skolbarns 

funktionella motorik. I NyTidstestet ingick 16-18 stationer, där ibland hopp, kast, kullerbytta, 

balansgång. Målet var att testet skulle innefatta övningar som berör samtliga grovmotoriska 

grundformer. Under Bilaga 3 visas Jagtøiens grundläggande rörelser (grovmotoriska 

grundformer), detta som ett observationsschema för motorikdelen. Både NyTidstestet och 

Jagtøiens observationsscheman kan ses behandla en stor del av det innehåll som berör 

rörelseförmåga inom ämnet idrott och hälsa. 

Under resultat- och analysdelen kan det ses att övningarna som testats i Wii Fit var 

begränsade i den mån att få av de grundläggande rörelserna berördes. Dock skall det poängteras 

att det som Wii Fit faktiskt berörde, gjorde den bra. Dessa var Jagtøiens koordinativa 

egenskaper balans, anpassad kraft, reaktion samt rumsorientering och rytm. 

Även om det som Wii Fit berörde gjordes bra, är aktivitetsformen begränsad eftersom det 

endast kan spelas av en person åt gången. Att införa detta i undervisningen med en klass på ca 30 

elever skulle kräva lika många konsoler som teveapparater – som antalet elever. Med detta sagt är 

det, ur ett ekonomiskt perspektiv, svårt att alla elever skulle kunna ta del av detta. Dock kan Wii 

Fit ses som ett bra komplement för enskilda elever som behöver träna på de rörelser och 

koordinativa egenskaper som Wii Fit faktiskt berör. Ett alternativ skulle kunna vara, hos en elev 

som har svårt att koncentrera sig tillsammans med andra, eller där en elev finner det obehagligt 
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att utföra aktiviteter tillsammans med andra, att använda sig av Wii Fit. Detta skulle kunna vara 

då övriga i en klass utför aktiviteter som innefattar styrka (till exempel styrkelabb eller cirkelfys), 

då skulle eleven i fråga alldeles utmärkt kunna utföra ett antal övningar som finns under kategorin 

Styrka i Wii Fit. Ett annat exempel är då det centrala innehållet dans och rörelse till musik ska 

behandlas.  Då kan Step basic ses som ett godtagbart alternativ. 

Något som observerades och även poängterades under resultat- och analysdelen var 

osäkerheten över vad och hur Wii Fit egentligen mätte vid utförandet av vissa övningar. 

Speciellt under styrkekategorin. Ur ett lärarperspektiv betyder detta i sin tur att det inte går att 

förlita sig på det resultat som Wii Fit har registrerat efter utförd aktivitet. Detta eftersom i 

observationerna kunde det ses i samtliga styrkeövningar i urvalet att alla testpersoner fick full 

poäng, även om det fanns skillnader i utförandet. Därmed betyder detta att det krävs att läraren 

är med och observerar under spelandet för att undvika att en elev utför styrkeövningarna, 

teknikmässigt, på fel sätt och för att kunna bedöma elevens rörelseförmåga.  

 

VII. 4 Ett underliggande budskap 

Under litteraturöversikten presenterades studien av Vander Schee & Boyles (2010) som menar att 

exergaming är något som är skapat av företag. Exergaming är skapat i vinstsyfte där det anspelas på 

övervikt som något som skall bekämpas. Övervikten målas upp som något sjukligt som ska 

övervinnas genom att, bland annat, spela just deras spel. 

Under litteraturöversikten sågs även ett citat från Nintendos hemsida som beskrev Wii Fit 

som något roligt och som samtidigt brände fett samt bidrog till viktnedgång. Under analys- och 

resultatdelen har exempel från testpersonernas animerade personliga tränade tagits upp. Dessa 

personliga tränare (en man och en kvinna) gav under övningarna en del bra tips på hur 

övningarna skulle utföras och berättade vad de ansåg övningarna var bra för. Vid övningen Lunge 

menade de att som utövare skulle man ‟tighta till den där rumpan‟ eller ‟jobba fram dina 

magrutor‟ vid övningen Jackknife. Ytterligare exempel på uppmaningar var under övningen 

Joggning där målet var att hålla ett fettförbrännande tempo (enligt Wii Fit), och detta avgjorde 

hur bra utövaren lyckades kamma åt sig poäng under övningen. 

