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Förord 
 
Att undersöka ett så komplext område som stretching och dess betydelse i skolan har 
varit intressant, meningsfullt och lärorikt. I första hand vill vi tacka vår handledare Inger 
Karlefors som underlättat vårt arbete genom att ge oss bra och konstruktiv handledning. 
Inger svarade till och med på nyårsdagen när vi hade frågor som behövdes besvaras. De 
fyra idrottslärare som vi intervjuat och idrottsläkaren Yelverton Tegnér och sjukgymnast 
Lars Lundgren förtjänar också ett stort tack. Utan er medverkan hade vi inte kunnat 
genomföra vårt arbete. 
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Magdalena Hallöf      Jonas Qvist 
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Abstrakt 
 
Syftet med examensarbetet är att få kunskap om idrottslärares uppfattning om stretching. 
Vi ville få ökad kunskap om lärarnas syn på stretchingens betydelse för fysiska aktiviteter 
i skolan och vilka fördelar och nackdelar stretching kan ha för eleverna enligt lärarna. Vi 
har använt oss av intervju som metod för att kunna besvara vårt syfte. De som intervjuats 
är fyra idrottslärare, en sjukgymnast och en idrottsläkare. Resultatet av intervjuerna visar 
på att idrottslärarna har delade uppfattningar om stretchingens betydelse i 
idrottsundervisningen idag. Tidsbrist uppges vara skälet till att stretching inte bedrivs i 
någon större omfattning. Stretching tillämpas oftast i slutet av lektionerna med syfte att 
samla eleverna för avslappning. Idrottslärarna framhåller att stretching kan ha betydelse 
för elevernas välbefinnande och rörlighet. Om stretching ska bedrivas i 
idrottsundervisningen så ska den instrueras och utföras korrekt efter idrottslektionen. 
Idrottslärarna bör främst använda stretching i det syftet att den ökar välbefinnandet och 
bidrar till elevernas kroppsuppfattning så att de flesta elever kan värdera stretching som 
en fördelaktig aktivitet för deras hälsa. Stretching bör inte användas före 
idrottslektionerna i syfte att förebygga skador, minska träningsvärk eller höja 
prestationsförmågan. Det är bevisat i forskning att stretching före aktivitet inte har de 
ovanstående tre effekterna. 
 
Nyckelord: Stretching, idrottslärare, idrottsundervisning, skola. 
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1. Inledning 
 
Som aktiva idrottsutövare har vi ofta kommit i kontakt med stretching. Det finns många 
olika åsikter om stretchingens betydelse för den idrottsliga prestationen. Därför vill vi 
klargöra vad idrottslärare på gymnasiet anser vara av betydelse för eleverna när det gäller 
stretching. Ger det positiva eller negativa effekter på den fysiska prestationen, eller är det 
rent utav skadligt? Från att ha varit en självklar del vid träning sedan 1980-talet då 
stretchingen blev populär på allvar så råder det idag delade meningar om stretching är bra 
eller dåligt. Det finns de som till och med påstår att stretching är helt onödigt. Eftersom vi 
själva utbildar oss till idrottslärare vill vi veta hur det egentligen förhåller sig, för att 
kunna delge våra elever sanningsenliga kunskaper.  
 
Stretchingens betydelse i skolvärlden har ständigt diskuterats sedan 1980-talet och 
åsikterna är som det gamla talesättet ”åsikter är som spikar, lätta att slå in men svåra att 
dra ut”. Med det menas att många stretchar men de har ingen vetskap om varför de gör 
det. Idag bedrivs det forskning om stretching och det leder i sin tur till att det dyker upp 
nya råd och rön samtidigt som stretchguider publiceras i till exempel tidningar som 
presenterar gamla föreställningar om stretching och dess funktion. Därför kan det vara 
svårt att hålla sig uppdaterad om vad som gäller i ämnet stretching. Stretching handlar 
inte bara om fysiologiska aspekter utan innefattar även psykologiska. Stretching eller 
rörelseträning finns med i undervisningen och det är upp till idrottsläraren att veta vad 
stretching har för funktion och betydelse för eleverna. Syftet med examensarbetet är att få 
kunskap om idrottslärares uppfattning om stretching. Vi vill få ökad kunskap om lärarnas 
syn på stretchingens betydelse för fysiska aktiviteter i skolan. Vilka fördelar och 
nackdelar kan stretching ha för eleverna enligt lärarna?  
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2. Bakgrund 
 
Det har varit svårt att hitta forskningsreferenser som behandlar stretching i samband med 
idrottsundervisningen på gymnasiet och i grundskolan. Vi kommer att behandla och 
återge läroböcker, forskningsrapporter och medicinska artiklar både från tidigare år men 
också från senare år i arbetet. Detta är för att ge en bild av vilken förändring som skett i 
synen på stretching och vilka föreställningar som fanns på den tiden när stretching fick 
sitt uppsving på 1980-talet och i nutid.   
 
