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Sammanfattning 

Detta examensarbete behandlar skolors och föreningars samverkan kring arbetet med fysisk 

aktivitet utanför ämnet Idrott och Hälsa. Syftet med uppsatsen är att genom kvalitativa 

intervjuer ta reda på varför och hur skolor utanför ämnet Idrott och Hälsa arbetar med ökad 

fysisk aktivitet, och vilka effekter det får. Syftet är även att titta närmare på hur samarbetet 

mellan skola och förening fungerar i form av Idrottslyftet på utvalda skolor och föreningar. 

Denna undersökning ställs i relation till tidigare forskning och styrdokument, vilket jämförs i 

diskussionen. Metoden som använts för att söka svar på frågeställningarna är kvalitativa 

intervjuer.  

 

Resultaten av vår undersökning visar att föreningarna använder sig av Idrottslyftet främst för 

att det gynnar deras ekonomi samt att de ser möjligheter att rekrytera medlemmar. Skolorna i 

sin tur ser möjligheter för eleverna att prova på olika idrotter plus att de får mer fysisk 

aktivitet på skoltid. Föreningarna påverkas av Idrottslyftet t.ex. genom att de har kunnat 

anställa någon mer person i föreningens verksamhet eller köpa in mer material. De har även 

sett ett ökat antal medlemmar i sin verksamhet. Skolorna upplever att eleverna har en ökad 

inlärning, är piggare och är mer koncentrerade jämfört med elever som inte har ökad fysisk 

aktivitet på skoltid. Skolorna använder sig främst av Idrottslyftet genom att åka till olika 

föreningars lokaler där eleverna får prova idrotten med kunniga ledare. Idrottslyftet används 

även som rastaktiviteter på någon skola. Idrottslärarna arbetar med Idrottslyftet därför att de 

har en idrottsbakgrund och ser ett värde i att eleverna får röra på sig mer.  
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1. Inledning 

Under vår utbildning har vi genom olika erfarenheter bildat oss en uppfattning om hur mycket 

dagens skolungdomar rör på sig under skoltid. Vi har under vår praktik sett att det inte är 

många tillfällen som skolan erbjuder fysisk aktivitet under en skolvecka, vilket vi tycker är en 

utveckling åt fel håll utifrån tidigare kursplaner. Till detta kan tilläggas att skolverket anser att 

eleverna i grundskolan endast ska ha 500 timmar under de nio år de går i grundskolan. 

Dessutom kan dessa timmar minskas med ytterligare 20 % beroende på vad varje enskild 

skola beslutar (Werner, 2006). En rapport från USA visar att antalet fysiskt aktiva barn och 

ungdomar minskar drastiskt ju äldre de blir (Running&Fitnews, 2008). Vi har sett att de 

elever som normalt inte är med på lektionerna i Idrott och Hälsa är väldigt svåra att engagera 

när det är så få tillfällen med fysisk aktivitet under skoltid. Eftersom skolan inte kan erbjuda 

den fysiska aktivitet som rekommenderas erbjuder idrottsföreningar allt oftare aktiviteter, 

både på skolan men också på föreningens hemmaplan. Detta är möjligt genom en satsning 

från regeringen som kallas Idrottslyftet, tidigare Handslaget (Riksidrottsförbundet, 2009). 

Satsningen genomförs av Riksidrottsförbundet, vilket fortsatt kommer benämnas RF. 

 

Vi, som själva alltid varit fysiskt aktiva, ser hur lite dagens ungdomar rör sig idag, samt läser 

hur folksjukdomarna ökar, tycker det är viktigt med daglig fysisk aktivitet. Vid för lite fysisk 

aktivitet ökar risken till en sämre hälsa (Henriksson, 2004), något vi anser att skolan kan 

påverka genom att erbjuda fler fysiska aktiviteter under skoltid. Skolan bär ett ansvar när det 

gäller att erbjuda eleverna fler fysiska aktiviteter i skolan. I dagens läroplan står det bland 

annat att ”skolan ska sträva efter att erbjuda daglig fysisk aktivitet” (Skolverket, 2003, s. 5), 

något vi tycker att dagens skola inte riktigt gör. Vi tycker inte att särskilt många skolor strävar 

efter att få in mer fysisk aktivitet i och utanför schemat, vilket de inte behöver då de endast 

ska sträva efter det.  

 

Ämnet Idrott och Hälsa har sedan införandet i läroverken 1820, då ämnet hette gymnastik 

(Annerstedt, 2001), förändrats radikalt bland annat i samband med idrottens status i samhället. 

Efter att kursplanerna har studerats från dess start och jämförts med dagens ser vi att det 

frigjordes mer tid för skolidrott förr jämfört med idag detta trots att man i övrigt var mycket 

mer aktiva på fritiden tidigare (Engström, 1999).  
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Ericsson (2006) skriver att beroende på social bakgrund, ålder och kön så varierar deltagandet 

i idrott och andra fysiska aktiviteter, men även de fysiska och motoriska förutsättningarna 

spelar roll. Bourdieu (1997) skriver även han att vår sociala bakgrund påverkar våra val i 

livet. Bourdieu benämner det som vårt habitus där vi befinner oss i olika fält och där vår 

medverkan inom idrotten påverkas av vårt habitus. Med habitus menas en individs tidigare 

erfarenheter, som kan sträcka sig hur långt tillbaka som helst. Ett socialt fält är till exempel 

ditt arbete, din umgängeskrets eller din familj. Vi har valt att se idrott och idrottsundervisning 

som ett socialt fält, och i detta sociala fält ryms lärarens erfarenheter och bakgrund både inom 

idrott i sitt yrke och i det civila. Detta habitusbegrepp och socialt fält har inspirerat vår 

undersökning. Vidare skriver Ericsson (2006) att trots att det gått en tid sedan tilläggen i 

läroplanen om att skolan ska sträva efter att erbjuda daglig fysisk aktivitet så efterföljs inte 

alla tillägg. Ericsson (ibid) menar att det kan bero på att det inte är tillräckligt att det står att 

skolan ska sträva efter att erbjuda fysisk aktivitet. Ericsson (ibid) vill istället att kunskapen om 

hur den fysiska aktiviteten bör bedrivas ska förbättras. Detta för att öka chansen att nå ett 

livslångt intresse för fysisk aktivitet, och därigenom skapa ett intresse (ibid). 

 

Under vårt arbetes gång har vi fört en dialog med RF, då de likväl som vi vill se vilka effekter 

satsningen på Idrottslyftet gjort på skolornas verksamhet och för föreningarnas utveckling.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

 Syftet är att se vilka effekter RF:s satsning på Idrottslyftet gör på både skola och föreningar 

samt hur Idrottslyftet fungerar i praktiken. För att få ett ytterligare djup i vår undersökning vill 

vi se om intervjupersonernas bakgrund påverkar deras roll som lärare i Idrott och Hälsa eller 

som idrottsledare. Vi intresserar oss för, och ser en koppling till, Bourdieu och 

habitusbegreppet, samt till det sociala fältet inom idrott och idrottsundervisning. Vi vill ta 

reda på varför skolor erbjuder fysisk aktivitet utanför skolämnet Idrott och Hälsa, och hur 

arbetet med Idrottslyftet fungerar. Vi vill även se effekterna av Idrottslyftets inverkan på 

skolor och föreningar samt finna slutsatser angående idrottsutövning och hur det påverkar 

människor. Våra frågeställningar blir därför följande:  

 

 På vilka sätt kan de sociala fälten påverka idrottslärares sätt att bedriva 

idrottsundervisning utanför ämnet idrott och hälsa på fem skolor i Halland? 
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 Hur arbetar skolor med ökad fysisk aktivitet utanför skolämnet Idrott och Hälsa, 

förutom genom Idrottslyftet? 

 På vilket sätt påverkas skola och idrottsförening av Idrottslyftet?  

 Varför väljer skolor och föreningar att arbeta med Idrottslyftet? 

 

1.2 Hypotes 

Vi tror inte att skolorna vi undersöker arbetar med eller har arbetat med ökad fysisk aktivitet 

utanför lektionerna i Idrott och Hälsa, innan Idrottslyftet fanns. Vi tror att en stor anledning 

till att skolorna arbetar med ökad fysisk aktivitet är att det i skolan finns personer som brinner 

för att genomföra dessa aktiviteter. Vi tror även att det inte endast räcker med att 

idrottsläraren driver frågan, utan även att andra kollegor är villiga att släppa till tid från sina 

lektioner till dessa aktiviteter. En stor anledning till att det är lärare som engagerar sig i ökad 

fysisk aktivitet i skolan tror vi beror på vilken bakgrund de har. Har de en bakgrund som 

idrottare har de antagligen lättare att samarbeta kring dessa aktiviteter. Vi tror i enlighet med 

Bourdieu att människor och i vårt fall lärarna i idrott och hälsa är påverkade av sin bakgrund 

gällande deras intresse och val att använda sig av Idrottslyftet i undervisningen.   
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1.3 Avgränsningar 

Vi har valt ett ämne som kan göras hur stort som helst, men på grund av den bestämda tidsram 

som råder har valt att fokusera på hur skolor arbetar med Idrottslyftet samt varför de gör det. 

Vi hade kunnat jämföra skolor som inte arbetar med Idrottslyftet och tittat på varför de inte 

gör det, och om man ser några skillnader på eleverna. Vi hade även kunnat undersöka skolor 

utanför Halland för att få en större spridning på skolorna.  

 

2. Bakgrund 

Enligt Leijon (2009) når cirka 60 % av den vuxna befolkningen inte upp till den dagliga 

fysiska aktiviteten som är rekommenderad. Vidare skriver Leijon (ibid) att 

Världshälsoorganisationen anser att fysisk aktivitet är en prioriterad folkhälsofråga, och att de 

främjande insatserna bör rikta in sig till de minst aktiva grupperna sett ur ett 

folkhälsoperspektiv. Detta då en liten ökning hos inaktiva personer kan påverka folkhälsan 

mer än en satsning på redan fysiskt aktiva (ibid). En amerikansk studie (Running&Fitnews, 

2008) gjord på 1032 barn i tio olika städer visar att mindre än en tredjedel av de 15-åriga 

amerikanska barnen inte når upp till myndigheternas rekommendation på 60 minuter fysisk 

aktivitet om dagen. Däremot uppnår 97 % av eleverna som är nio år gamla 

rekommendationen, medan det därefter går stadigt nedåt (ibid). Liknande resultat kom fram i 

en annan amerikansk undersökning, vilken visar att barnen i undersökningen var mer aktiva 

på rasterna i skolan jämfört med vad de är på fritiden (Beighle, Morgan, Le Masurier & 

Pangrazi, 2006). Undersökningen visar att det är viktigt att det bland annat finns material 

tillgängligt för att kunna få barnen mer aktiva på rasterna. Dessutom anser de att barnen på 

lektionerna i Idrott och Hälsa bör få kunskap om enkla rastaktiviteter som de kan genomföra 

på rasterna (ibid). På Filippinerna har en liknande undersökning gjorts där man kom fram till 

att det behöver skapas fler och bättre förutsättningar för barnen att bli mer fysiskt aktiva på 

rasterna, då det framkom att barnen inte rör sig särskilt mycket utanför lektionerna i Idrott och 

Hälsa (Gonzalez-Suarez & Grimmer-Somers, 2009). Idag används i stor utsträckning 

dessutom fysisk aktivitet som botemedel och förebyggande åtgärd till sjuka och skadade 

personer (Henriksson, 2004) . I läroplanen (Lpo 94) står det att ”skolan ska sträva efter att 

erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen” (Skolverket, 2003, 

s5).  
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2.1 Idrotten i samhället 

Ekberg och Erberth (2000) skriver att idrott, spel, lek och dans är något som varit ett viktigt 

inslag i människans liv sedan urminnes tider. Motiven till det har under tidens gång varit att 

vara snabb och smidig för jaktens skull, att kunna fly från sina fiender och motståndare men 

även att tävla mot varandra (ibid). Idrottshistorien går tillbaka till allt som berört 

idrottsområdet i förfluten tid. Brottningskulturen i det faraoniska Egypten, olympiska spelen i 

Grekland, keltiska idrottstävlingar, vikingarnas kraftprov till gymnastiksystemen som uppkom 

under 1800-talet och den moderna tävlingsidrotten på 1900-talet i England hör till 

idrottshistorien (Blom & Lindroth, 1995).  

 

Nya värderingar och ett nytt samhälle växte fram i slutet av 1700-talet, ett paradigmskifte där 

grundläggande värderingar ändrades i samhället. Förgrundsgestalter som Jean-Jacques 

Rousseau och Francois Voltaire hade en tro på det mänskliga förnuftet (Blom & Lindroth, 

1995). Rousseau hade idéer om uppfostran där barnets upptäckarlust skulle tas till vara på och 

ske i ett med naturen, och lek i det fria. Enligt Ekberg och Erberth (2000) lyfter Rousseau 

fram att det är personens sinneserfarenheter och känsla som är det naturliga och detta ska 

uppfostran bygga på. Rousseau var en förespråkare till behovsorienterad och deltagarstyrd 

inlärning (ibid). 

 

Efter Rousseau följde Guts Muths som använde sig av gymnastiken för att skapa uthållighet, 

styrka, smidighet och skönhet. Tillsammans med Jahn räknas Muths som den tyska 

gymnastikens grundare. Jahn införde nya redskap som räck, barr och ringar där tanken var att 

den tyska ungdomen skulle sporras till att stärka känslan för fosterlandet. Övningarna som 

gjordes med redskapen kallade Jahn för Turnen, senare infördes också fristående övningar och 

ringdanser (Ekberg & Erberth, 2000). Schweizaren Pestalozzi var nästa person som hade en 

stor betydelse för idrotten. Hans tanke var att inte enbart de med god ekonomi skulle kunna 

delta utan även människorna i de lägre samhällsklasserna. Pestalozzis idé var att det skulle 

utgå från enkla övningar för att sedan gå vidare till mer avancerade, där övningarna nu börjar 

vara konstruerade så att den motoriska utvecklingen påverkas. Något som satte spår långt in 

på 1900-talet både inom skolgymnastiken och den frivilliga idrotten var Jahn och Pestalozzis 

idéer om att gymnastiken skulle vara naturlig och funktionell (ibid). 

I Sverige byggde Per Henrik Ling sitt gymnastikprogram på Guts Muths idéer. År 1840 gav 

Per Henrik Ling ut Gymnastikens allmänna grunder där gymnastiken delades in i fyra 
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discipliner nämligen pedagogiska grunder, militärgymnastik, medikalgymnastik och estetisk 

gymnastik. Per Henrik Ling är även den som har blivit kallad den svenska gymnastikens fader 

(Ekberg & Erberth, 2000). 

Blom och Lindroth (1995) skriver att det i mitten av 1800-talet endast fanns några få 

föreningar i Sverige och då främst i form av sim-, seglings- och hästsportsföreningar. 

Idrottsrörelsen fick i början av 1900-talet sitt stora genombrott då flera hundra föreningar 

bildades samtidigt som en riksorganisation skapades. Några av de föreningar som startades 

inriktade sig inte som så många av de andra på tävling, utan såg deras förening som ett nöje 

och en social samvaro, där hälsa och motion var målen (ibid). 

 

Ett stort genombrott fick idrotten mellan 1900 och 1914 som folkrörelse, vilken fick hjälp av 

OS i Stockholm 1912 som gav en positiv effekt för föreningslivets utveckling i början av 

1900-talet (Blom & Lindroth, 1995).  Under åren 1920-1950 fördubblades medlemskapen vart 

tionde år, och mycket av denna utveckling kan ses som en effekt av den allmänna 

samhällsutvecklingen tillsammans med tävlingsidrottens och kroppsövningens frammarsch. 

1910 fanns det i Sverige 563 föreningar med cirka 56 000 medlemmar, jämfört med 1970, då 

det fanns 22758 föreningar med 2 246 264 medlemmar (ibid). De största idrotterna var 

fotboll, friidrott och skidor hos föreningarna där vissa föreningar utövade alla tre idrotterna. 

Sommargrenar som fotboll blir mer populära i södra Sverige än skidåkning på grund av 

klimatet, och samarbetet mellan fotboll och friidrott kan tydligt ses på idrottsplatser med en 

löparbana runt fotbollsplanen. Under efterkrigstiden gjorde racketsporterna och några 

lagbollspel sin entré som till exempel tennis, basket och volleyboll. Desto närmare nutiden vi 

kommer har det dykt upp nya idrotter hos oss som till exempel golf, och nu på senare tid 

innebandy (ibid). 