Detta resonemang kan i sin tur leda till att fokus dras mot utseende och kroppsideal, då 

huvudmålet är att få en kropp som stämmer överens med vad samhället uppmålat som en 

idealkropp. Rörelseglädje och träning för hälsan kan i och med detta hamna i skuggan av att träna 

för att uppnå en bättre kropp.  

Att förutsäga utfallet av införandet av exergaming i skolan ur ett elevperspektiv är svårt, men ett 

möjligt antagande och med det resonemang som Vander Schee (2010) för i åtanke kan detta 

skapa en polarisering mellan normalviktiga och överviktiga.      

Som lärare i idrott och hälsa är det ens uppdrag att undervisa i och behandla kroppsidealets 

påverkan på människor, såsom ätstörningar och dopning. Lärares uppdrag kan ses vara att 
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motverka kroppsideal snarare än att jobba för att dessa skall florera. Med detta sagt och med 

ovanstående resonemang i åtanke kan det ses problematiskt att använda sig av Wii Fit i skolan. 
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VIII Konklusion  

Fyra olika kategorier som behandlas i Wii Fit har undersökts, där syftet varit att fem 

testpersoner utfört dessa i jämförelse med en ansträningsnivå som motsvarar en rask promenad. 

Detta för att se vilka av kategorierna som uppnår samma (eller högre) ansträngningsnivå. Varje 

person utförde varje kategori under 15 minuter (även den raska promenaden utfördes under 15 

minuter). Det visade sig att det endast var kategorin Aerobics som motsvarade och överträffade 

ansträngningsnivån hos den raska promenaden. Dessa var resultat från oerfarna utövare av Wii 

Fit. Dock visade det sig att alla kategorier hade positiva egenskaper som befrämjar hälsa och 

rörelseglädje i form av att behandla ett fåtal motoriska grundformer och ett antal olika 

koordinativa egenskaper.  

De motoriska grundformer som urvalet av övningar ur Wii Fit kunde ses behandla var 

Springa vid övningen Jogging. Övningen sågs framförallt behandla ”armarnas och benens 

avslappnade rörelse i ett korsat mönster”. Även ”rulla i sidled” var en motorisk grundform som 

kunde ses behandlas under övningen Push-up and side plank. Där krävde det att utövaren höll en 

sträckt kroppshållning, dock visade sig det inte ske något faktiskt rullande under denna övning. 

Balans, Anpassad kraft, Reaktion samt Rumsorientering och Rytm var de återkommande punkterna 

under observationsschemats koordinativa egenskaper vid utförandet av Wii Fit. 

Den upplevda ansträngningen visade sig vara problematisk vid utförandet av kategorin Styrka 

eftersom det linjära sambandet mellan RPE och pulsmätning inte uppfylldes på ett 

tillfredsställande sätt. Det sågs även en gruppering där Balans och Yoga ställdes mot Styrka och 

Aerobics där de tidigare sågs som mindre ansträngande kategorier ur både RPE- och 

pulsmätningsperspektiv.   

Wii Fit kan motiveras som ett alternativ inom idrott och hälsoundervisningen genom att 

behandla de koooridnativa egenskaperna Balans, Anpassad kraft, Reaktion samt Rumsorientering och 

Rytm på ett godtagbart sätt. Dock visade det sig svårt att alla elever i en klass skulle kunna ta del 

av Wii Fit, utan bör mer ses som ett undervisningskomplement för enstaka elever som behöver 

träna på ovanstående koordinativa egenskaper. En brist kunde även ses vara det faktum att ett 

fåtal grundläggande rörelser behandlas av urvalet av övningarna i Wii Fit. 

Wii Fit, och i synnerhet kategorin Styrka, skulle kunna vara ett komplement för aktiviteter 

inom idrott och hälsoundervisningen som behandlar liknande aktivitetsformer, till exempel 

styrkelabb eller en cirkelfys. För aktiviteter som innefattar rörelse i takt till musik (till exempel 

dans) skulle övningen Step basic kunna vara ett kompletterande alternativ för. 