2.1 Stretchingens ursprung 
 
Stretchingens ursprung kommer från USA och den växte fram inom idrotten, enligt 
Öfverberg (1983), då idrottsläkare och tränare tittade närmare på i synnerhet 
uppvärmningen innan träning. Gung- och tänjmetoden (som innebär att rytmiskt pendla 
t.ex. en arm eller ett ben mot sitt ytterläge¹, enligt Wirhed 1999) var inte bra för att den 
kunde orsaka bristningar i muskelns bindväv och göra muskeln stel vilket inte var 
uppvärmningens syfte. Idrottsläkare och tränare som undersökte uppvärmning i USA 
fann att en muskel som är kort inte ger samma rörlighet åt den led som muskeln går över 
och därför behöver muskeln stretchas ut så att muskeln skyddas mot skador. Jan Ekstrand 
(1998), utförde många undersökningar om stretching i början av 1980-talet som visade en 
nedgång av skador i muskler och muskelfästen inom lagidrotter som till exempel fotboll. 
Problemet var bara att stretching sågs som den avgörande faktorn trots att även 
uppvärmning och nedvarvning studerades och det kan ha påverkat resultatet i rapporten. 
Det togs heller ingen hänsyn till att det fanns vissa kriterier för att få delta i studien. Efter 
denna rapport hyllades stretchingen som den stora problemlösaren för att förebygga 
skador. Stretching tillämpades därefter i allt större utsträckning, på tv, i skolan, och 
framför allt i idrottsvärlden.  
 
2.2 Vad är stretching? 
 
Stretching är töjning av muskeln, stretching kommer från engelska ordet töjning. Från sitt 
normala läge ska muskeln dras till sitt ytterläge och hållas kvar där för att sträckas ut 
maximalt, detta är stretch. Muskeln dras följaktligen ut så lång som möjligt. När 
musklerna arbetar hårt drar de ihop sig, i stretchen ska muskeln töjas ut för att bibehålla 
sin längd och därmed behåller leden sin rörlighet.  Stretching används för att musklerna 
ska vara avspända och balansen i kroppen ska bevaras vilket betyder att till exempel om 
musklerna på baksida lår är för korta och knäleden är ständigt böjd så bidrar det till dålig 
kroppshållning. 

 
Dynamisk stretch innebär att gunga/studsa till en början för att sedan hålla kvar muskeln i 
ytterläget ca 10 sekunder. Detta utförs med upprepningar. Den dynamiska stretchen enligt 
Öfverbergs eget tyckande, anser hon inte vara lika effektiv som den statiska. Hon gör 
gällande att stretching är bra för alla människor oavsett vilken träningsform som utövas. 
 
¹ När muskeln befinner sig i sitt ytterläge och det i hög grad sträcker utan att göra ont, då har ytterläget 
hittats (Jörgensen och Johansson 2003) 
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2.3 Muskelns uppbyggnad 
 

 
 
1,2. Musklerna är varandras antagonister. När t.ex. framsida lår (synergist) stretchas, 
aktiveras baksida lår (2. antagonist) på andra sidan leden för att böja benet och ge 
framsida lår förutsättning att töjas ut i ytterläget. Musklerna jobbar i motsatt riktning i 
förhållande till varandra, men de påverkar samma led. 
 
3. Muskelfascian är ett bindvävslager som omsluter muskeln. Den ger muskeln dess form 
och minskar friktionen mellan andra muskler. Även muskelfascian förlängs när vi 
stretchar. 
 
4. Muskel- och senfästet påverkas också när muskeln dras ihop (kontraheras). Mellan 
senvävnad och muskelceller sitter senspolar. Senspolarna har till uppgift att förhindra 
skador på senorna. Vid snabba rörelser när risken ökar för skada på senorna aktiveras en 
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snabb töjning i senspolarna. Vid denna töjning avger senspolarna en signal som gör att 
muskeln upphör att dra ihop sig och skada förhindras. 
   