 

Så sent som i mitten av 1900-talet var det helt naturligt att arbeta med kroppen i hemmet och 

att gå eller cykla längre sträckor för att komma dit det var tänkt. Idag ska människan i 

framförallt västvärlden behöva göra så lite kroppsarbete som möjligt i hemmet och det 

kommer hela tiden nya redskap för att hjälpa oss klara av vardagen med så lite ansträngning 

som möjligt. Likaså har det ute i samhället gömts undan trappor till förmån för rulltrappor och 

hissar, allt för att vi ska ha det så bekvämt som möjligt. Allt detta gör att vår kropp mår sämre 

och vi riskerar att bli sjukare än om kroppen får anstränga sig med jämna mellanrum 

(Engström, 1999).  
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I och med att vår vardag innehåller allt mindre fysisk aktivitet har idrottsrörelsen blivit allt 

viktigare (Engström, 1999). Eftersom den mesta fysiska aktiviteten idag sker på vår fritid, 

innebär det att träningen i de flesta fall sker i någon form av förening. Detta i sin tur innebär 

att föreningen i de flesta fall har en speciell inriktning som personen måste lära sig tycka om 

för att fortsätta med det, vilket påverkar om det blir en fortsättning med just den idrotten eller 

inte (ibid). Engström (1989) tar upp den sociala samvaron och den regelbundna kontakten en 

medlem i en idrottsförening får, ett utbyte av erfarenheter och upplevelser. En social fostran 

skapas i enlighet med de normer och regler som finns i föreningen i samband med träning och 

samvaro. Idrottsföreningen blir enligt Engström (ibid) en viktig del av individens sociala 

nätverk, där individen får sin identitet bekräftad. Ekberg och Erberth (2000) ser den sociala 

samvaron som en stor betydelse i föreningens verksamhet, där föreningen har mål att alla 

skall vara med, ha roligt och att alla ska lyckas. Det är något vi annars inte hittar i dagens 

samhälle i form av gemenskap och kontakter, men i en förening kan personen få tillhörighet 

och en stärkt självkänsla och lära sig ta ansvar för sig och andra (ibid). 

 

Engström (1999) skriver att alla har olika mål med sin fysiska aktivitet. Det behöver inte vara 

så att ett deltagande sker på grund av att en person tycker om det mest av allt, det finns istället 

underliggande orsaker till att en person väljer att hålla på med en särskild kroppsövning. Vissa 

tycker till exempel om att tävla, vissa vill bara träffa kompisar och finna sitt sociala fält, några 

tränar för att se bra ut och en del känner att de mår bättre av att träna. Känslan av att känna 

utmaningen av olika pressade situationer bidrar även till att många idrottar. Samma idrott kan 

dock vara mål för olika saker. Till exempel kan fotboll spelas i olika former, allt från spontant 

med kompisgänget till elitnivå. Beroende på den nivån idrottandet ligger på, påverkas ens 

motivation och glädje. Går det från att ha varit allvar till skoj eller tvärtom kan det innebära 

att personen antingen blir mer eller mindre motiverad, vilket kan påverka personens fortsatta 

idrottande (ibid).  

 

Trots att dagens samhälle sätter press på människan att se bra ut och sköta om sin kropp, samt 

att hälsoeffekterna är bevisat positiva av fysisk aktivitet görs människan mindre aktiv genom 

olika hjälpmedel. Inte minst minskas skolidrotten, vilket tvingar oss att träna på egen hand 

eller i någon förening på vår fritid (Engström, 1999).  
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2.2 Idrottens historik i skolan 

År 1813 startades den första gymnastiklärarutbildningen i Sverige och det var fyra motiv som 

motiverade införandet av gymnastik i skolan (Annerstedt, 2001). Det första var det politiska, 

som har nationalistiska motiv då Sverige nyligen förlorat Finland år 1809, vilket väckt 

nationella känslor. Den andra var det militära, där skolgymnastiken sågs som en förberedelse 

till värnplikten som infördes 1812. Det tredje motivet, hälso- och hygieniska, skulle göra 

eleverna starka och på så sätt göra dem mer motståndskraftiga mot sjukdomar. Det sista 

motivet var ur ett rekreationssyfte, där skolgymnastiken skulle bli en motsats till de 

stillasittande teoretiska ämnena (ibid) 

 

Vid 1820 års skolordning fanns för första gången gymnastik med som ett obligatoriskt ämne, 

från vilken ingen elev kunde bli befriad från utan särskilda skäl. Med tre timmar i veckan var 

nu gymnastiken införd i läroverken, problemet var dock att det i praktiken inte fick någon 

effekt då det saknades både lokaler att utföra lektionerna i, samt att det inte fanns utbildade 

lärare (Annerstedt, 2001). 

 

1928 ändrades ämnets namn till gymnastik med lek och idrott, detta efter att en 

läroverksutredning som tillsattes 1918 kommit fram till att inriktningen mot fäktning och 

traditionell gymnastik skulle minska. Istället skulle lek, idrott och friluftsliv vara det som 

prioriterades. Vidare kom utredningen fram till att fysisk fostran och skolhygien var något 

som skulle vara en röd tråd genom hela skolan. 1928 försvann fäktning från schemat, och 

gymnastik med lek och idrott hade nu fyra lektioner per vecka att disponera över (Annerstedt, 

2001). Utöver det infördes 15-20 obligatoriska idrottsdagar, vilket gjorde att den totala delen 

av idrottsdagar utgjorde cirka 10 % av skoltiden. Anledningen till att det fanns så många 

idrottsdagar var att det skulle främja en allsidig kroppsutveckling, stärka deras psykiska och 

fysiska motståndskraft och få eleverna förstå vikten av god hälsa. Andra saker som ansågs 

viktiga och som idrottsdagarna skulle ge var god kamratanda, vara karaktärsbildande och ge 

eleverna ansvarskänsla. Gymnastik, lek och idrott hade nu blivit ett obligatoriskt ämne i 

läroverket, vilket var till följd av en stor satsning från statsmakten som för tillfället gjordes på 

skolämnet gymnastik och idrott (ibid).  

 

Idrottsdagar infördes även i folkskolan 1942, där det även gjordes en skillnad mellan pojkar, 

som skulle ha fyra timmar i veckan, mot flickors tre timmar per vecka. I 1955 års 
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utbildningsplan skulle gymnastiken inte bara ta till vara på hälsomålen och skapa intresse för 

kroppsövningar. Det skulle även ge eleverna rekreation, träna samarbetsförmågan, skapa 

förståelse för kroppsövningar, samt förstå friluftslivets betydelse för ett sunt liv (Ekberg & 

Erberth 2000). De tyngsta och viktigaste punkterna var hälsomål och social samverkan, där 

även samverkan mellan ämnen togs upp tillsammans med individualisering (Annerstedt, 

2001).  

 

Nästa förändring av gymnastik skedde i Lgr 62 och var stor. Lektionerna drogs då ned till två 

lektioner per vecka för elever i årskurs 9 medan övriga skulle ha tre lektioner. Ämnets 

inriktning ändrades också i läroplanen till att bli bredare. Nu var tanken att se till barnens 

allsidiga utveckling, höja den allmänna prestationen och att förbereda dem för arbetslivet. 

Instruktionerna till lärarna blev mer detaljerade kring vad undervisningen skulle innehålla, 

planering och hur eleverna skulle vara klädda (Annerstedt, 2001). 

 

Nästa läroplans förändring kom med Lgr 69 där årskurs 9 återigen fick tillbaka sina tre 

timmar i veckan. De tre timmarna fick inte slås ihop till ett tillfälle utan tanken var att 

eleverna skulle få tre tillfällen med gymnastik i veckan. Fokus för ämnet låg nu på den 

fysiska, sociala och estetiska utvecklingen, där även en ökad individualisering var något som 

framhölls. Meningen var att eleverna skulle vara mer involverade i planeringen (Ekberg & 

Erberth, 2000). 

 

I 1980 års läroplan, Lgr 80, infördes den psykiska utvecklingen till målen och en stor 

förändring av ämnet var att samundervisning med pojkar och flickor skulle ske för att utjämna 

könsrollerna. Lärarna fick också en större frihet då styrande dokument blev färre och ämnet 

ändrade namn från gymnastik till idrott. Detta var enligt Annerstedt (2001) inte så lyckat då 

idrott förknippades med RF och dess verksamhet, vilken i sin tur inte stämmer överens med 

läroplanen (ibid). 

 

År 1994 kom nya läroplaner både för den obligatoriska skolan, Lpo 94, och den frivilliga, Lpf 

94. Ämnet bytte namn till Idrott och Hälsa och den totala tiden för ämnet blev 460 timmar 

under hela grundskoletiden, vilket senare har ändrats till 500 timmar (Ekberg & Erberth, 

2000). Även när timplanen till gymnasieskolan lades innebar det en reducering av antalet 

timmar med Idrott och Hälsa. Detta trots att ämnet har blivit bredare och Lpf 94 innefattas 

bland annat av träningslära, ergonomi och hälsa, idrottsaktiviteter, rörelse, rytm och dans och 
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friluftsliv. Ändringen av ämnets namn var en tydlig markering till att betoningen inte enbart 

ska ligga på idrott, och den centralisering som varit stark innan var upplöst och gav ett större 

lokalt frirum. Staten satte upp strävan och uppnåendemål som skulle efterföljas. Det var sedan 

upp till läraren och eleverna att tillsammans hitta vägar för att komma till målet (Annerstedt, 

2001). I och med att den lokala friheten blev större gör det att ämnet Idrott och Hälsa kan 

variera mellan olika skolor, men det som finns kvar är att den fysiska aktiviteten är ämnets 

kärna och att ett brett ämnesinnehåll skall finnas för eleverna. Hälsa skall vara en del av 

ämnet där tydliga kopplingar mellan idrott, hälsa och livsstil kan göras (ibid). 

 

Läroplanerna från 1994 innebär att skolor kan profilera sig inom någon idrott som till 

exempel fotboll eller handboll, vilket ger mer idrott åt de som vill. Eleverna kan även välja till 

mer idrott i vissa valbara kurser, men detta innebär inte att de som inte är särskilt aktiva nås, 

när det samtidigt drogs ner på timmarna i Idrott och Hälsa i skolan. Ett område som 

framförallt har blivit lidande i idrottsundervisningen är friluftslivet och den upplevelse- och 

färdighetsträning det innebär inom idrotter som exempelvis skridsko och simning. Tilläggas 

bör att Sverige idag är ett av de Europeiska land som har minst schemalagd tid för 

idrottsundervisning (Engström, 1999).  

 

I dagens kursplan för Idrott och Hälsa kan det bland annat läsas att skolan ska sträva efter att 

eleverna; 

-       Utvecklar en god kroppsuppfattning och kunskaper som gör det möjligt att 

se, välja och värdera olika former av rörelse ur ett hälsoperspektiv, stimuleras 

till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och tar ett ansvar för 

sin hälsa, 

-       Utvecklar och fördjupar sin rörelseförmåga och lust att röra sig samt 

stimuleras att ge utryck för sin fantasi, känslor och gemenskap, 

-       Utvecklar förmågan att leka, motionera och idrotta på egen hand och 

tillsammans med andra (Werner, 2006, s. 128-129).  

 

Det står även, under rubriken ämnets karaktär och uppbyggnad, att; 

 

- Ämnet förmedlar därmed en syn på idrott och hälsa som har betydelse både för 

uppväxttiden och senare skeden i livet. Ämnet stimulerar och engagerar alla att 

själva ta ett ansvar för uppläggning och genomförande av motion och fysisk 

aktivitet (Werner, 2006, s. 129).  
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2.3 Idrottslyftets historia 

2002 lovade socialdemokraterna inför valet samma år att ge pengar till och satsa på barn- och 

ungdomsidrotten i ett så kallat handslag. I valmanifestet inför valet formulerades förslaget på 

följande vis:  

 

Den svenska idrottsrörelsen är bra i både toppen och på bredden. Tusentals idrottsledare 

gör storartade insatser. Men även idrottsrörelsen behöver stöd utöver de ideella insatserna. 

En socialdemokratisk regering kommer därför att bjuda in idrottsrörelsen och kommunerna 

till ”ett handslag för Sveriges barn och ungdomar”. En större del av Svenska spels överskott 

måste komma idrottsrörelsen tillgodo. Vi är beredda att under mandatperioden tillföra 

idrottsrörelsen totalt en miljard kronor, om idrottsrörelsen tar på sig att öppna dörrarna för 

fler, hålla tillbaka avgifterna, satsa mer på flickidrotten, delta i kampen mot droger och 

intensifiera samarbetet med skolorna. (Mattson, 2007 s. 4) 

 

Socialdemokraterna vann valet och idrottsrörelsen kunde börja planera med RF i främsta 

ledet. Den 1 januari 2004 startade handslaget med främsta uppgift att ”utveckla verksamheten 

för att öppna dörrarna för fler barn och ungdomar” (Mattson, 2007, s. 4). Utöver detta valde 

RF att satsa lite extra pengar till ”speciella insatser” som de själva kallar det. Med detta menas 

att pengar även satsades på tillgänglighet till anläggningar, ledarförsörjning samt fleråriga 

projekt i föreningar och förbund (Mattson, 2007).  

 

Organisationsmässigt gav RF ett stort ansvar till de olika Specialidrottsförbunden (SF) och 

Distriktsidrottsförbunden (DF) som själva fick arbeta fram sin strategi för att nå alla mål som 

satts upp. Varje förening fick söka bidrag och det var de olika SF och DF som behandlade och 

beviljade fördelningen av pengarna. Kravet från SF var att det tydligt skulle redovisas till vad 

pengar beviljats. Efter varje år skickade varje förbund in en sammanfattning till SF för att 

möjligheten att utvärdera och utveckla arbetet skulle bli enklare (Mattson, 2007). Satsningen 

Handslaget varade mellan 2004 och 2007, där regeringen gav RF 1 miljard kronor över alla 

fyra år för att satsa på barn- och ungdomsidrotten. Under denna satsning deltog 75 % av alla 

idrottsföreningar som bedriver barn- och ungdomsidrott i Sverige. Det betyder att fler än 8000 

idrottsföreningar har deltagit, och att cirka 50000 satsningar har gjorts på den miljard kronor 

som utdelats (Engström, 2008). 

 

Efter Handslaget vidtog en fortsättning av handslaget vid namn Idrottslyftet, med start 2007. 

RF får till denna satsning 500 miljoner kronor per år fram till 2011. Satsningens grunder är att 
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få fler att idrotta högre upp i åldrarna, samt hjälpa till att utveckla förbund och föreningar, öka 

tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer, rekrytera och utveckla ledare och att 

samverka med skolan (Riksidrottsförbundet, 2010a).  

 

Idrottslyftet innebär att föreningar kommer till skolan för att hålla i olika slags aktiviteter, 

men för att det hela ska gå rätt till finns det några krav som måste uppfyllas. Följande kriterier 

är hämtade från RF:s hemsida (Riksidrottsförbundet, 2009).  

 

Vid all form av samverkan med skolan ska vi utgå från en verksamhet som: 

 Är beslutad av idrottsförening och skolledning, 

 Genomförs under den samlade skoldagen, men inte ersätter ämnet idrott 

och hälsa, 

 Genomförs främst inom skolans närområde,  

 Har ledare för idrottsaktiviteterna,  

 Erbjuder fortsatt verksamhet efter skolan. 

                

               I samverkan med skolan inom den nya satsningens ram ser vi gärna att: 

 Väl fungerande skolidrottsföreningar medverkar i satsningar, 

 Samverkan mellan fler idrottsföreningar sker, då vi i samverkan med 

skolan gärna visar upp idrottsrörelsens utbud och erbjuder en bred 

rörelseträning samt inblick och prövoperiod till många olika idrotter. 

 Fler satsningar genomförs i samverkan med skolår 6-90 och gymnasiet. 

Distriktsförbunden ska fördela minst 40 % till åldersgruppen 13-19 år, 

d.v.s. skolår 6-9 och gymnasiet.  

 Även skolan avsätter resurser till samverkan. (Riksidrottsförbundet, 

2009). 

  

RF är det högsta organet inom idrotten i Sverige. RF:s organisation innefattar 70 SF som finns 

fördelade över landets 21 distrikt (Riksidrottsförbundet, 2010b). Med SF menas den idrott 

som är medlem i RF, till exempel har fotboll ett SF, medan ishockey har ett eget SF. Alla 

beslut som tas sker demokratiskt och om det behövs tas de sista besluten av 

Riksidrottsstyrelsen (RS), som är idrottens regering (ibid). RS består av Karin Mattson som är 

RF:s ordförande, samt ytterligare tio invalda personer. De som ingår i RS väljs demokratiskt i 

maj vartannat år i något som kallas RF-stämman (Riksidrottsförbundet, 2010c). Förutom att 

bestämma saker så arbetar RF bland annat med att bekämpa doping, forskning, utveckla barn 
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och ungdomsidrotten samt att förbättra möjligheterna till idrott för alla (Riksidrottsförbundet, 

2010b). 

 

2.4 Rekommenderad fysisk aktivitet 

Enligt Hjärt och Lungfonden definieras fysisk aktivitet som ”all typ av rörelse som ger 

energiomsättning. Denna definition omfattar all medveten och planerad typ av 

muskelaktivitet.” (Hjärt och Lungfonden, u.å.).  