För fortsatta studier ur ett motoriskt perspektiv skulle det vara intressant att studera hur bra 

Wii Fit™ utvecklar motorisk färdighet för svaga elever inom idrott och hälsa i jämförelse till 

konventionella alternativ. En annan intressant infallsvinkel för fortsatta studier skulle kunna vara 

att se hur Wii Fit som spel- och motionsform påverkar ungdomars självbild. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

(urklipp ur Garber 2011) 

 

Bilaga 2 

 

RPE-skalan 

 
6 – Ingen ansträngning alls 
7 – Extremt lätt 
8 
9 – Mycket lätt 
10 
11 - Lätt 
12 
13 – Något ansträngande  
14 
15 – Ansträngande  
16 
17 – Mycket ansträngande  
18 
19 – Extremt ansträngande  
20 – Maximalt ansträngande  
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CR10-skalan 

 

0 – Ingen ansträngning alls 
0,5 – Mycket, mycket lätt 
1 – Mycket lätt 
2 – Förhållandevis lätt 
3 – Måttligt ansträngande 
4 – Lite ansträngande  
5 – Ansträngande  
6 
7 – Mycket ansträngande 
8 
9 
10 – Maximalt ansträngande  

 

CR100-skalan 
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Bilaga 3 

Grundläggande rörelser (Jagtøien et al., 2002, s. 181-184) 

 

Rulla i sidled 

Utgångspunkt för observation: 

God funktion 

- Klarar att hålla den sträckta kroppsställningen. Kan rulla flera varv efter varandra och 

hålla riktningen. 

Mindre god funktion 

- Förändrar kroppsställning, stannar efter varje varv och rullar väldigt skevt i förhållande till 

riktningen. 

 

Åla 

Utgångspunkt för observation:  

God funktion 

- Använder både armar och ben på ett avspänt och smidigt sätt i ett korsat rörelsemönster. 

Tydlig böjning i höft- och knäleder. 

Mindre god funktion 

- Rör sig osymmetriskt. Vrider kraftigt på huvudet. Använder mest arm och ben på ena 

sidan. Tar sig fram genom att samtidigt röra på samma sidas arm och ben. 

 

Krypa 

Utgångspunkter för observation: 

God funktion 

- Tar sig fram på ett stabilt sätt med avspända och rytmiska rörelser i ett korsat mönster. 

Sätter handflatorna i underlaget.  

Mindre god funktion 

- Rör sig osymmetriskt. Avvikande rörelser i olika kroppsdelar. Tar sig fram genom att 

samtidigt röra samma sidas arm och ben.  

 

Slå kullerbytta 

Utgångspunkter för observation: 

God funktion 

- Sitter på huk, böjer in huvudet bra och rullar väl sammanböjd helt runt. Håller riktningen.  

Mindre god funktion 

- Sätter ner huvudet i underlaget. Sträcker okontrollerat ur sig innan kullerbyttan är klar 

och klarar inte att hålla riktningen.  
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Gå 

Utgångspunkt för observation: 

God funktion 

- Rör sig med korsad armpendling och rotation i ryggraden. Sätter i fötterna rakt under 

höfter utan att kroppen vaggar i sidled. Sätter hälens yttersida först i underlaget, rullar 

över hela foten och avvecklar över stortån. 

Mindre god funktion 

- Vrider fötterna inåt eller utåt. Går med vaggning åt sidorna. Sätter ned foten tungt utan 

fotavveckling från häl till tå. Tar sig fram genom att samtidigt röra samma sidas arm och 

ben, eller med armar som hålls längs sidan utan rörelse.  

 

Springa 

Utgångspunkt för observation: 

God funktion 

- Rör armar och ben avspänt i ett korsat mönster. Svavfas i varje steg. Rotation i ryggraden. 

Lediga rörelser i höften, ryggen och skuldrorna. Fötterna pekar framåt med tydlig 

fotavveckling. 

Mindre god funktion 

- Spänd och stel överkropp. Ingen rotation i ryggraden. Ingen svävfas. Trippande små steg. 

Sätter ner foten tungt utan fotavveckling från häl till tå. Rör samma sidas arm och ben 

samtidigt.  

 

Hoppa  

Utgångspunkt för observation: 

God funktion 

- Tar sats med rytmisk pendling i armarna, liten böjning och därefter tänjning i höft-, knä- 

och ankelleder. Lederna är raka i luftfärden. Landar med svikt och böjning i ankel-, knä- 

och höftleder. I sammanhängande hopp göt frekvensen att lederna är något böjda i 

luftfärden.  

Mindre god funktion 

- Dålig tänjning i ankelleden. Behåller töjningen i höft-, knä-, och ankelleder i luftfärden. 

Landar tungt på platt fot och med liten eller ingen svikt.  

 

Klättra 

Utgångspunkter för observation:  

God funktion 

- Korsat rörelsemönster med armar och ben. God kontroll över ständig förändring av 

rörelserna i armar och ben. 
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Mindre god funktion 

- Använder inte korsat rörelsemönster. Bemästrar inte förändring i rörelseutslag med armar 

och ben, eller förändringar i klätterriktningen.  