5. Muskelfibrerna (muskelcellerna) innehåller mindre beståndsdelar som kallas 
myofibriller. Muskelcellerna kan kontrollera och anpassa stelhet och elasticitetsgränser. 
 
6. Myofibrillerna är en ännu mindre komponent i en muskelfiber som ger muskeln ett 
tvärrandigt utseende. I myofibrillerna finns Z-banden (sarkomerer). 
 
7. Sarkomererna innehåller muskelns minsta kontraherande komponenter, aktin- och 
myosinfilament. När muskeln drar ihop sig dras actin och myosin in mellan varandra 
(kryssövergång) vilket gör att myofibrillerna blir tjockare och kortare. De ligger i en rad i 
muskelfibrerna och när alla de drar ihop sig i muskelns alla fibrer så spänns hela muskeln 
till slut. Förutom hela muskeln så påverkas även muskelfascian omkring och senorna där 
muskeln har sitt ursprung och fäste. 
 
Sölveborn (1982) är överläkare, och specialist i ortopedisk kirurgi. Han driver också 
forskningsprojekt vid Uppsala universitet samt en idrottsmedicinsk mottagning. Han 
definierar stretching i sin lärobok på följande sätt: muskeln ska töjas ut från utdraget 
viloläge ytterligare en bit och hållas kvar där (stretch) i ca 10-30 sekunder. Han betonar 
att tänjningar (den dynamiska stretchen), som innebär att med mjuka rörelser i leden tänja 
ut muskeln mot sitt ytterläge, inte hör till stretching. Öfverberg (1983) ger en liknande 
definition på stretching som är en ordagrann översättning från engelskan och betyder: att 
sträcka på, breda ut, tänja ut eller spänna ut. Öfverberg nämner två olika typer av 
stretching: statisk och dynamisk stretch, där statisk stretch är den hon behandlar i sin bok. 
Den går ut på att muskeln långsamt dras ut till sitt ytterläge och hålls kvar där 10-30 
sekunder.  
 
Skillnaden mellan tänjning och stretch uppger Sölveborn (ibid.) vara att i stretch är leden 
inte i rörelse för att dra ut muskeln. I stretchpositioner hålls samma belastning hela tiden i 
avsikt att förlänga muskeln. Tänjningar aktiverar muskelns försvarsmekanism 
sträckreflexen¹ som innebär att muskeln drar ihop sig när den blir utsatt för snabba 
rörelser i sitt ytterläge. På så sätt motverkas stretchens funktion, vilken är att bevara 
muskelns längd och därför räknas tänjning inte till stretching. Sölveborn påpekar att 
tänjningar (dynamisk stretching) inte gör nytta till skillnad från statisk stretch. Han 
hävdar dessutom att tänjningar rent utav kan vara skadliga. Han uppger att observationer 
och undersökningar som gjorts på idrottsutövare i Sverige har visat en lägre 
skadefrekvens bland dem som använt nedanstående stretchmetodik: 
 
Stretching beskriver Sölveborn (1982) i tre steg. Första steget är att spänna muskeln, 
andra steget är att slappna av i ca 2-3 sekunder för att sedan töja ut muskeln tills det tar 
emot i ca 20 sekunder. Sölveborn är således positiv till stretching i alla sorters fysisk 
träning. 
 
¹ Sträckreflexen ansvarar för att muskeln ska bevara sin ursprungliga form och spänst, och förhindra att 
oväntade skador kan uppstå. Sträckreflexen fungerar när muskeln hastigt ökar i längd, och försöker att göra 
muskellängdökningen så liten som möjligt.  
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Han menar att stretching borde ingå i uppvärmningen och avslappningen, för att bibehålla 
och öka rörligheten hos idrottsutövare och otränade, vilket tidigare rön förespråkade. 
Stretchingen ska dock vara ett komplement vid uppvärmning, inte ersätta den. Kort och 
gott ska stretching ingå på ett sätt eller ett annat i nästan alla delar av träningspasset. 
Frågan är huruvida det är ett korrekt upplägg eller inte?  
 