 

Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (NCFF) har följande 

definition om vad fysisk aktivitet är; All kroppsrörelse utförda av skelettmuskulaturen som 

resulterar i en ökad energiförbrukning. Fysisk aktivitet omfattar således alla kroppsrörelser 

oberoende av syfte eller sammanhang.” (NCFF, 2010). 

 

Livsmedelsverket (2009) säger att rekommenderad daglig fysisk aktivitet för barn och 

ungdomar (7-18 år) är 60 minuter, och bör vara i en för personen medelhög eller hög 

intensitet. Tiden kan delas upp i kortare intervaller under dagen och bör vara olika sorters 

aktiviteter (ibid). Samtidigt säger Svenska läkaresällskapet (enligt Ståhle, 2003) att alla 

individer bör, helst varje dag, vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 30 minuter. Intensiteten 

bör vara åtminstone måttlig, exempelvis rask promenad (ibid). Vuxna rekommenderas vara 

fysiskt aktiva i en för personens förutsättningar måttlig intensitet 30 minuter dagligen för att 

få positiva hälsoeffekter. Vid låg intensitet bör utövaren hålla på längre för att nå samma 

effekter som den får vid måttlig intensitet under kortare tid. Exempel på måttlig fysisk 

aktivitet är att gå i trappor, arbeta i trädgården, promenera eller cykla till och från arbetet eller 

liknande aktiviteter (Henriksson, 2004). Anledningen till valet av dessa rekommendationer är 

för att man kommit fram till att 30 minuters fysisk aktivitet om dagen motsvarar en daglig 

energiförbrukning på cirka 150 kilokalorier, vilket blir cirka 1000 kilokalorier under en vecka. 

Risken för tidig död reduceras vid en förbrukning av 70 kilokalorier om dagen, men att den 

reduceras ännu mer vid en förbrukning på 150 kilokalorier om dagen (Ståhle, 2003).  

 

Konditionsträning kan göras till exempel genom att cykla, löpa, simma eller gå i rask takt. 

När träning av kondition utförs bör den utföras med en måttlig eller hög intensitet. För att 

förbättra konditionen och samtidigt förbättra sin hälsa på ett bra sätt bör konditionen tränas 3-

5 dagar per vecka om vardera 20-60 minuter varje gång. Styrketräning bör utföras 2-3 dagar i 
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veckan för att nå bra effekter av träningen, vid mer träning finns det risk att musklerna 

överbelastas. Detta gäller tung träning för samma muskelgrupper (Henriksson, 2004).  

 

3. Tidigare forskning  

3.1 Effekter av fysisk aktivitet 

Det som bestämmer effekterna av fysisk träning är framförallt hur ofta (frekvens), hur länge 

(duration) och hur hårt (intensitet) träningen utförs. Övriga saker som påverkar effekterna är 

storlek på muskler, ålder, kost, träningsinnehåll och arvsmassan (Ståhle, 2003).  

 

Det som händer under ansträngning är att syreupptagningsförmågan förbättras, hjärtats 

minutvolym blir större, pulsen ökar, blodtrycket ökar, andningen blir intensivare, 

kroppstemperaturen ökar, hjärtats och musklernas genomblödning ökar, det bildas mjölksyra 

och bland annat tillväxthormon frisätts i större grad. Ju intensivare den fysiska aktivitet som 

utövas är, desto större påverkan blir det på kroppens olika funktioner (Ståhle, 2003). 

 

Om en person är fysiskt aktiv regelbundet under en längre tid händer det positiva saker i 

kroppen. Syreupptagningsförmågan ökar, vilket ger en bättre kondition. 

Syreupptagningsförmågan kan på 2-6 månader förbättras så mycket som 20-50 % vid träning 

med tillräcklig belastning eller ansträngningsnivå (Henriksson, 2004). En person med dålig 

kondition märker oftast resultat på bara ett par veckor. En annan positiv effekt är att hjärtat 

blir större och pumpar ut mer blod per slag (slagvolym). Slagvolymen kan öka med 20 % och 

behöver då inte slå lika snabbt, samtidigt som pulsen sjunker. Vid vila kan antalet slag minska 

med 5-20 slag per minut, vilket kräver mindre arbete från hjärtat. Blodkärlen utvidgas, vilket 

leder till att blodtrycket sänks. Det bildas även fler kapillärer som gör att mer blod kan ledas 

till musklerna (ibid). Vid långvarig fysisk aktivitet bildas det även fler röda blodkroppar och 

mer blodplasma, vilket ger en större blodvolym. Detta i sin tur gör att hjärtat ökar sin 

slagvolym och prestationsförmågan förbättras. Effekter av detta blir en förbättring av 

hemoglobin- och kolesterolvärdet, vilket i sin tur innebär att risken för åderförkalkning 

minskar. Föråldrat? Lungorna förbättras genom att de kan ta in mer syre genom att lungorna 

blir mer uthålliga samt att syrgasen snabbare går över från luft till blod. Det medför att 

andningen blir snabbare och därmed får in mer syre i varje andetag (ibid). 
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I musklerna händer det en mängd olika saker vid fysisk aktivitet och en del av de sakerna är 

att musklerna blir starkare, antingen mer uthålliga eller mer explosiva. Musklerna blir även 

större i storlek lite beroende på träningsform (Henriksson, 2004). Regelbunden träning leder 

till att fett används i högre grad, istället sparar musklerna kolhydrater för att kunna använda 

det senare vid hårt arbete som en form av en reserv. I och med att musklerna tränas sker en 

stor omsättning av olika ämnen. Till exempel blir musklerna mer känsliga för insulin, vilket 

innebär att insulinhalten i blodet sänks, som på sikt innebär att det motverkar fettbildning och 

att blodet levrar sig (ibid). Vid regelbunden måttlig fysisk aktivitet förbättras immunförsvaret 

och infektionsrisken minskar. Genom att genomföra allsidig träning med upprepad hård 

belastning ökar bentätheten, vilket innebär en ökad mängd kalcium och andra mineraler i 

skelettet. Om träningen framförallt i ungdomsåren sker intensivt bidrar det till stora positiva 

effekter på skelettet genom starkare, större och mineraltätare ben, och ju tidigare i livet 

träningen börjar, desto större effekter får den (ibid). 

 

Även Nordström (2009) skriver att fysisk aktivitet kan minska risken för frakturer senare i 

livet. Fysisk aktivitet gör att den maximala benmassan ökar, vilket i sin tur gör att 

benförlusterna i medelåldern minskar. Genom att vara fysiskt aktiv ökar muskelstyrkan och 

koordinationen blir bättre när vi blir äldre, vilket för med sig att risken för fall blir mindre hos 

äldre. Barn och ungdomsåren är enligt Nordström (ibid) en viktig del av livet för fysisk 

aktivitet då den maximala bentätheten uppnås i 20års-åldern. 50 % av bentäthetens variation 

kan förklaras med den fysiska aktiviteten, övriga 50 % är bestämda av våra genetiska faktorer 

(ibid).  

 

Hjärnan är en annat organ som påverkas positivt av fysisk aktivitet. Regelbunden fysisk 

aktivitet ger bland annat bättre koordination, balans och reaktionsförmåga. Detta i sin tur 

bidrar ofta till ett större självförtroende och välbefinnande då det blir enklare att klara av olika 

uppgifter med kroppen och tanken. Henriksson (2004) menar vidare att det finns belägg för att 

fysisk aktivitet gör att minne och andra delar av intellektet bevaras bättre. Det gör även att 

depressionssymptom minskar, vilket bland annat kan leda till att stressen blir mindre (ibid). 

Fysisk aktivitet innebär också att risken att få mängder av sjukdomar eller andra besvär 

minskar, och om en person är drabbad kan det innebära att hälsan förbättras. Som exempel 

nämner Henriksson astma, cancer, depression, diabetes, hjärtsvikt, högt blodtryck och 

magproblem (Henriksson, 2004).  
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Det är inte enbart det fysiologiska som påverkas av fysisk aktivitet eller valet av att 

genomföra fysiska aktiviteter. Engström (1999) delar in olika värden i två huvudgrupper 

nämligen investeringsvärden och egenvärden. Investeringsvärden innebär att träningen i det 

här fallet utförs för att nå ett mål som ligger bortom själva aktiviteten. Det kan vara att gå ner 

i vikt, se bättre ut, må bättre eller lyckas bättre på idrottsarenan. För att nå dessa effekter görs 

ibland aktiviteter som är plågsamma och tråkiga, men de utförs för att nå de positiva effekter 

och resultat det innebär att göra dessa aktiviteter. Detta investeringstänkande genomsyrar 

medierna samt idrottsundervisningen då det fokuseras mycket på nyttoeffekterna på hälsan. 

Inom föreningsverksamheten finns det också starka inslag av investeringstänkande i form av 

gemenskap eller uppnå gemensamma mål. Engström (ibid) skriver vidare att även föräldrar 

ser ett visst investeringsvärde av att deras barn idrottar och är med i en föreningsidrott. Detta 

för att många föräldrar anser att det är en bra social utvecklingsmiljö samt att det kan finnas 

förhoppningar om en framtida elitidrottskarriär för barnen (ibid).  

 

Egenvärden beskriver Engström (1999) som den nytta aktiviteten gör just när den utförs. Det 

kan vara upplevelsen av det som utförs till exempel att ha roligt, avkoppling från vardagen 

eller känna spänning. Tanken med aktiviteten är inte vad de framtida effekterna blir, det är 

nuet som gäller. Engström (ibid) skriver vidare att precis som barnen leker för att finna glädje 

i stunden gör vi vuxna också med jämna mellanrum. Däremot menar Engström (ibid) att det 

inom framförallt föreningsidrotten bör vara så jämna lag som möjligt för att egenvärdet ska få 

full effekt, oavsett nivå. Om någon är överlägsen någon annan ger det inte så mycket, då det 

oftast inte är särskilt roligt för något av lagen (ibid).    

 

Ericsson (2006) skriver att elever, lärare, rektorer och föräldrar ser effekter av daglig fysisk 

aktivitet genom att eleverna är lugnare i klassrummet, har lättare för att koncentrera sig samt 

att det sociala klimatet har blivit bättre. En annan sak som ger en positiv effekt av daglig 

fysisk aktivitet är att elevernas kunskapsutveckling blir positiv, detta är något som 

forskningsresultat från Bunkefloprojektet har visat. De som i skolan fick extra fysisk aktivitet 

och extra motorisk träning visade på bättre resultat i nationella prov i engelska och matematik 

än de elever som inte fått någon extra fysisk aktivitet utan endast sina två idrottslektioner per 

vecka. Ericsson (ibid) skriver att ett resultat av det är att då de grovmotoriska rörelsemönstren 

förbättrats och automatiserats går mer energi till andra kognitiva funktioner. Genom ökad 

fysisk aktivitet och motorisk träning för barnen ökar grovmotoriken samt att resultat från 
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studien från Bunkefloprojektet visar att sambandet mellan motorik och koncentrationsförmåga 

kan ses som statistiskt säkerställt (ibid).  

 

Fysisk aktivitet ger inte enbart positiva effekter. Exempel på det är att immunförsvaret 

försämras efter hård träning under framförallt längre tid, men även från tillfälle till tillfälle. 

Vid för hård ensidig träning under längre tid kan små skador bildas på skelettet, vilket kan 

leda till att skelettet försvagas samt att risken för stressfrakturer ökar. Detta kan i sin tur 

innebära att risken att bryta exempelvis benet ökar. Hos kvinnor kan för mycket intensiv 

träning såsom långdistanslöpning leda till försämrad bentäthet på grund av 

hormonförändringar eller otillräcklig kost. Skador överlag är det en risk att drabbas av vid 

idrottsutövning, samt en risk att drabbas av depression och sämre psykiskt välmående vid till 

exempel misslyckande på tävling (Henriksson, 2004). 

 

3.2 Tidigare satsningar mellan skola och idrottsförening 

Bunkefloprojektet startade hösten 1999 på Ängslättsskolan i Bunkeflostrand som ett 

samverkansprojekt mellan skola, idrottsförening och forskning. Tillsammans med 

Ängslättsskolan och Bunkeflo IF drog Pär Gärdsell, som är ortoped igång projektet för att öka 

den dagliga fysiska aktiviteten. Projektet var ett efterfrågat välfärdsprojekt som hade som 

vision att skapa en hälsosam livsstil, där målet var att alla elever som börjar skolan i 

Bunkeflostrand ska få möjligheten att få en timme idrott varje dag i skolan som ett 

obligatoriskt ämne (Bunkeflomodellen, 2005). När Ängslättsskolan hösten 1999 införde 

daglig fysisk aktivitet på schemat var det som första skola i Sverige att göra det. Aktiviteterna 

är varierande och innefattar promenader och spontan lek samt olika rörelseaktiviteter där 

syftet med aktiviteterna är att skapa goda vanor, främja en hälsosam livsstil, förbättra 

motoriken samt att det ska ge en starkare benstomme hos barnen. Detta skall i sin tur 

förhoppningsvis göra att barnen ökar sitt självförtroende, koncentrationsförmåga och den 

sociala förmågan. Skolans idrottslärare och skolsköterska gör vid skolstarten varje år en 

motorikobservation av alla elever i årskurs 1. Syftet med det är att så tidigt som möjligt fånga 

upp elever med otränad motorik och ge dem extra motorisk träning, vilket de får i en mindre 

grupp genom en individuellt anpassad lektion i veckan. Viktiga delar i projektet är 

personalens och föräldrarnas engagemang, där personalens uppgift är att utvärdera och 

utveckla projektet. Föräldrarna har i sin tur skapat en föräldragrupp där de har olika aktiviteter 

varje termin, detta för att stimulera föräldrar och andra boende i Bunkeflostrand till en fysisk 
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och hälsosam livsstil. I forskningsprojektet Motorikens betydelse för barns 

koncentrationsförmåga, genomförs motorikobservationer varje år av elever i årskurs 1-3 

under tre års tid. Syftet är att se hur ökad fysisk aktivitet och motorisk träning påverkar elever 

med motoriska brister och koncentrationssvårigheter (ibid). Tydliga positiva effekter på 

koncentrationsförmåga har märkts på elever som hade stora motoriska problem, och dessa 

elever fick extra motorisk träning utöver den utökade fysiska aktiviteten för att förbättra sin 

motorik (Ericsson, 2006).  

 

En undersökning kring Handslaget som gjordes i Örebro län medförde ett flertal positiva 

effekter för de föreningar som deltog. Dessa effekter var att de kunde starta nya grupper, de 

fick fler medlemmar, fler aktiva flickor, bättre ekonomi samt att fler ledare kunde utbildas 

tack vare Handslaget (Engström, 2008). Engström skriver vidare att flertalet av de inblandade 

idrottsledarna ansåg att samarbetet med skolan hade fungerat bra, men att det i de flesta fall 

var föreningen som tog initiativet till samverkan. Undersökningen visar dessutom att många 

föreningar har svårt att ha kontinuitet med skolsamverkan i form av ledarbrist, och det 

upplevdes även som för mycket arbete för föreningen, vilket framkommer i fler utvärderingar 

av Handslaget (ibid). 

 

I en annan studie som Engström (2008) utvärderat visar att de skolor som använder sig av 

ökad fysisk aktivitet ofta inte har mer fysisk aktivitet än en skola som inte samverkar med 

någon förening. Det framkom även att många av de föreningar som kom till skolorna 

framförallt var där för att informera om dess verksamhet. Vidare visar undersökningen att 

rektorerna inte var särskilt medvetna om verksamheten som Handslaget stod för. En annan 

sak som framkommer i Engström (2008) utvärdering är att antalet besök hos skolsköterska 

minskat betydligt, vilket enligt studien innebär en mindre framtida kostnad för samhället, 

samt elever som mår bättre.  

 

Bergvall-Virtanen och Lindahl (enligt Norberg & Partanen, 2006) har skrivit en rapport som 

heter Öppen idrott i samverkan, där beskrivs ett projekt som Örebro Läns idrottsförbund gjort 

på uppdrag av RF. Huvudsyftet med projektet var att stimulera till diskussion och 

metodutveckling av verksamheter som stimulerar ungdomars hälsa samt att pröva nya former 

för organisation och samarbete på det lokala planet. Målet med projektet var att stimulera 

ungdomar till en hälsosammare livsstil och att stimulera utvecklingen för den hälsoinriktade 

bredd- och ungdomsidrotten. Elva orter runt om i landet var involverade i projektet vars 
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målgrupp var 13-19 år där aktiviteterna som utfördes efter deltagarnas önskemål och dessa 

dominerades av aktiviteter som innefattade kroppsrörelse. Aktiviteterna var traditionella 

sporter som basket och fotboll till mindre traditionella som judo och klättring. Resultatet av 

projektet var att ju längre tid det pågick ökades deltagandet och nya målgrupper hade nåtts. 

De nya målgrupper som ökat deltagandet var inte bara från gruppen mindre inaktiva utan 

även från inaktiva i hög grad (ibid). 