 

Sparka 

Utgångspunkt för observation 

God funktion:  

- God balans på stödfoten och rörelse som börjar i höftleden och går genom knäleden och 

ut i foten (centralrörelse). Sparkar som en del av löprörelsen utan att först stanna upp. 

Sparkar med anpassad kraft och i rätt riktning.  

Mindre god funktion 

- Dålig balans på stödfoten. Sparkar med sträckt ben. Måste stoppa löprörelsen före 

sparken. Ingen anpassad kraft eller rätt riktning.  

 

Kasta 

Utgångspunkt för observation: 

God funktion 

- Rörelsen börjar i överkroppen och skuldrorna. Armbågs- och handlederna följer efter 

(centralrörelse) Vridrörelse i höften. Kastar med ansats eller medan hela kroppen är i 

rörelse. Kastar precist med anpassad kraft och rätt riktning. 

Mindre god funktion 

- Kaströrelsen sker huvudsakligen i skulderleden. Ringa precision i fråga om kraft och 

riktning. Ingen kontroll i handen med boll.  

 

Fånga/ta emot 

Utgångspunkt för observation: 

God funktion 

- Fixerar till exempel bollen med blicken. Möter med båda händerna ett stycke från 

kroppen med lätt böjning i armbågslederna. Fäster greppet samtidigt som bollen bromsas 

upp genom att böja i armbågarna. 

Mindre god funktion 

- Svårigheter med att bedöma bollens riktning och hastighet. Fixerar inre blicken på bollen. 

Möter bollen med raka armar och händer. Klarar inte av att fästa greppet.  
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Koordinativa egenskaper (Jagtøien et al., 2002, s. 185-186) 

 

Balans 

Utgångspunkt för observation: 

Kroppshållning 

- stabiliserande mag- och ryggmuskulatur 

- anpassad böjning i ryggraden 

- kroppen i balans kring lodlinjen genom kroppens tyngdpunkt 

Statisk balans 

- stå på ett ben 

- stå på båda benen, ställa sig på tå och hålla balansen 

- balansera på olika kroppsdelar 

Dynamisk balans 

- hoppa framåt på en fot 

- tillrättalagda balanssituationer på streck, bänk, bom, stenar, stockar 

- hoppa med vändning 

- i rörelse framåt, i sidled, bakåt, med rotation   

 

 

Rytm 

Utgångspunkt för observation: 

Kroppsrytm 

- gå och springa i jämn fart med bra flyt och lediga rörelser 

- finna rytmen när man studsar en boll 

- spring-, skutt- och hopplekar, jämnt och rytmiskt 

Melodirytm 

- Hålla den takt musiken har under en viss period 

- Klappa takten till musiken 

- Klappa rytmen i sitt eget och andras namn 

 

Reaktion 

Utgångspunkt för observation: 

- ligga på golvet och resa sig på signal  

- tvärstanna och stå helt stilla på signal 

- olika reaktionslekar 

 

Rumsorientering 

Utgångspunkt för observation 
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- Ändra riktning i rummet på signal 

- Undvika ofrivillig kollision med andra barn och föremål 

- Kasta boll till varandra medan man är i rörelse 

 

Anpassad kraft 

Utgångspunkt för observation:  

- förmåga att beräkna användningen av kraft när man till exempel skall kasta en ärtpåse en 

viss längd  

- använda kraft i förhållande till andra barn som är större eller mindre än en själv 

 

Öga-hand och öga-fot-koordination 

Utgångspunkt för observation: 

- ta emot en boll 

- träffa boll med bollträ 

- sparka boll  

- dämpa eller stoppa en boll med foten  

 

Bilaga 4 

Person 1:  

Ålder: 23 

BMI: 25.44 

Wii fit- age: 36 

Längd: 178cm 

 

Person 2 

Ålder:22 

BMI: 22,86 

Wii fit- age: 32 

Längd: 184cm 

 

Person 3 

Ålder: 23 

BMI: 22 

Wii fit- age: 31 

Längd: 182 

 

Person 4 

Ålder: 21 

BMI: 19.09 

Wii fit- age: 25 

Längd: 162cm 

 

Person 5 

Ålder: 22 

BMI: 20.04 

Wii fit- age: 24 

Längd: 162cm 

 

 

 