 

Som beskrivits tidigare inledde regeringen i juli 2004 en satsning vid namn Handslaget. Målet 

var att få fler ungdomar aktiva genom att idrottsföreningar samarbetade med skolorna. Målet 

var att ledare utanför skolan skulle presentera och ha någon fysisk aktivitet i skolan utanför 

skolämnet Idrott och Hälsa. Effekterna av detta har enligt RF (Riksidrottsförbundet, 2008) 

enbart blivit positiva. I en sammanställning från RF hade handslaget över 2 miljoner deltagare 

under de fyra år det pågick. De nämner dock inte hur många fler aktiva medlemmar i 

idrottsföreningar till följd av Handslaget som tillkommit, däremot ökade antalet 

sammankomster med 130 000 efter handslaget. Antalet deltagartillfällen ökade med drygt 1 

miljon efter handslagets intåg, vilket kan ses på det lokala aktivitetsstödet som betalas ut till 

föreningar efter hur många medlemmar de har per tillfälle (ibid). Föreningar har genom 

pengarna som aktiviteter med handslaget gett vågat satsa på sin verksamhet på ett annat sätt, 

vilket i sin tur lett till möjligheten att utveckla både ledare och verksamhet. Föreningar har 

kunnat rikta sig till nya målgrupper, vilket i många fall har lett till att fler grupper bildats 

(ibid). Genom att idrottsföreningarna har kommit till skolan med sin verksamhet har de barn 

och ungdomar som aldrig testat på just den idrotten fått chansen till det, vilket de antagligen 

aldrig hade fått annars. Detta har i sin tur gjort att fler barn och ungdomar senare har sökt sig 

till den idrott de fattat tycke för. Framförallt har det lett till att de som nästan aldrig annars rör 

på sig så mycket får chansen att göra det, och de har också en chans att hitta något som passar 

dem. I ett bredare perspektiv har handslaget även medfört bättre kontroll på verksamheten hos 

vissa föreningar, samt att samarbetet mellan förbund och förening har blivit bättre (ibid).  

 

Norberg och Partanen (2006) undersöker i sin studie ett samarbete mellan Storfors AIK och 

Bergviksskolan i Piteå. Syftet med samverkan mellan föreningsidrotten och skolidrotten är 

hur den påverkar attityden till idrott och hur den stimulerar till fysisk aktivitet. Samarbetets 

mål var att eleverna skulle få möjligheten att röra på sig mera än bara på Idrott och Hälsa 

lektionerna och även här utgick valet av aktiviteter från deltagarnas önskemål. Övriga mål 

med verksamheten var att skapa lustfyllda och hälsofrämjande aktiviteter, prova på olika 
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idrotter samt att satsa på social samverkan och ha tävlingsinriktade aktiviteter (ibid). 

Resultatet av projektet var att alla elever hade fått extra aktivitetstillfällen vilket gjort att mer 

än hälften av eleverna hade börjat röra på sig mer. Både lärare och elever har sett projektet 

som något positivt vilket gjort att attityden till idrott på skolan har blivit bättre samt att det fått 

fler elever att testa på en ny idrott. Vidare har samarbetet gjort att skola och förening kan dra 

nytta av varandra i form av lokaler och resurser (ibid). 

 

2003 började Friskis&Svettis utbilda skolpersonal i gympa för barn mellan 3-10 år, sedan 

dess är det 25000 olika lärare, fritidspedagoger och annan personal som utbildats till Röris 

och Mini Röris ledare, där Mini Röris är riktat mot barn mellan 3-6 år. Utbildningen till ledare 

tar en halvdag och därefter fås tillgång av material från Friskis&Svettis. Genom att arbeta 

med Röris tränar barnen kondition, styrka, rörlighet, balans och avslappning, där själva 

programmet är 20 minuter och kan göras i klassrummet utan att behöva göra något ombyte till 

idrottskläder (Friskis&Svettis, u.å.). Genom att använda sig av till exempel kräftgång i 

klassrummet i samband med matte varvar barnen ner och blir lugnare, det behövs inga 

speciella tider på schemat att använda sig av Röris utan det görs när det behövs. Efter att 

eleverna har rört sig i klassrummet avslutas det med avslappning, där barnen själva lägger sig 

där de vill och lyssnar sedan på bandet och andas lugnt och slappnar av för att sedan vara redo 

för nästa lektion (Jacobsson, 2003). Tanken är att musiken i programmet skall inspirera till att 

röra sig och det har fram till idag 2010 över en halv miljon barn gjort i Sverige och Norge 

(Friskis&Svettis, u.å.). 

 

3.3 Föreningars inverkan på samhället och individen   

I en statlig utredning (SOU, 2004) framgår det att ett syfte till att starta en förening är att den 

ska vara till medlemmarnas nytta, vilket kan vara att föreningen kan göra billiga inköp, samla 

in pengar till välgörande ändamål eller att delta i idrottstävlingar. Att vara medlem i en 

förening kan för en människa vara ett sätt att få uttrycka sig och känna sig behövd (ibid). 

Ekberg och Erberth (2000) skriver att genom att vara aktiv i en förening eller åskådare till ett 

idrottsevenemang får vi spänning och dramatik på vår fritid. Vår största fritidssysselsättning 

är idrotten där olika förbund tillsammans har miljontals medlemmar (ibid). 

 

Enligt Ekberg och Erberth (2000) finns det indikationer på att den organiserade idrotten är på 

väg att tappa mark då unga väljer att prioritera aktiviteter som är individuella, spontana och 
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fria från föreningsverksamhet. Fritidssysselsättningar som inte är aktiva vinner mark vilket 

har sin grund i att samhället inbjuder till mindre fysisk aktivitet mycket på grund av tekniska 

landvinningar enligt författarna (ibid). Engström (1989) skriver att idrotten ger ett innehåll till 

samtalen i vardagen, där svenskar vet och kan relatera sig till bland andra Björn Borg och 

Ingemar Stenmark. Samtalen förs inte bara av idrottsälskare, tidningar diskuterar idrotten och 

den finns närvarande i vår vardag. Ledare, läkare, sjukgymnaster, journalister och många 

andra får sin försörjning genom idrott tillsammans med professionella idrottsutövare (ibid). 

 

När Engström (1989) tittar på skillnaden på den skandinaviska och nordamerikanska idrotten 

så skiljer den sig åt, då den amerikanska tävlingsidrotten ofta organiseras av skolor och 

universitet. Det skiljer sig åt med Sverige där den stora delen av idrotten utförs av amatörer 

och där merparten av ledarverksamheten bedrivs på ideell basis, där motiven är andra än att få 

betalt (ibid). Idrottsrörelsen är enligt Ekberg och Erberth (2000) en stor tillgång i vårt 

samhälle och bör vårdas och uppmärksammas där mycket av arbetet i en förening sker ideellt 

och ofta i skymundan. 

 

4. Teoretisk referensram 

Vi har inspirerats av Bourdieus teorier om habitus som en bakgrund till varför vissa tycker om 

ämnet Idrott och Hälsa, medan vissa inte gör det, samt hur detta kan påverka möjligheterna 

och viljan att bedriva utökad fysisk aktivitet utanför ämnet Idrott och Hälsa.  

 

Alla människor har en bakgrund, vilket Bourdieu (1990) kallar för habitus. Bourdieu skriver 

vidare att habitus är en individs tidigare erfarenheter och formas och utvecklas av bland annat 

familj och skola, men även allt annat i livet påverkar på ett eller annat sätt. Detta påverkar hur 

en individ fungerar i olika sociala sammanhang (ibid). Bourdieu (1984) skriver att habitus ska 

ses som det avgörande för hur vi handlar, tänker, uppfattar och värderar vår omvärld. Han 

skriver vidare att det som påverkar hur vårt habitus utvecklas är vår tillgång på kapital, vilket 

betyder att alla våra tillgångar både socialt och materiellt påverkar vår livsstil (ibid). Habitus 

hänger ihop med de olika sociala fält som finns, det vill säga olika sociala grupper. Alla 

människor har olika sociala fält och vårt habitus avgör hur vi agerar i de olika fälten. De som 

ingår i samma fält har ett gemensamt intresse och mål, vilket gör att de känner tillhörighet till 

någon specifik grupp (Bourdieu, 1997). I vårt fall är det sociala fältet intresset för fysisk 

aktivitet eller mer exakt, fysisk aktivitet i skolan.  
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I det fält som vi vidrör, fysisk aktivitet eller idrottsutövning i skolan, krävs det att alla som 

deltar bidrar till aktivitetens utveckling och att alla har samma mål och intresse med 

aktiviteten. De som kommer nya till aktiviteten måste visa att de vill vara med på samma 

premisser och att de behärskar det praktiska och dess regler för att bli accepterade. Detta sker 

omedvetet, men om det kommer någon som inte behärskar spelet riskerar den att utestängas 

från fältet. Alla som är inom samma fält har intresse att bevara allt som skapas i detta fält då 

det är det gemensamma som fört dem samman (Bourdieu, 1997). 

 

5. Metod 

Undersökning görs i samråd med RF och HIF, där undersökningen innebär att fem utvalda 

föreningar och fem utvalda skolor ska undersökas kring arbetet med Idrottslyftet. Våra 

kontakter kring arbetet finns på HIF och tillsammans med dem har vi tittat på vilka skolor och 

föreningar som är aktuella för intervjuer. Vi är medvetna om de svårigheter som kan uppstå 

att göra en undersökning där en extern aktör som RF finns med, vilket diskuterats tidigare i 

arbetet. Våra frågeställningar i arbetet har kommit till genom en dialog med våra kontakter på 

HIF som i sin tur har ett uppdrag från RF. Det har gjorts för att få skapa en undersökning där 

fokus är att ta fram intervjupersonens upplevelse av att vara med i satsningen Idrottslyftet. 

Genom att ta reda på vad personen upplever av satsningen skapas möjligheten att få svar på 

våra frågeställningar.  

 

I vårt arbete har vi inspirerats av fenomenologin, som enligt Patel och Davidsson (2003) 

innebär att undersökningen utgår från respondenternas upplevelser, i detta fall kring hur 

arbetet med Idrottslyftet fungerar. Undersökning ska belysa hur samverkan mellan skola och 

idrottsförening fungerar ur respondenternas perspektiv. 

 

5.1 Val och motivering av metod 

Som metod för att utföra undersökningen används kvalitativa intervjuer. Detta har valts då 

undersökningen fokuserar på att ta reda på hur respondenterna upplever den ökade fysiska 

aktiviteten i skolan. För att få ut syftet med undersökningen har en kvalitativ intervjumetod 

valts, vilket enligt Patel och Davidsson (2003) ger respondenten utrymme att svara med egna 

ord. Patel och Davidsson (2003) skriver också att intervjuer innefattar en låg grad av 

standardisering.  Syftet med att göra kvalitativa intervjuer är att så objektivt som möjligt höra 
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hur de ansvariga inom Idrottslyftet upplever samarbetet mellan skola och förening. I 

undersökningen används några frågeteman, för att beroende på svaren mynna ut i följdfrågor. 

Dyker det upp intressanta ingångar under intervjuerna finns det då möjlighet att följa upp 

dessa. Genom att använda detta sätt har halvstrukturerade frågor skapats, då vissa frågor kan 

variera mellan intervjuerna på grund av de olika svar som erhålls. De frågor som ställs finns i 

undersökningens intervjuguide (se bilaga 2). 

 

Den kvalitativa intervjun kännetecknas av att den har några bestämda frågområden, medan 

frågorna kan variera från intervju till intervju. Detta för att skapa en möjlighet till så 

uttömmande svar som möjligt. För att göra en bra kvalitativ undersökning bör intervjuerna 

spelas in, för att lättare kunna analyseras (Johansson & Svedner, 2004). 

 

5.2 Urval 

Vi har valt att sammanlagt göra tio stycken intervjuer. Vi vill endast undersöka de skolor och 

föreningar som regelbundet arbetar med Idrottslyftet, och har då valt bort alla skolor och 

föreningar som inte gör det. Den andra avgränsningen innebär att vi enbart är intresserade av 

skolor och föreningar i närområdet, då vi inte har möjlighet att resa längre. Vi är medvetna 

om att resultatet inte går att generalisera utan det vi kommer fram till gäller enbart på dessa 

fem skolor och fem idrottsföreningar. 

 

Det görs en mängd olika val på vägen fram till slutmålet. Dessa urval är bland annat de 

personer som deltar i undersökningen samt det textmaterial som väljs att bearbetas (Johansson 

& Svedner, 2004). Eftersom undersökningen endast intresserar sig av skolor och föreningar 

som har återkommande aktiviteter genom Idrottslyftet har urvalet av respondenter gjorts med 

tanke på det. Urvalet har varit strategiskt och ingen hänsyn tas till vilket stadie skolorna tillhör 

eller storlek på idrottsförening, utan fokuserar endast på skolor och föreningar som arbetar 

med Idrottslyftet. Urvalet har gjort att en intervju sker på en gymnasieskola och fyra 

intervjuer på fyra olika grundskolor. RF har valt de fem föreningar som undersöks, och i 

samråd med personer på HIF har fem skolor valts ut som är involverade med de föreningar 

som undersöks. Sammanlagt görs intervjuer med femton personer, tio personer från 

föreningar och fem personer från skolverksamheten. På de fem olika skolorna ska intervjuer 

med skolans kontaktperson mot föreningarna vad som gäller planering och genomförande av 

aktiviteter kring Idrottslyftet göras. I de fem olika föreningarna ska intervjuerna ske med en 
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person som genomför aktiviteterna i Idrottslyftets anda, samt en person från styrelsen med 

insyn i Idrottslyftet.  

 

I mailet som skickats ut till intervjupersonerna samt innan intervjuns början har det meddelats 

att de medverkande personernas identitet inte kommer att synas i undersökningens 

slutprodukt. De har därmed garanterats konfidentialitet, vilket innebär att endast forskaren 

känner till identiteten på de deltagande personerna (Patel & Davidsson, 2003).  
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5.3 Material/Mätinstrument 

Det material som kommer att användas i undersökningen är en intervjuguide (se bilaga 2), där 

vissa frågor är bestämda av RF, medan andra är framtagna av författarna. Intervjuerna 

kommer att spelas in med hjälp av en diktafon som lånats av Högskolan i Halmstad.  Då vi 

använt oss av Bourdieus begrepp om Habitus och sociala fält inom idrott och 

idrottsundervisning som teoretisk referensram, utarbetades även några frågor efter det. 

Anledningen till att vi har Bourdieu som teoretisk referensram är för vi vill se hur en persons 

erfarenheter genom idrott, utbildning och yrke påverkar personens arbete med idrott i ett 

större perspektiv i skolan, och om det påverkar om en person väljer att vara aktiv eller mindre 

aktiv i en satsning som Idrottslyftet. Vi vill ta reda på om de har någon idrottsbakgrund och 

om den i så fall påverkar deras arbete med extra fysisk aktivitet. Frågorna vi har utformat har 

vi delat in i bakgrundsfrågor, aktiviteten i skolan, vilka effekter idrottslyftet har inneburit för 

skolan, erfarenheter kring samarbetet med föreningar och framtidsfrågor. Genom dessa 

huvudrubriker tycker vi att vi täcker de områden som berör våra frågeställningar. 

 

5.4 Procedur 

Undersökningens procedur inleddes med att ett mail (se bilaga 1) skickades till de utvalda 

personerna där författarna presenterade sig och syftet med uppsatsen. Intervjupersonerna 

meddelades också att intervjuerna spelas in. Intervjupersonerna lovades även att det inspelade 

materialet ska förstöras efter att intervjun transkriberats. Tid bestämdes sedan för intervju och 

detta har i de flesta fall gjorts genom mailkontakt, och i två fall genom telefonkontakt. När vi 

har kommit till intervjun har vi presenterat oss och har återigen berättat om riktlinjerna ännu 

mer ingående så att intervjupersonen skulle känna sig trygga med vad som gällde (Patel & 

Davidson, 2003). 

 

Vi skaffade intervjupersonernas medgivande till att spela in intervjun, samt gjorde klart för 

dem vad syftet med uppsatsen är och vem som skulle få tillgång till svaren. Vi lovade sedan 

att intervjuerna skulle vara konfidentiella, och att allt inspelat efter transkribering skulle 

förstöras. Kvale (1997) tar också upp att de som intervjuas ska känna till konsekvenserna av 

det som sägs, vilket vi tidigt gjorde klart. Innan vi gjorde intervjuerna utarbetade vi 

intervjufrågorna. Detta gjordes i samråd med RF där vi utformade frågor som behandlar 

arbetet och effekterna av Idrottslyftet. 
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Undersökningarna har gjorts på intervjupersonernas hemmaplan för att de inte ska behöva 

känna att de gör något arbete åt oss. Under intervjuerna har endast intervjupersoner samt vi 

två författare suttit med. Samma person har skött alla intervjuerna, medan den andra har suttit 

bredvid och antecknat frågor som dykt upp under tiden. Enligt Stukát (2005) kan dock 

intervjupersonen i de fall där den är ensam känna sig underlägsen två intervjuare. Dock ser 

han en fördel i att det är två intervjuare med, då de kan fokusera på olika områden, samt att 

fler relevanta frågor kan dyka upp under tidens gång, vilket är enklare för två personer att 

upptäcka än om den som intervjuar är ensam (ibid). Intervjuerna har tagit mellan 35-45 

minuter, och vi har i de flesta fall kunnat genomföra intervjuerna utan störande moment 

runtomkring, såsom elever som vill prata med intervjupersonen om någonting. 

 

Efter att intervjuerna transkriberats har materialet bearbetats. Vi har lyssnat på intervjuerna 

och hittat olika mönster som vi tycker är intressanta att belysa i uppsatsen.  

 

5.5 Etiska övervägningar 

För att vara så etiskt korrekta som möjligt har vi utgått från de forskningsetiska principer som 

Vetenskapsrådet (2002) gett ut. De fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet lyfter fram är 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande (ibid). 

 

Innan vi åkte ut till skolorna och föreningarna skickade vi ut ett mail till alla 

intervjupersonerna. I detta mail informerade vi dem bland annat om undersökningens syfte, 

att vi önskade spela in intervjuerna, men att det var frivilligt, samt att vi lovade dem 

anonymitet i uppsatsen. Dock gällde detta endast i vår uppsats. De var tvungna att ställa upp 

på en intervju för RF:s undersökning, där de inte är anonyma, vilket troligtvis gjorde det 

enklare för oss att genomföra intervjuerna. Däremot är vi medvetna om att detta kan ha 

påverkat svaren då det är möjligt att de inte svarat helt ärligt. RF undersökning gjordes även 

av oss, vilket framgick i mailet som skickades till dem. Vidare ansökte vi om 

intervjupersonernas samtycke, men då ingen av dem är under 15 år upplevde vi inga problem 

med att få deras samtycke. Förutom att de är anonyma fick de innan intervjun berättat för sig 

vad informationen kommer att användas till. Vi erbjöd dem även att få ett original när 

uppsatsen är färdig för att se vad vi har kommit fram till, samt så att de kan se att de inte har 

blivit missförstådda. De som blev intervjuade kunde när som helst avbryta intervjun, och trots 

att vi spelade in intervjuerna var det ingen som hade någonting emot det. Om 
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intervjupersonen skulle vilja dra sig ur skulle vi inte göra några påtryckningar för att få med 

dem igen. Intervjuerna spelades in och hur länge de var med bestämde de helt själva, vilket vi 

påtalade för dem. För att garantera intervjupersonernas konfidentialitet lovade vi att de 

inspelade intervjuerna så snart de transkriberats skulle förstöras, samt att deras namn och 

skola/förening i uppsatsen står i fingerade namn. Till sist lovade vi under intervjuerna att 

materialet de delgav oss enbart skulle användas i denna uppsats samt i RF analys av 

undersökningen.  

 

Eftersom undersökningen inte har behandlat personlig eller känslig fakta för någon part har vi 

inte upplevt det som några problem att hålla de etiska ramarna. Inte heller har vi fått någon 

antydan från intervjupersonerna att så skulle vara fallet. 

 

5.6 Metoddiskussion 

Vi upplever vår validitet som ganska hög då vi har mätt det vi ville mäta. Detta påverkas av 

att vi valde att göra en kvalitativ undersökning med några fasta huvudfrågor, samt underfrågor 

beroende på svaren. Vi har gått in i intervjuerna med objektiva ögon, men vi är medvetna om 

att vi i något fall har ställt någon subjektiv följdfråga beroende på svaren vi fått. Anledningen 

till att vi valde att göra en kvalitativ undersökning är för att komma personen in på djupet. Vi 

ville genom intervjuer få reda på intervjupersonernas upplevelser, vilket enligt Kvale (1997) 

är enklast att ta reda på genom intervjuer.  

 

Vår reliabilitet upplever vi som hög då en annan undersökning kan använda samma frågor och 

få samma svar som under våra intervjuer. Vi använder oss av många frågor som är enkla att 

ställa igen. Vår undersökning är tillförlitlig då vi upplever att vi genom våra kvalitativa 

intervjuer fått de svar som motsvarar det vi eftersträvade. Vi har även varit två personer som 

medverkat samt att vi spelade in intervjuerna. Dessa har vi sedan kunnat lyssna på så många 

gånger det krävts för att minska risken att vi har missat någonting. Om någon vill göra om 

undersökningen med hjälp av vår intervjuguide (se bilaga 2) kommer de förhoppningsvis få 

samma svar, dock påverkas det slutgiltiga resultatet av vilka följdfrågor som ställts. Enligt 

Patel och Davidsson (2003) behöver inte reliabiliteten minska i en kvalitativ 

intervjuundersökning om svaren blir olika vid olika tillfällen. Intervjupersonerna kan istället 

ha ändrat uppfattning eller lärt sig någonting nytt sedan förra intervjun (ibid). 
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Vi är medvetna om de svårigheter som kan tillkomma då vi kombinerar vår undersökning 

med en extern aktör såsom att svaren kan komma att påverkas till de positiva då skolorna och 

föreningarna vill verka ordentliga och därmed göra RF till lags. Detta är något vi får tänka på 

när vi analyserar resultaten, då analysen kanske inte hade blivit densamma om vi hade gjort 

undersökningen utan någon som helst inverkan från någon extern aktör. Samtidigt är vi också 

medvetna om att vi omedvetet kanske ställer frågor, upplever svar och ser saker annorlunda 

med den bakgrunden. Vi försöker ändå vara så självständiga som möjligt i vårt arbete, då vi 

går in i intervjuerna efter eget intresse, inte enligt någon annans. Vår enligt Högskolans 

riktlinjer kritiska analys sker helt utan påverkan från externa aktörer, även då vi vet att svaren 

kan ha blivit påverkade åt det positiva hållet, sett ur skolornas och föreningarnas ögon. Det 

resultat vi kommer fram till kommer dock inte förfinas utan kommer vara det vi kommer fram 

till efter vad vår analys av intervjuerna.  

 

De möjligheter vi såg med att använda oss av RF var att de hade information kring vilka 

skolor och idrottsföreningar som var mest aktuella och involverade i Idrottslyftet. Samtidigt 

fick RF en undersökning gjord av externa personer som inte hade ögon för RF, vilket vi anser 

kan vara positivt för RF då svaren kanske hade blivit annorlunda om RF själva hade gjort 

undersökningen.  

 

6. Resultat och analys 

6.1 Skola 

Vi kommer att namnge våra intervjupersoner med A-E, där varje skola och intervjuperson har 

en bokstav var.  

 

Bakgrund om personerna i skolorna 

Intervjuperson A är anställd som fritidspedagog samt lärare i Idrott och Hälsa för F-3. På 

skola A har F-1 60 minuter, 2-3 90 minuter och 4-5 120 minuter schemalagd Idrott och Hälsa 

i veckan. Intervjuperson B är lärare i Idrott och Hälsa, och eleverna på skola B har 2-3 timmar 

Idrott och Hälsa i veckan. Intervjuperson C är lärare på ett yrkesprogram, för tillfället endast 

för elever i årskurs tre på gymnasiet. Skola C har 90 minuters Idrott och Hälsa i årskurs 1 och 

2. Intervjuperson D är lärare i Idrott och Hälsa, och eleverna på skola D har två timmar Idrott 

och Hälsa i veckan. Intervjuperson E är skolvärd och instruktör i en på skolan valbar idrott. 

Skola E har 50 eller 55 minuters schemalagd Idrott och Hälsa i veckan.   
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Två av fem lärare är heltidsanställda som lärare i Idrott och Hälsa och ytterligare en har en 

viss del av sin anställning som lärare i Idrott och Hälsa utanför fritidsverksamheten. En är 

lärare på ett yrkesprogram, och en är skolvärd. Gemensamt för alla är att de är skolansvariga 

för Idrottslyftet. Antalet minuter med schemalagd Idrott och hälsa skiljer sig från skola till 

skola där det minsta antalet minuter är 50, jämfört med den skolan med flest, 120 minuter. 

Gemensamt för alla är även att alla lärare har en bakgrund som aktiv och/eller ledare inom 

idrotten.  

 

Ni använder inte respondenternas bakgrund i analysen 

Upplevelser av Idrottslyftets aktiviteter 

Intervjuperson A säger att det oftast är eleverna som åker iväg till föreningen eftersom de inte 

har någon tid i idrottshallen utöver sin enda lektion i Idrott och Hälsa i veckan. ”Är det 

inomhus är det kört, det finns ingen plats.” Väl hos föreningen tar ledarna över, men 

intervjuperson A finns alltid på plats om det skulle hända någonting. Idrottsföreningen 

ansvarar för innehållet och har en aktivitet som speglar föreningens verksamhet. 

Intervjuperson A säger att han litar på föreningen och om det skulle vara något problem finns 

intervjuperson A på plats. Intervjuperson A upplever att det som tar tid är att ta kontakt med 

alla föreningar som är aktuella för samverkan med den skolan. Eleverna på skola B åker alltid 

ut till föreningarna, då det inte finns någon plats för föreningarna att bedriva sina aktiviteter. 

Antingen följer intervjuperson B med, annars följer någon annan lärare med. ”Vi har haft 

väldigt duktiga instruktörer. De är väldigt bra på att ta våra elever, så det har fungerat bra.” 

Intervjuperson B säger vidare att ledarna i föreningarna förbereds på att det är väldigt 

speciella elever som kommer och att de ska tänka på olika saker. Intervjuperson B upplever 

samarbetet med föreningarna som bra, enda saken som upplevs negativt är att vissa föreningar 

har sämre koll, vilket innebär att det ibland inte finns någon person på plats när de kommer 

till föreningen. Skola C använder sig i nuläget endast av en förening, och den kommer till 

skolan. Där sker aktiviteter i form av ett seriespel där varje klass spelar en match i veckan, 

vilket är schemalagt på olika tider varje vecka för de klasser som är involverade. Detta för att 

inte samma lektion ska drabbas varje vecka. Vidare upplever intervjuperson C att det genom 

seriespelet skapas en viss hets mellan klasserna, vilket gör att det drar till sig mer elever. Alla 

föreningar kommer till skola D då det finns två idrottshallar att vara i, så brist på plats upplevs 

inte som något problem. Den för lektionen undervisande läraren är närvarande vid aktiviteten, 

intervjuperson D är framförallt kontaktperson. Vidare säger intervjuperson D att det är upp till 
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föreningarna att använda det som finns på skolan, men att de gärna får ta med sig egen 

utrustning. Intervjuperson D är noga att poängtera att föreningen får veta att det inte bara ska 

vara spel utan det ska vara en progression i aktiviteterna. Utöver aktiviteterna som sköts av 

föreningar har skola D även rastaktiviteter som går genom Idrottslyftet. Detta innebär att 

elever i skolans äldre årskurser håller i aktiviteter för de yngre skolkamraterna. De som håller 

i aktiviteterna har genomgått en ledarskapsutbildning på skolan, och varje aktivitet leds av två 

elever. På skola E bedrivs aktiviteterna genom Idrottslyftet som heldagar på studiedagar. 

Detta innebär att eleverna alltid åker till föreningarna. Eftersom ett helt arbetslag har 

studiedag samtidigt innebär det att skola E försöker att binda upp föreningar inom ett mindre 

område för att det ska vara enkelt att ta sig däremellan.  

 

Två av fem skolor säger att föreningarna kommer till skolorna för att ha sina aktiviteter, 

medan tre av skolorna upplever sig inte ha plats på skolan, utan åker då istället till 

föreningarna. Alla upplever samarbetet med föreningar positivt, men det som lyfts fram som 

negativt av två skolor är att det tar tid att ta kontakt med föreningarna och bestämma tid och 

plats för aktiviteterna, samt att det i några fall inte har varit någon ledare vid bestämda träffar. 

Två av lärarna säger att när väl förening eller skola är på plats tar föreningens folk över och 

innehållet i aktiviteten ansvarar föreningen för. En av skolorna har utöver föreningssamverkan 

andra fysiska aktiviteter under skoldagen i form av rastaktiviteter, som en följd av 

Idrottslyftet.  

 

Blir några lektioner drabbade av Idrottslyftet? 

Kontaktpersonen på skola A använder sig framförallt av Idrottslyftet under 

fritidsverksamheten, därför blir sällan några lektioner drabbade. De extra fysiska aktiviteterna 

under skoltid finns oftast med på schemat när intervjuperson A har lektioner med 

rörelseanknytning. På skola B har eleverna inget vanligt schema, däremot drabbar arbetet med 

Idrottslyftet andra lektioner, eftersom den alltid ligger utanför den vanliga undervisningen i 

Idrott och Hälsa. Aktiviteterna som utförs sker vanligtvis mellan 10 och 11 på skola B, men 

det händer ibland att det sker på eftermiddagen. Skola C och D har en schemalagd lektion i 

veckan avsedd för Idrottslyftet. Denna lektion ligger utanför de vanliga lektionerna i Idrott 

och Hälsa, och ligger inte på samma tid varje vecka. Enligt kontaktpersonerna innebär det att 

olika lektioner drabbas varje vecka. Kontaktpersonen på skola E har ingen insyn i den 

schemalagda verksamheten, däremot vet hon att skolan använder sig av Idrottslyftet i på 

skolan fem utökade studiedagar, en för varje arbetslag. 
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Alla skolor säger att alla aktiviteter sker utanför lektionerna i Idrott och Hälsa, men tre av 

skolorna upplever att det drabbar andra lektioner istället. En av skolorna använder sig av 

Idrottslyftet helt utanför några schemalagda lektioner.  

 

Vad var motivet till samverkan genom Idrottslyftet? 

Intervjuperson A säger sig vara road av föreningslivet och vill att ungarna ska få prova på 

olika idrotter. Intervjuperson A anser också att eleverna behöver mer idrott i skolan. 

Aktiviteterna som skola A främst använder sig av är de som ligger i närheten av skolan. Skola 

A började använda sig av föreningar i skolan för sex år sedan, då satsningen hette Handslaget. 

Intervjuperson B säger att eleverna på skolan inte är så aktiva, och eftersom skolan inte kan 

erbjuda eleverna det intervjuperson B vill använder de sig ofta av Idrottslyftet. Intervjuperson 

B säger också om eleverna att ”De sitter ofta hemma framför datorn och är osociala”. Skola 

B säger att alla elever inte kan delta på alla aktiviteter, vilket medför att eleverna väljs ut av 

lärarna till nästkommande aktivitet. Intervjuperson B säger att skolan har använt sig av 

Idrottslyftet under minst de två år intervjupersonen arbetat på skolan. Intervjuperson C säger 

att ”Eleverna rör sig inte så mycket så vi skulle försöka få igång dem på något sätt. Man vill 

ju få med dem som inte rör sig alls, och det har lyckats med ganska många”. Intervjuperson C 

säger vidare att de inblandade eleverna har ett fysiskt yrke och det har varit ett problem att 

många inte klarar av det. De har valt att endast fokusera på ett fåtal idrotter som skolan och 

föreningen anser att de flesta elever klarar av. Skola C har använt sig av Idrottslyftet sedan 

2009. På skola D såg intervjupersonen en möjlighet med att staten ville satsa pengar på 

föreningar för att de skulle komma till skolan. Intervjuperson D säger vidare att ”vi nappade 

på det direkt och såg stora fördelar med det, och på den tiden var det mycket snack om 

överviktiga barn”. Intervjuperson D upplever det även som väldigt positivt att föreningarna 

kan komma och marknadsföra och visa upp sin förening och på så sätt få ungdomar att bli 

intresserade av den aktivitet som föreningen representerar. Skola D vänder sig till olika 

föreningar då de anser att eleverna behöver prova på olika idrotter, och föreningssamverkan 

har skolan arbetat med sedan Handslagets tid. Skola E har arbetat med Idrottslyftet i tre år, 

och anledningen till att skola E använder sig av Idrottslyftet är att sedan fem år tillbaka får 

personalen möjlighet till extra planeringsdagar utöver vanliga studiedagar. På dessa 

studiedagar använder sig skola E av Idrottslyftet. Ett annat motiv är att de vill ge eleverna 

möjlighet att se vilka idrotter som finns på andra sidan stan, och även idrotter som eleverna 

normalt sett inte stöter på. 
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Alla skolor har arbetat med Idrottslyftet i olika antal år, men två skolor har använt sig av 

Idrottslyftet i fem år eller mer, medan en skola började så sent som hösten 2009. Tre av 

skolorna påbörjade samverkan med föreningar med anledning av att de tyckte att eleverna 

behövde mer fysisk aktivitet i skolan. En av skolorna upplever att deras elever på praktiska 

program inte är fysiska nog och ville få dem att orka mer. Tre skolor tycker det är bra att 

eleverna får olika idrotter presenterade för sig, och inte endast idrotter som ligger i närheten 

av skolorna. En av skolorna använder sig av Idrottslyftet på dagar som lärarna använder som 

planeringsdagar, vilket gör det möjligt för lärarna att planera. En av skolorna använder endast 

av ett fåtal olika sorters aktiviteter då de enligt skolan vill ha enkla aktiviteter som alla kan 

vara med på.    

 

Hur upplever intervjupersonerna på skolorna de övriga lärarnas uppfattningar om 

skolans arbete med ökad fysisk aktivitet? 

Intervjupersonen på skola A upplever att satsningen inte hade genomförts om 

intervjupersonen inte hade arbetat med det. Upplevelsen är att skolans personal inte har det 

idrottsintresset som krävs för att genomföra en sådan satsning. Intervjupersonen upplever att 

en satsning över längre tid inte skulle vara populärt då det skulle ta tid från det som av andra 

lärare anses viktigt. ”Det kanske skulle fungera med någon lärare.” Skola B:s intervjuperson 

upplever att personalen är positivt inställd på satsningen, och om intervjupersonen har 

ordinarie lektion samtidigt som någon aktivitet åker den övriga personalen gärna med. 

Intervjupersonen upplever att den övriga personalen anser att det är viktigt med ökad fysisk 

aktivitet, och är positiva till det även om det inte får ta hur mycket tid som helst från den 

övriga undervisningen. Intervjupersonen på skola C säger att ”alla är ju inte jättepositiva i 

början eftersom det skulle tas från lektionstid. Framförallt var det kärnämneslärarna som var 

rädda att det skulle försvinna tid.” Vidare säger skola C att de andra lärarna delvis hjälper till 

genom att säga till klasserna när de ska spela. Skola D upplever att det i början var lite 

diskussioner om att det togs lektioner till aktiviteterna, men säger samtidigt att det i skolan 

alltid pågår en process där man tar från varandra. Skola E upplever det som att de andra 

lärarna är positiva till aktiviteterna eftersom de ligger på extra studiedagar, vilket innebär att 

personalen får mer tid till planering. Däremot upplever skola E att om det skulle inkräkta på 

de vanliga lektionerna skulle det inte vara lika positivt, då verksamhet utifrån inkräktar på 

skolverksamheten.  
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En intervjuperson upplever att skolan inte hade tagit hjälp av Idrottslyftet om inte 

intervjupersonen hade arbetat med det, då kollegornas idrottsintresse anses som för lågt. Fyra 

av fem skolor upplever kollegornas inställning som positiv, men att det inte är jättepositivt när 

det tas tid från just deras lektioner. En av skolorna upplever att kollegorna är nöjda över att de 

får extra planeringstid, vilket de får tack vare att skolan använder sig av Idrottslyftet under 

den tiden. En av intervjupersonerna säger att kollegorna gärna åker med på aktiviteterna om 

intervjupersonen själv inte kan åka med.  

 

Idrottslyftets effekter i och utanför skolverksamheten. 

Trots att Skola A inte har eleverna i de teoretiska ämnena upplever intervjupersonen att 

elevernas inlärning har blivit bättre, vilket också är målet, enligt Skola A. Vidare upplever 

Skola A att både elever och föräldrar tycker det är kul att eleverna får komma iväg och prova 

på olika saker. Intervjupersonen upplever också att det är en och annan som har börjat på 

någon av de aktiviteterna de har gjort genom samverkan, men om det har ersatt någon annan 

fritidsaktivitet vet intervjupersonen inte. Intervjuperson B säger att ”Inte att de presterar 

bättre i engelskan, men det som är den största biten hos våra elever är det sociala. Vi har 

märkt att när vi sätter ihop elever som vanligtvis inte träffas, men efter det så har de börjat 

prata med varandra lite mer och det ser vi som en stor vinning.” Intervjuperson B säger också 

att några elever har börjat med några av aktiviteterna på fritiden, vilka de har kommit i 

kontakt med genom Idrottslyftet. Intervjuperson C säger att det innan Idrottslyftets början inte 

var så många fysiskt aktiva, men nu är intresset stort bland eleverna på skolan. 140 av 180 

tillgängliga elever är med på aktiviteterna, vilket har medfört att det är någon aktivitet på 

skolan i stort sett varje dag. Intervjuperson C säger vidare att eleverna har blivit piggare, 

fräschare och att de inte längre somnar på lektionerna. ”Kunskapsmässigt vet jag inte, men är 

de vakna mer, så lär de sig mer.” De fysiska aktiviteter som genomförs på skola C har börjat 

sprida sig på skolan och andra klasser kommer framöver också vara involverade i satsningen. 

På skola C har Idrottslyftet även inneburit att ett korplag har skapats för eleverna utanför 

skolverksamheten, som drivs av den förening som har fysiska aktiviteter på skolan. Dessutom 

har en turnering genomförts med eleverna på skolan.  Intervjuperson D säger ”vissa personer 

gillar praktiska saker, andra gillar teoretiska. Vi har inte gjort någon sådan undersökning, 

men jag upplever som om de tycker det är positivt.” Intervjuperson D upplever det som svårt 

att uppskatta hur många som har börjat på någon ny aktivitet utanför skolan, men säger 

samtidigt att elever berättar att de har börjat med någon aktivitet utan att intervjuperson D 

kommer ihåg vilken idrott. Enligt intervjuperson E är det svårt att se några effekter av de 
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ökade fysiska aktiviteterna i skolverksamheten, eftersom intervjuperson E inte är involverad i 

de vanliga lektionerna. Däremot upplever Intervjuperson E att några har börjat idrotta i olika 

aktiviteter som har presenterats genom Idrottslyftet, vissa har till och med börjat i föreningar 

som ligger på andra sidan staden.   

 

Det som sticker ut i resultaten är att tre av fem skolor upplever att eleverna har blivit piggare, 

fräschare och att inlärningen har förbättrats. Fyra av fem skolor upplever att det har blivit fler 

elever som har börjat idrotta utanför skolan, medan den femte skolan har märkt en stor ökning 

av fysisk aktivitet på skolan. Samma skola upplever även att antalet medverkande på de 

fysiska aktiviteterna har ökat sedan starten, och att det hela tiden blir fler som intresserar sig 

för det. En av skolorna säger sig ha fått bra feed-back från både elever och föräldrar som 

tycker att det är bra att eleverna får prova på olika saker.    

 

Vad hade hänt om Idrottslyftet inte fanns att tillgå?  

Intervjuperson A upplever att skola A skulle vilja fortsätta åka till föreningarna, men tvivlar 

på att föreningarna skulle ha råd att bidra med ledare om de inte får bidrag genom 

Idrottslyftet. Intervjuperson B tycker att det skulle vara mycket synd om Idrottslyftets satsning 

skulle sluta. ”Det är bara så att det här är otroligt viktigt för våra elever,” säger 

intervjuperson B. Intervjuperson C trivs mycket bra med samarbetet och hoppas att det 

fortsätter. På skola D skulle man enligt intervjuperson D behålla tre timmar med Idrott och 

Hälsa i veckan även om Idrottslyftet skulle sluta. ”Jag ser ingen möjlighet för skolan att ta 

bort det för oss, det är en profil som vi byggt upp.” Intervjuperson D upplever det som väldigt 

positivt att ha ett starkt idrottslärarlag, vilket intervjuperson D anser att skola D har. 

Intervjuperson E hoppas att Idrottslyftet finns kvar, då det underlättar för skola E att hitta 

extern verksamhet som inte kostar så mycket. Skola E:s studiedagar kommer fortfarande 

finnas kvar, vilka utan Idrottslyftet får omstruktureras.  

 

Alla fem skolor upplever Idrottslyftet som något positivt, och hoppas att det fortsätter. En av 

skolorna tror dock att det skulle vara svårt för föreningarna att kunna fortsätta om inte de 

ekonomiska förutsättningarna ges. En av skolorna säger att de oavsett Idrottslyftets 

fortsättning kommer att fortsätta ha en extra timme med Idrott och Hälsa i veckan, vilket 

innebär att eleverna har tre timmar Idrott och Hälsa i veckan.  
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6.2 Förening 

Föreningarna kommer vi att kalla 1 till 5, där en siffra symboliserar en förening. Det är två 

och i ett fall tre personer som svarat från föreningarna, men vi kommer att redovisa de olika 

från samma förening som ett svar. Vi skiljer alltså endast mellan föreningarna, inte mellan 

personerna i sig.   

 

Bakgrund om personerna i föreningarna 

I förening 1, 2, 3 och 5 är det två personer som har blivit intervjuade, medan det i förening 4 

har varit tre personer med vid intervjun. Den första personen i förening 1 har varit aktiv 

spelare i idrotten i sju år och håller sedan våren 2009 i föreningens aktiviteter kring 

Idrottslyftet. Person två är styrelseledamot i föreningen och har varit inblandad i föreningen i 

olika former under 30 år. I förening 2 har en av intervjupersonerna tidigare varit ledare i 

föreningen, och är nu ansvarig för Idrottslyftet och arbetar med en del andra verksamheter 

inom föreningen. Den andra personen sköter ekonomin och en del andra administrativa saker i 

föreningen. Den första personen i förening 3 har varit aktiv i föreningen i tre och ett halvt år 

som vanlig medlem. För två år sedan tog personen över arbetet med Idrottslyftet. Den andra 

personen i föreningen har varit aktiv i föreningen i sju år och tog över arbetet med 

Idrottslyftet samtidigt som den första personen. Den första personen i förening 4 har tillhört 

föreningen i 60 år, både som aktiv, ledare och kassör. Den andra personen hjälper till med 

Idrottslyftet och andra praktiska saker i föreningen. Den tredje personen har varit med i 

föreningen i 10 år både som vice ordförande och sekreterare. Den första personen i förening 5 

arbetar som ledare och föreningsutvecklare i klubben. Personen har även hand om Idrottslyftet 

i föreningen. Den andra personen har arbetat inom idrottsrörelsen sedan 1972 och är 

engagerad i klubbens ungdomsverksamhet sedan 2007. 

 

Alla som har hand om Idrottslyftets aktiviteter är eller har varit aktiva i föreningen eller i 

någon annan förening inom samma idrott.  

 

Varför har föreningarna valt att använda sig av Idrottslyftet? 

Förening 1 säger att det var en skola som tog kontakt med föreningen och ville ha deras 

förening till skolan. Föreningen valde att komma till skolan, och sedan visade det sig att de 

kunde få ersättning för det, vilket de upplevde som positivt. Föreningen fortsatte med 

Idrottslyftet eftersom förening 1 upplever att det är enkelt att ansöka om pengar. Förening 1 
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säger vidare att de inte är föreningsmänniskor som ska sköta pappersarbetet, och de upplever 

att om det hade varit mer pappersarbete hade de hoppat av Idrottslyftet. Målgruppen som 

förening 1 riktar sig till är elever i årskurs 3 till 9, eftersom de anser att yngre spelare kräver 

för mycket tid. Förening 2 arbetar framförallt med Idrottslyftet för att stärka föreningens 

varumärke. Förening 2 arbetar långsiktigt med en tanke om att få fler medlemmar i framtiden 

genom att göra reklam för föreningen i skolorna. Målgruppen är både elever och föräldrar, där 

föreningen hoppas att satsningen ger fler spelare, ledare och domare i framtiden. Motivet för 

förening 3 att använda sig av Idrottslyftet var från början att få fler medlemmar till 

föreningen. ”Den ekonomiska biten kom senare, tror jag,” säger förening 3. De ville även ha 

igång någon verksamhet på dagarna för att hålla igång lokalerna då det kostar en del att till 

exempel värma upp lokalerna. Förening 3 har ingen speciell målgrupp utan välkomnar alla 

som vill prova på verksamheten. Däremot är de flesta klasser som kommer till förening 3 från 

grundskolans senare år. Motivet för förening 4 var att de kom in pengar till föreningen, 

samtidigt som det gav bra reklam. Förening 4 säger vidare att det inte var deras initiativ till 

samverkan med skolorna. Det var istället en skola som hörde av sig och frågade om de fick 

komma, vilket de fick. Samarbetet har sedan fortsatt med fler skolor. ”Det är jättekul att ha 

grupper här, och får vi sedan nya medlemmar av det så är det jättepositivt.” Till förening 4 

får alla som hör av sig komma, men föreningens önskemål är framförallt 10-12 åringar, då 

föreningen anser att det är en bra ålder att börja träna om man inte ska hamna efter för mycket 

i träningsmängd. Förening 5 började satsningen av den anledningen att de ville presentera sin 

idrott samt för att de ville rekrytera spelare från andra delar av  stan. Förening 5 säger också 

att de vill visa var hallen finns och att det är bra träning. Förening 5 har framförallt valt att 

fokusera på skolår 2 till 5, samt högstadiet, där föreningen har startat en träningsgrupp på 

kvällstid.  

 

Alla föreningar förutom en hade motivet att ekonomin skulle bli bättre som ett av motiven till 

att börja med Idrottslyftet. Samtliga föreningar hoppas att skolsamverkan ska innebära att 

föreningarna i framtiden ska få fler medlemmar. Endast en förening nämner att de tycker att 

det är enkelt att ansöka om pengar, samtidigt som de tycker att det är på gränsen med för 

mycket pappersarbete. Alla föreningar utom en har en tydlig målgrupp som de framförallt 

vänder sig till genom Idrottslyftet. De fyra föreningar har alla motiverat målgrupperna med att 

de redan har träningsgrupper i den åldern eller att det är i den åldern man bör börja träna om 

man inte ska hamna efter för mycket.  
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Vad får föreningarna ut av Idrottslyftet, ser de några tydliga effekter? 

Förening 1 säger att de har fått åtta till tio nya medlemmar bara i år, och det är oftast i 

nybörjargruppen det kommer nya personer genom Idrottslyftet. Förening 1 upplever att de nya 

medlemmarna som kommer till föreningen betyder väldigt mycket, då det sammanlagda 

medlemsantalet inte är så högt. Pengarna som Idrottslyftet inbringar gör det möjligt för 

föreningen att köpa nytt material, åka på fler tävlingar samt skicka iväg ledare på 

utbildningar. ”Det är positivt att vi kan utöka så att det känns bättre för alla och det blir 

roligare för alla.” Detta upplever förening 1 att de inte hade kunnat göra i samma 

utsträckning om de inte hade fått pengar genom Idrottslyftet. Effekterna för förening 2 är 

bland annat att de har startat ett korplag utanför skolan, vilket ger föreningen mer pengar i 

form av lokalt aktivitetsstöd. Dessa pengar går framförallt till material och lönekostnader.  

Genom Idrottslyftet har föreningen även kunnat skapa en ny tjänst, som innefattar aktiviteter i 

skolan, arbete på föreningens kansli samt arbete med andra projekt i föreningens regi. 

Förening 2 upplever även att föreningens namn har blivit lite mer känt eftersom de ofta syns i 

skolorna. Förening 3 upplever att de har fått några extra medlemmar, men de säger också att 

det inte finns tillräckligt med ledare till att hjälpa alla, vilket enligt förening 3 gör det svårt att 

behålla medlemmarna. Eftersom det är en idrott som kräver en del behöver alla hjälp i början, 

och de förutsättningarna finns inte här i nuläget. ”Alla tycker oftast att det är ganska kul, men 

de håller på med grejer redan och då vill de inte lägga ännu mer tid i en någon annan 

förening.” Förening 3 upplever även att pengar från Idrottslyftet möjliggjort rekrytering av 

fler ledare, samt att de har kunnat utbilda sig mer. Förutom det har pengarna gått till löner, 

men även material, då det är dyrt att köpa in. Förening 4 upplever att de har fått fem till tio 

nya medlemmar till följd av Idrottslyftet, dock har inga nya grupper behövt bildas. De 

upplever även att föreningen har blivit mer känd bland skolorna, vilket de upplever är bra 

reklam för föreningen. Eftersom föreningens ledare i Idrottslyftet är ideella sticker de inte 

under stol med att ekonomin påverkas positivt, vilket gör att de kan använda pengarna direkt i 

verksamheten. Förening 5 upplever att det har kommit några fler medlemmar i de yngre 

åldersklasserna, då ledarna känner igen vissa barn från skolan. Vissa av de nya medlemmarna 

har kommit till en nystartad flickgrupp, som till viss del är rekryterade genom Idrottslyftets 

arbete med skolan. Pengarna som kommer från Idrottslyftet bidrar till att föreningen kan ha en 

ledare som har han om Idrottslyftet och andra projekt som klubben arbetar med. Pengarna går 

även till material och hallhyra. Förening 5 upplever det som att det var mer effekter i starten 

av projektet, ”man kan inte hålla satsningar av det här slaget med samma upplägg och få den 
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uppmärksamhet som satsningen förtjänar. Det måste till en ordentlig nystart,” avslutar 

förening 5. 

 

Samtliga föreningar upplever att de har fått fler medlemmar på grund av Idrottslyftet. De 

upplever även att pengarna som kommer till föreningen genom Idrottslyftet bidragit till att 

mer material har kunnat köpas in. Två föreningar säger även att de har använt pengarna till att 

rekrytera och utbilda ledare. Två föreningar har skapat en tjänst i klubben som innefattar 

arbetet med Idrottslyftet samt andra uppgifter tack vare pengarna som arbetet med 

Idrottslyftet innebär.  

 

Hur upplever föreningarna samarbetet med skolan? 

”De sköter vilka tider de vill ha och i och med att vi är arbetslösa så kan vi komma på de 

flesta.” Förening 1 säger vidare att de kommer till skolan och lärarna står avsides och låter 

dem göra vad de ska. Förening 2 upplever mottagandet av lärarna på de olika skolorna som 

bra, ”men självklart är de rädda om sitt.” Förening 2 upplever att Idrottslyftet är en jättebra 

satsning, inte bara för att dem får komma till skolan utan för att det ger mer motion i skolan, 

vilket förening 2 upplever är bra för studieresultaten. Förening 3 upplever att de inte har några 

samarbetsproblem med någon skola, däremot anser förening 3 att det ibland är skolor som 

bokar av sina tider lite för nära inpå den tänkta tiden för aktiviteten. Förening 4 tycker att 

samarbetet med skolorna är mycket positivt. Förening 4 upplever det som roligt att arbeta med 

ungdomar och försöka lära dem det som personerna i föreningen ägnat stora delar av sina liv 

åt. Förening 5 upplever samarbetet med skolorna som ”lite luddigt”, då det på grund av 

vikariat på skolorna gör att det är svårt för förening 5 att veta vilken kontaktperson som gäller. 

”Man vill gärna att den person som sköter kontakten även kommer ut med barnen.” Förening 

5 säger vidare att de har varit tydliga med att det ska vara klassläraren eller läraren i Idrott och 

Hälsa som ska komma ut med barnen, då det inte är föreningen som ska sköta 

ordningsfrågorna. En negativ upplevelse av Idrottslyftet menar förening 5 är att det är en 

tidsödande hantering av föranmälan, genomförande och efteranmälan, vilket enligt förening 5 

gör att det krävs anställda personer för hantering av pappersexercis.  

 

Alla föreningar förutom en upplever samarbetet med skolorna som bra. En förening upplever 

det som lite luddigt, då det ibland inte är de personerna som kontaktats som är med klasserna 

under aktiviteterna. Samma förening upplever även att själva hanteringen av papper i 

samband med aktiviteter kring Idrottslyftet är tidskrävande. En av föreningarna upplever att 
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den enda negativa saken för dem har varit att skolor ibland bokar av bestämda aktiviteter för 

nära inpå. En av föreningarna upplever det som mycket positivt att föreningen får komma till 

skolorna och bedriva sin verksamhet där, då de tycker det är bra att det blir fler timmar fysisk 

aktivitet i skolorna. En annan förening är inne på samma linje och tycker det är kul att få 

möjligheten att arbeta med ungdomar och visa upp den idrott de ägnat stora delar av sitt liv åt.  

 

Om Idrottslyftet skulle sluta, kommer föreningarna fortsätta med skolsamverkan? 

Om förening 1 inte hade fått pengar för satsningen hade de antagligen inte fortsatt. Eftersom 

de som utför aktiviteterna är arbetslösa upplever föreningen att det kanske skulle gå ett tag, 

men det krävs att de som utför aktiviteterna gör det på sin fritid. ”Du måste ha ideella ledare, 

för annars blir det ingen vinning.” Förening 2 upplever det som tveksamt att fortsätta med en 

satsning som Idrottslyftet eftersom man då måste bestämma sig för att satsa föreningens 

pengar på ungdomsverksamheten. Förening 2 upplever sin ungdomsverksamhet för 

närvarande som för liten för att lägga föreningens pengar på rekrytering genom exempelvis 

Idrottslyftet. Förening 3 upplever inte att de skulle fortsätta med skolsamverkan då de inte 

skulle kunna lägga den tid det krävs utan ekonomisk hjälp. Förening 3 säger vidare ”vi har ju 

annat att göra också.” Förening 4 upplever att de skulle fortsätta med samarbetet. Eftersom 

det alltid är skolan som hör av sig ställer föreningen alltid upp, om de inte är upptagna. 

Förening 4 säger ”Men jag tror att vi hade kört ändå, eftersom vi gör det här ideellt.” 

Förening 4 upplever att det är de äldre i föreningen som gör att det går att ta dit skolor, därför 

kostar det föreningen ingenting att det kommer skolor till dem. Förening 5 anser att de inte 

skulle kunna fortsätta med sina aktiviteter som genomförs genom Idrottslyftet om det inte 

skulle fortsätta. De anser att man måste anställa någon i föreningen om aktiviteterna sker på 

dagtid, och de pengarna finns inte i nuläget.   

 

Endast en av de fem tillfrågade föreningarna upplever det som möjligt att kunna fortsätta 

Idrottslyftet om det inte skulle generera pengar till föreningen. Detta motiverar de med att det 

är en ideell förening med äldre personer som ställer upp, samt att det är skolorna som kommer 

till dem, vilket innebär att det inte kostar något för föreningen. Ytterligare en av föreningarna 

upplever det som möjligt att fortsätta ett tag, men då krävs det att de som driver aktiviteterna 

är arbetslösa och kan lägga den tid som krävs. Fyra av de fem föreningarna är beroende av 

pengar för att kunna fortsätta med samarbetet.   
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7. Diskussion och slutsats 

Vi har valt att studera hur skolor arbetar med ökad fysisk aktivitet och vad effekterna av det 

blir för både skolorna och föreningarna som arbetar med det på olika sätt. I vår undersökning 

har vi kommit fram till att alla skolor samverkar med föreningar i form av Idrottslyftet. Detta 

visste vi redan innan, men en av skolorna arbetar dessutom på ett annat sätt, där ingen från 

någon förening är med på aktiviteterna. På den skolan har de äldre eleverna rastaktiviteter för 

de yngre eleverna, där även de äldre eleverna har gått en ledarutbildning på skolan. Detta och 

de tidigare satsningar som gjorts om ökad fysisk aktivitet av skolor har lyckats få in det i 

undervisningen utan större problem. Som exempel finns Röris (Friskis&Svettis, u.å.), där man 

utförde olika rörelser i klassrummet för att få annat att tänka på, samt för att få in mer fysisk 

aktivitet i skolan. Träningsprogrammet från Röris tar endast 20 minuter och kan göras när 

som helst under dagen utan att eleverna behöver byta kläder eller byta lokaler (ibid). Gör 

eleverna detta varje dag följer skolan läroplanen för grundskolan (Lpo 94), som säger att 

skolan ska erbjuda daglig fysisk aktivitet (Werner, 2006). Dessutom behövs inga ledare 

utifrån utan klassläraren kan leda aktiviteterna. Dessa två exempel visar att det går att bedriva 

fysisk aktivitet utanför lektionerna i Idrott och Hälsa, med motivet att eleverna ska få röra på 

sig varje dag. Vi tycker att vi som lärare i Idrott och Hälsa på våra lektioner bör skapa 

möjligheter för eleverna att kunna vara fysiskt aktiva på rasterna. Detta kan vi göra genom att 

implementera lekar och andra enkla aktiviteter, som är enkla att aktivera sig med utanför 

lektionerna i Idrott och Hälsa. Studier utomlands visar att det inte finns tillräckligt med 

material på skolgården för att eleverna ska kunna aktivera sig (Gonzalez-Suarez & Grimmer-

Somers, 2009), (Beighle et.al, 2006). Därför anser vi att det skulle vara en bra idé att hjälpa 

eleverna en bit på traven genom att erbjuda dem aktiviteter. 

 

Alla skolor i vår undersökning vänder sig framförallt till föreningslivet för att kunna erbjuda 

eleverna extra fysisk aktivitet, och bland motiven märks att de vill få eleverna att röra på sig 

mer samt att de vill att eleverna ska få prova på olika idrotter. Detta ger enligt oss eleverna 

chansen att prova på idrotter som kanske vanligtvis ligger utanför deras normala intresse. Vår 

erfarenhet är att alla har sina favoritidrotter där man kan jargongen och reglerna. Därför kan 

det enligt oss vara bra och nyttigt om man provar på andra idrotter, inte minst för de 

fysiologiska effekterna som till exempel motoriken (Ericsson, 2006). Idrottslyftet och tidigare 

Handslaget har varit och är populärt bland både skolor och föreningar, då skolorna får hjälp 

med att ge eleverna ökad fysisk aktivitet samtidigt som föreningarna erhåller pengar 
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(Engström, 2008). Att både föreningars verksamhet utvecklas och att eleverna får chansen att 

prova på olika idrotter följer de riktlinjer som RF satte upp från början (Mattson, 2007).  Tre 

av skolorna i vår undersökning åker alltid till föreningarnas lokaler då det inte finns plats på 

skolan, vilket är ett vanligt problem för skolorna. Detta visar sig också i en undersökning där 

förening och skola genom samarbetet drar nytta av varandra i form av lokaler och resurser 

(Norberg & Partanen, 2006), vilket även var ett av RF:s strävansmål med Idrottslyftet 

(Riksidrottsförbundet, 2010a).  

 

Precis som tidigare forskning visat både utomlands och i Sverige är eleverna allt för sällan 

aktiva under skoldagarna. Det vi har sett när vi har jämfört tidigare kursplaner med dagens är 

att det före dagens kursplan var fler timmar med Idrott och Hälsa i skolan (Annerstedt, 2001). 

Detta tycker vi är konstigt då man har lagt in fler moment där även ämnet Hälsa har 

tillkommit. Dessutom rör sig barn mindre idag än tidigare (Engström, 1999). När vi tittar på 

1928 års motsvarighet till dagens kursplan i Idrott och Hälsa ser vi att man hade fyra lektioner 

med fysisk aktivitet i veckan samt 15-20 idrottsdagar per år utöver idrottslektionerna. 10 % av 

all skoltid lades ner på fysisk aktivitet i form av idrottsdagar. Motivet var bland annat att 

främja allsidig kroppsutveckling, stärka fysisk och psykisk motståndskraft samt att få eleverna 

att förstå vikten av en god hälsa. Dessutom ville man skapa en god kamratanda och ge 

eleverna en ansvarskänsla (Annerstedt, 2001). När vi sedan tittar på dagens kursplan och 

jämför ser vi att fokus fortfarande bland annat ligger på att skapa en god kamratanda, utveckla 

kroppsuppfattningen och att förstå vikten av en god hälsa, bland annat genom att skapa ett 

intresse för regelbunden fysisk aktivitet (Werner, 2006). Motiven är enligt oss liknande flera 

decennier senare, men ändå har antalet timmar med fysisk aktivitet i skolorna minskat.  

 

Det finns olika rekommendationer på hur mycket man bör vara fysiskt aktiv varje dag för att 

se positiva hälsoeffekter. Det som framkommer är att en person bör vara fysiskt aktiv minst 

30 minuter om dagen, vilket motsvarar en daglig energiförbrukning (Ståhle, 2003). Vi tycker 

att skolorna ska kunna skapa möjligheter för att eleverna kan vara fysiskt aktiva enligt 

rekommendationerna, men trots att det i dagens läroplan (Lpo 94) står att skolan ska sträva 

efter att erbjuda daglig fysisk aktivitet införlivas det inte enligt oss. Vi anser att skolan bör ta 

sitt ansvar och hjälpa eleverna att skapa ett vidare intresse för fysisk aktivitet, vilket vi anser 

är minst lika viktigt som de teoretiska kunskaperna, framförallt när eleverna idag inte är 

särskilt aktiva utanför lektionerna i Idrott och Hälsa. När eleverna väl är aktiva utanför skolan 

sker aktiviteten oftast i någon form av förening (Engström, 1999). Detta innebär enligt oss att 



42 

 

föreningslivet utgör en väldigt stor och viktig ingrediens för att människan idag ska kunna 

erhålla en god fysisk hälsa. Genom att elever får testa på olika idrotter ökar attityden för idrott 

och fler elever börjar röra på sig (Norberg & Partanen, 2006) 

 

Vi tycker det är roligt att se att det finns lärare och skolor som arbetar med ökad fysisk 

aktivitet utanför lektionerna i Idrott och Hälsa. Precis som vi anser tre av de skolor vi 

intervjuat att eleverna får för lite fysisk aktivitet i skolan, därför arbetar de med föreningar i 

form av Idrottslyftet. Skolorna kommer inte upp i nivå med 30 minuter per dag, men ett par 

skolor har ökat den fysiska aktiviteten med en timme i veckan. En av skolorna vi har med i 

undersökningen har tre timmar schemalagd Idrott och Hälsa i veckan, tack vare Idrottslyftet. 

Det gör att den skolan ligger närmare rekommendationerna för minsta mängd daglig fysisk 

aktivitet (Livsmedelsverket, 2009), (Ståhle, 2003). De effekter som vissa av våra 

intervjupersoner har sett på sina elever har även framkommit i tidigare forskningar, vilket 

enligt oss visar att det är nödvändigt med fysisk aktivitet. Ett exempel på det är att det i 

Bunkefloprojektet visade sig att elever med ökad fysisk aktivitet och extra motorisk träning 

presterade bättre på de nationella proven i engelska och matematik än de elever som inte fick 

någon extra fysisk aktivitet eller motorisk träning (Ericsson, 2006). Enligt de intervjuade 

lärarna i vår undersökning har effekter såsom ökad inlärning, piggare elever och bättre 

koncentrationsförmåga märkts, vilket är något som även Ericsson (ibid) pekar på i sin artikel. 

Tre av skolorna har valt att arbeta med Idrottslyftet för att ge eleverna chansen att prova på 

olika idrotter som de normalt sett inte utövar, vilket är i enlighet med RF:s kriterier för 

Idrottslyftet (Riksidrottsförbundet, 2009). Vi anser att det är bra att eleverna får möjligheten 

att testa så många idrotter som möjligt, eftersom det enligt oss ökar chansen för att eleverna 

hittar någon aktivitet som de vill delta i regelbundet, vilket vi får medhåll kring av en 

utvärdering av Handslaget (Riksidrottsförbundet, 2008). Detta i sin tur tror vi innebär att 

eleverna stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och att de då tar 

ett större ansvar för sin hälsa, vilket är ett av målen i kursplanen (Lpo 94) för ämnet Idrott och 

Hälsa i grundskolan (Werner, 2006).  

 

Vår undersökning visar att fyra av fem intervjupersoner på skolorna upplever att kollegorna 

tycker det är positivt att eleverna får extra fysisk aktivitet, så länge det inte tar tid från deras 

lektioner för ofta. Det tror vi påverkas av att alla har sina intressen i form av sina ämnen, 

vilket kan kallas för att alla är i olika sociala fält (Bourdieu, 1997). Det kan i detta fall bero på 

vilken sorts bakgrund personen har (Bourdieu, 1990), vilket även vi tror påverkar vad man är 
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intresserad av. Idrottslärarna har sina intressen av att eleverna ska uppfylla de mål som de 

ansvarar för, medan de andra ämneslärarna har sina krav på eleverna. För att en satsning som 

Idrottslyftet ska fungera krävs det enligt oss att flera lärare på skolan samarbetar och ger 

varandra utrymme för olika aktiviteter. Att detta underlättar ser vi på en av skolorna i vår 

undersökning, som under en längre tid har arbetat in en extra lektion i veckan, vilket har blivit 

accepterat av kollegorna.  

 

Vi som tillhör en förening ser vilka positiva effekter det har, inte minst av den fysiska 

aktiviteten. Har man då inte en idrottsbakgrund kan vi tänka oss att det är svårare att acceptera 

att eleverna ska hålla på med extra idrott, istället för något annat ämne. En av våra 

intervjupersoner menar att det inte finns något intresse från kollegorna kring Idrottslyftet, 

vilket enligt oss kan bero på att deras bakgrund inte överrensstämmer med idrottslärarens. Vår 

undersökning visar att de vi intervjuat trivs med att själva få bestämma och planera 

aktiviteterna, då det blir så som de vill. En slutsats av det är att det inte enbart är negativt att 

intresset från kollegorna är svagt.  

 

Vad gäller elevernas intresse av att fortsätta idrotta i en förening som de valt har delvis att 

göra med det sociala samspelet i föreningen (Ekberg & Erberth, 2000). Detta är något vi 

håller med om då vi tillhört någon förening genom hela uppväxten. Vi upplever att det är den 

sociala gemenskapen som är den viktigaste faktorn om man väljer att fortsätta idrotta i 

föreningen. Finns det en bra gemenskap kan det vara det som driver en framför själva 

idrotten, vilket vi även upplever kan vara negativt. I det motsatta fallet kan det innebära att 

någon slutar idrotta på grund av att man inte passar in i gruppen som övriga personer i 

föreningen tillhör (Bourdieu, 1997). I varje förening finns det inrotade normer och regler som 

den som kommer utifrån måste anpassa sig till om övriga medlemmar ska acceptera en 

(Engström, 1989).  

 

Precis som Engström (2008) kommer fram till i sin utvärdering av Idrottslyftet, ser även 

föreningarna i vår undersökning effekter av att de är inne i skolverksamheten med sin idrott. 

Detta syns framförallt i form av fler medlemmar, bättre ekonomi samt att de får visa upp 

föreningens namn och idrott i en verksamhet där de kanske annars inte syns (Norberg & 

Partanen, 2006). Ekonomin har gjort att föreningarna har kunnat satsa på sin verksamhet, 

köpa in bättre och nyare material samt kunna utbilda ledare (Engström, 2008). Detta är 

effekter som även vi har kommit fram till i vår undersökning. Det vi tycker är intressant är att 



44 

 

två av föreningarna vi har undersökt har använt pengarna till att anställa en person. I båda 

fallen har den anställda personen hand om allt som handlar om Idrottslyftet, samt andra 

uppgifter på kansliet. En bidragande orsak till detta är enligt oss att de har mycket verksamhet 

inom Idrottslyftet, vilket gör att det kommer in en del pengar. De föreningar som inte 

använder pengarna på det sättet har inte så stor skolverksamhet som de andra två, men precis 

som Engström (2008) kommer fram till har föreningar svårt att få kontinuitet i sin verksamhet 

gällande Idrottslyftet, framförallt i form av ledare. Vi anser att det går att ha kontinuitet om 

man betalar den personen som har hand om aktiviteterna i skolan, som då kan lägga ner den 

tid som krävs. Ekberg och Erberth (2000) skriver att den ideella verksamheten är en stor 

tillgång för samhället, vilket vi håller med om. Däremot anser vi att det inte går att räkna med 

att personer ska kunna vara ideella på dagtid, då många har ett arbete. Därför anser vi att en 

del av pengarna från Idrottslyftet bör gå till den eller de ledare som har hand om Idrottslyftet 

från föreningen, vilket vi tror skulle innebära att det går att få en kontinuitet i verksamheten. 

Föreningarna kan då lägga mer pengar och uppgifter på den anställda personen istället för att 

delegera uppgifter till ideella personer. En tanke vi har är att föreningar som har råd bör 

anställa sina ledare så att föreningen i sin tur kan ställa högre krav på ledarna. Vi anser att 

man i så fall kan ge en anställd ledare ansvar för Idrottslyftet samt en eller två lag eller 

grupper i föreningen. Då kan man istället ha fler ideella ledare som hjälper den ansvarige att 

fylla upp ledartätheten kring grupperna.  

 

I vår undersökning framgår det att endast en förening kan tänka sig att fortsätta med 

skolsamverkan om Idrottslyftet skulle upphöra och det inte skulle finnas några pengar att 

söka. Personerna som har hand om aktiviteterna i den föreningen gör det helt ideellt, vilket 

samtidigt visar att de föreningar som inte avlönar sina ledare har en större möjlighet att 

fortsätta med skolsamverkan, om inga pengar skulle komma in i föreningen. Precis som 

Engström (2008) kommer fram till ger Idrottslyftet överlag fler medlemmar, vilket innebär att 

fler grupper bildas i föreningarna som arbetar med skolsamverkan. Vår undersökning visar 

precis som tidigare undersökningar att Idrottslyftet ger mer pengar och medlemmar till 

föreningar (ibid). Det är möjligt genom att föreningarna kan komma till skolan och visa upp 

sin idrott och verksamhet.  Detta betyder enligt oss att det lönar sig att satsa på Idrottslyftet då 

föreningarna oavsett vad tjänar på det ekonomiskt, samt att det blir fler barn som är fysiskt 

aktiva.  
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Sammanfattningsvis fungerar samarbetet mellan skola och förening bra. Vissa skolor har plats 

för föreningar på skolan, medan vissa åker till skolan på grund av platsbrist. De effekter på 

skola och förening som visats i tidigare forskningar visar sig delvis även i vår undersökning. 

Vi trodde inte att skolorna arbetar med fysisk aktivitet utanför lektionerna i Idrott och Hälsa i 

den utsträckning som visat sig i vår undersökning. Vi trodde att det krävdes fler personer än 

en person för att det ska gå att genomföra Idrottslyftet, men det har visat sig fungera bra. 

Däremot visar det sig att den skolan som har flest aktiviteter utanför lektionerna i Idrott och 

Hälsa har fler personer inblandade. Vi har även sett att det går att genomföra enklare fysiska 

aktiviteter under raster och i klassrummet utan att det kräver ombyte eller någon särskild 

lokal. Vi anser att det framförallt handlar om att ha en engagerad person på skolan som är 

drivande kring att ge eleverna extra fysisk aktivitet. Det är även kul att se att samarbetet 

mellan skola och förening fungerar så pass bra som vår undersökning visar. Vår förhoppning 

är att det ska bli fler schemalagda timmar med Idrott och Hälsa eller att skolorna satsar på att 

ge eleverna daglig fysisk aktivitet, för uppenbarligen går det att genomföra. 

 

Slutligen vill vi säga att det har varit något problematiskt att göra denna undersökning då 

Hallands Idrottsförbund och deras överorgan har intresse av resultatet. Vi kan dock garantera 

att vi har lämnat deras intressen utanför. Vi har gjort det vi ville göra och har undersökt det vi 

hade för avsikt att undersöka. Hallands Idrottsförbunds undersökning är en fristående 

undersökning och vi har gjort vår egen, även om det i vissa fall går över i varandra. Vi har 

gång på gång sagt till varandra att vi gör allt för att skilja på vår uppsats och Hallands 

Idrottsförbunds undersökning, vilket vi anser att vi har lyckats med. Vi tycker att vi har varit 

kritiska och analyserande utan någon tanke på hur resultatet kan påverka Hallands 

Idrottsförbund. 

 

 I efterhand känner vi dock att vi skulle gjort undersökningen utan någon extern påverkan, och 

ändå kunnat göra samma arbete. Detta för att minska utomstående tvivel på vår trovärdighet 

och en förvirring kring vad som kommer från oss och vad som kommer från Hallands 

Idrottsförbund. Men återigen anser vi att vi har lyckats bra med att hålla oss till vårt eget.  

 

8. Förslag på vidare forskning 

Under uppsatsens genomförande har det dykt upp några punkter som tycker skulle vara 

intressant att forska vidare kring. En av dessa saker är att ta reda på varför de skolor som inte 
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satsar på ökad fysisk aktivitet inte gör det. Vi riktar enbart in oss på skolor som arbetar med 

det men det hade varit intressant att titta på de skolor som inte har någon intention med att 

erbjuda ökad fysisk aktivitet. Det skulle då även vara intressant att jämföra skolor som arbetar 

med ökad fysisk aktivitet med skolor som inte gör det. Vi finner det även intressant att titta på 

elevernas inställning till att ha ökad fysisk aktivitet, samt att gå djupare in på eleverna för att 

se om det blir några effekter på dem. Det har gjorts en del undersökningar om det men man 

skulle kunna göra det med ett annat urval och andra vinklar på det hela. Påverkar det på så sätt 

att någon på grund av negativa erfarenheter kring idrotten väljer bort fysisk aktivitet, och kan 

det få allvarliga konsekvenser för individens hälsa och framtida liv? Vad tycker eleverna om 

fysisk aktivitet i skolan och vilka effekter märker de? Dessa ämnen är några vi hade kunnat 

spinna vidare på om tid och utrymme funnits.  
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Bilaga 1 

 

Mail 

 

Hej! 

  

Vi är två lärarstudenter, Jimmy Karlsson och Mathias Rasmusson, som går sista terminen på 

lärarprogrammet på Högskolan i Halmstad. Vi skriver nu vårt examensarbete i form av en C-

uppsats. Som inriktning har vi båda Idrott och Hälsa vilket har gjort att vår C-uppsats har 

idrott som utgångspunkt. Efter att ha tagit kontakt med Hallands idrottsförbund och pratat 

med dem, visade det sig att de i sin tur fått ett uppdrag från Riksidrottsförbundet där 

satsningen med Idrottslyftet ska utvärderas. Vår uppgift går ut på att intervjua ett antal 

personer som är involverade i Idrottslyftet. Detta tycker vi är intressant, då vi båda är 

idrottsledare på fritiden och kommer att bli lärare i Idrott och Hälsa. Syftet med uppsatsen är 

att se vilka effekter Idrottslyftet har för både skolan och idrottsföreningen. 

  

Sammantaget skriver vi en uppsats om samma sak som RF vill få reda på, vilket betyder att vi 

kommer att redovisa era svar i vår uppsats. Ni kommer dock att vara anonyma i vår uppsats, 

men inte i redovisningen till RF. Er medverkan i vår uppsats är så klart frivillig, men vi 

kommer ändå att intervjua er till förmån för RF:s undersökning. Enligt uppgift har Rauni på 

Hallands Idrottsförbund redan kontaktat er angående vår uppgift. Det vi vill med detta mail är 

att få reda på några lämpliga tillfällen då vi kan komma till er för att genomföra intervjun. 

Skicka gärna så många alternativ som möjligt så pusslar vi ihop någonting efter det. Vi 

kommer gärna ut under de närmaste veckorna, om det finns möjlighet. Intervjun kommer att 

spelas in, är detta inte okej får ni meddela det innan vi kommer ut. Detta är dock ingenting 

som kommer att spelas upp utanför våra öron. Eftersom vi inte har gjort någon intervju 

ännu är det svårt att beräkna hur lång tid det kommer att ta, men reservera en timme för 

säkerhets skull. Hör gärna av er om ni har några frågor. Efter att vi har sett era alternativ till 

tider kommer vi eventuellt att kontakta er via telefon. Är det någonting ni undrar är det bara 

att höra av er via mail eller nedanstående telefonnummer.   

  

Med förhoppning om snabbt svar. 

  

Med vänlig hälsning / 

  

Jimmy 0739 XXXXXX XXX@XXX 

 

Mathias 0709 XXXXXX XXX@XXX 



 

 

Bilaga 2 

 

Intervjuguide - Skola 

Kursiv text = Frågor givna från Riksidrottsförbundet 

Normal text = Frågor från författarna 

 

Bakgrundsfrågor 

Berätta om dig/er själva, idrottsbakgrund, utbildning och roll på skolan. 

På vems initiativ startade satsningen? 

Hur länge har samarbetet mellan skola och idrottsförening pågått? 

Hur har samverkan utformats? 

Hur kommer det sig att ni valt att genomföra just de satsningar ni gjort? Vad har motivet 

varit? 

Har era satsningar riktat in sig på någon särskild målgrupp? Om ja, vilken/vilka? 

Varför just den målgruppen? 

Arbetade ni med ökad fysisk aktivitet innan samarbetet med förening startade? Om ja, hur 

gick detta till? 

Idrottslyftets syfte är att öppna dörrarna till idrotten för fler barn och ungdomar och att 

utveckla verksamheten så att de väljer att idrotta längre upp i åldrarna. Allt arbete ska utgå 

från ett jämställdhets- och ett jämlikhetsperspektiv och genomsyras av riktlinjerna i Idrotten 

vill. På vilket sätt upplever ni att era satsningar bidrar/har bidragit till detta? (Ge gärna 

specifika exempel från respektive satsning) 

 

Aktiviteten i skolan 

Hur fungerar närvarokontrollen under aktiviteterna? Har ni era aktiviteter på skoltid eller efter 

att dagens sista lektion är slut? Hur kommer det sig att det är på det viset? 

När under den samlade skoldagen har aktiviteterna genomförts? 

Blir det på bekostnad av någon annan lektion? 

Vet ni på skolan vilken bakgrund och utbildning den som kommer från föreningen har? 

Beskriv hur det går till när föreningen kommer till skolan och har en aktivitet? 

Hur många och vilka i skolans personal är involverade i samarbetet?  

Upplever ni några svårigheter med att det kommer föreningar till skolan/att erbjuda eleverna 

daglig fysisk aktivitet? Vilka? 

Vad är personalens uppfattning om projektet? 



 

 

 

Vilka effekter har idrottslyftet inneburit för skolan 

Har satsningen bidragit till att ni startat nya grupper i anslutning till skoldagen? 

Upplever ni att det har blivit fler fysiskt aktiva elever efter att satsningen startat? 

Har ni märkt någon skillnad på eleverna som är med på de extra fysiska aktiviteterna? 

Beskriv. 

Har ni märkt något ökat intresse för lektionerna i idrott och hälsa efter att samarbetet med 

föreningar startat? 

Upplever ni det som att det är många elever som normalt inte idrottar som är med på dessa 

aktiviteter? 

 

Erfarenheter kring samarbetet med föreningar 

Hur upplever ni samarbetet med föreningslivet? Positivt/negativt?Utveckla. 

Har det varit lätt att få med icke idrottsaktiva elever i satsningen? Motivera ert svar. 

Har ni fått någon respons från eleverna? Hur har den varit? 

 

Framtidsfrågor 

Trivs du med samarbetet? Ger det dig motivation att fortsätta samarbetet? 

Om ni skulle ha möjlighet att starta om satsningen idag, skulle ni då göra något annorlunda? 

Har ni några övriga erfarenheter/medskick när det gäller samverkan mellan förening och 

skola? 

 



 

 

Intervjuguide – Förening 

Kursiv text = Frågor givna från Riksidrottsförbundet 

Normal text = Frågor från författarna 

 

Bakgrundsfrågor 

Berätta om dig/er själva, idrottsbakgrund, utbildning och roll i föreningen. 

På vems initiativ startade satsningen?  

Hur länge har samarbetet mellan skola och idrottsförening pågått? 

Hur har samverkan utformats?  

Hur kommer det sig att ni valt att genomföra just de satsningar ni gjort? Vad har motivet 

varit?  

Har era satsningar riktat in sig på någon särskild målgrupp? Om ja, vilken/vilka? 

Varför just den målgruppen? 

Vem utser vem som ska leda idrottslyftet från föreningen? Vad grundar ni valet på? Har ni 

några krav på den personen ni väljer? Vilka? Krävs det någon speciell utbildning? 

Idrottslyftets syfte är att öppna dörrarna till idrotten för fler barn och ungdomar och att 

utveckla verksamheten så att de väljer att idrotta längre upp i åldrarna. Allt arbete ska utgå 

från ett jämställdhets- och ett jämlikhetsperspektiv och genomsyras av riktlinjerna i Idrotten 

vill. På vilket sätt upplever ni att era satsningar bidrar/har bidragit till detta? (Ge gärna 

specifika exempel från respektive satsning)  

 

Aktiviteten i skolan 

Hur fungerar närvarokontrollen under aktiviteterna i skolorna? Har ni era aktiviteter på skoltid 

eller efter att dagens sista lektion är slut? Hur kommer det sig att det är på det viset? 

När under den samlade skoldagen har aktiviteterna genomförts?  

Hur många personer/ledare är involverade i idrottslyftet från föreningen? 

 

Vilka effekter har idrottslyftet inneburit för klubben 

Upplever ni att de Idrottslyftssatsningar ni genomfört bidragit till att öka det totala antalet 

aktiviteter i föreningen? (En indikator på detta skulle t ex kunna vara ökat LOK-stöd). Om ja, 

vilken typ av aktiviteter?  

Har Idrottslyftssatsningen inneburit att nya ledare, funktionärer och/eller medhjälpare 

rekryterats? Om ja, i vilken omfattning? 



 

 

Har satsningen bidragit till att några elever även provat på att delta i föreningens ordinarie 

verksamhet? Om ja, hur stor andel?  

Har satsningen bidragit till att föreningen startat nya grupper i anslutning till skoldagen/ på 

annan tid?  

Hur tycker ni att satsningarna har påverkat föreningen i allmänhet? Vilka är effekterna? 

Upplever ni att era Idrottslyftssatsningar bidragit till att ni fått fler nya medlemmar? Om ja, 

kan ni uppskatta hur många? Hur ser fördelningen mellan flickor och pojkar ut? 

 

Ekonomi 

Till vad har ni nyttjat beviljade medel? (Specificera gärna per satsning) Hur har ni i övrigt 

finansierat satsningarna? Finns det andra bidragsgivare/samarbetspartners? 

Om ni inte hade blivit beviljade medel för era satsningar, vad hade hänt då? Hade ni ändå 

genomfört verksamheten? Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte?  

 

Erfarenheter kring samarbetet med skolan 

Hur upplever ni samarbetet med skolan? Positivt/negativt?Utveckla. 

Har det varit lätt att få med icke idrottsaktiva elever i satsningen? Motivera ert svar.  

Har ni fått någon respons från eleverna? Hur har den varit? 

 

Framtidsfrågor 

Trivs du med samarbetet? Ger det dig motivation att fortsätta samarbetet? 

Om ni skulle ha möjlighet att starta om satsningen idag, skulle ni då göra något annorlunda? 

Har ni några övriga erfarenheter/medskick när det gäller samverkan mellan förening och 

skola? 

 