2.3 Stretchmetoder 
 
Alter (1998) har undervisat i idrott och tränat gymnaster i flera år i USA. Han har tagit 
Master of Science degree i hälsolära och är ansedd som expert i ämnet stretching. 
Dessutom är han en certifierad nationell domare i gymnastik för män och själv före detta 
gymnast som skrivit många läroböcker om stretching. Alter anser att stretchingen är ett 
komplement till träning, men då i största allmänhet. Stretching kan delas in i fyra olika 
kategorier. Det är mycket omdiskuterat vilken eller vilka metoder som är bäst och det 
finns argument både för och emot de flesta. Metoderna som Alter tar upp är följande: 

 
1. Aktiv statisk stretching (statiskt innebär att muskeln töjs utan att vara i rörelse.) 
2. Aktiv dynamisk stretching (dynamiskt innebär att muskeln töjs i rörelse.) 
3. Passiv statisk stretching (skillnaden mellan aktiv statisk stretch och passiv statisk 

stretch är att muskeln i den passiva statiska stretchen töjs i sitt ytterläge med hjälp 
av en yttre kraft.) 

4. KAT- metoden  
 
Aktiv statisk stretching: utförs genom att använda sin egen muskelkraft, samtidigt som 
utövaren rör leden i den riktning där denne vill uppnå eller påverka rörligheten. Ett 
exempel är knästräckaren, då utövaren för sin häl mot bakdelen med hjälp av egen 
muskelkraft, utan att ta hjälp av handen. 
 
Nackdelarna med denna metod anses vara att utövaren inte får största möjliga 
rörelseutslag i muskulaturen hävdar Alter (1998). Andra forskare som Rosenbaum och 
Henning (1995) påvisar att statisk stretching ökar risken för försämrad muskelaktivitet. 
Detta i sin tur leder till att muskulaturen får svårigheter att stimulera verksam kraft. 
Forskaren Tom Kurz (1994) framhåller att ett program som består av dynamiska rörelser 
inte bör föregås av statisk stretching som då ger en negativ effekt. Kurz påstår också att 
aktiv statisk stretching ska användas efter träningspasset som ett komplement till att 
varva ner. 
 
Alter (1998) anser följande punkter vara fördelarna med aktiv statisk stretching: 
 

• Lätt att utföra 
• Kräver inte så mycket energi 
• Ger lämplig tid för att restaurera sträckreflexens benägenhet. Sträckreflexens 

funktion är att skydda leder mot extrema ytterlägen, alltså vid översträckning, 
enligt Öfverberg 1983, (s.11).  

• Kan ge halvpermanent utökning av muskeln. 
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Aktiv dynamisk stretching: vid användningen av denna metod sätts stretchrörelsen 
igång av egen muskelstyrka genom att med mjuka rörelser tänja ut muskeln mot sitt 
ytterläge. Rörelseenergin som används flyttas då ett stycke längre än vad muskelstyrkan 
hade klarat av. Med enbart muskelstyrkan klarar utövaren inte av att hålla muskeln i sitt 
ytterläge. Genom detta utförande så uppnår man ett stort rörelseutslag och ökad rörlighet 
på längre sikt. De negativa aspekterna är att om rörelserna utförs för snabbt kan det 
uppstå muskel och senskador. Vilket leder till ökad spänning i muskeln. Detta motverkar 
stretcheffekten. 
 
Passiv statisk stretching: I denna metod används den egna kroppsvikten eller yttre 
krafter för att nå ett ytterläge. Metodens fördelar är att den ger ett stort ledutslag och en 
god stretcheffekt, samtidigt som utövaren själv eller någon annan kontrollerar töjkraften. 
Fördelarna är följande: 

  
• Ledens aktiva rörelse ökar. 
• Stretcha bort det egna aktiva rörelseomfånget. 
• Vid stretching i grupp kan lagkänslan öka.  
• I rehabiliterings arbeten kan resultaten lättare mätas i muskeln genom att använda 

sig av moderna maskiner. 
 
  
 
 
 
Passiv statisk stretch där utövaren  
använder armen för att hålla  
muskeln i sitt ytterläge (med hjälp av en yttre kraft). 
 
 
 
 

Bild 2.1 Wirhed (1999). s. 115  
KAT – metoden  
 
K= kontraktion A= avspänning T= töjning 
 
PNF-metoden (”Proprioceptiv neuromuskulär facilitering”) som i huvudsak är en 
sjukgymnastisk metod, är detsamma som KAT-metoden enligt Berg (2004). Vid 
användningen av denna metod ska utövaren arbeta med en spänningsfas och en 
avspänningsfas innan själva stretchingen utförs. Muskeln stretchas först ut till sitt 
ytterläge. När ytterläget är hittat ska muskeln spännas i några sekunder för att sedan 
slappna av. Nästa steg blir att hitta ett nytt ytterläge och fortsätta stretchingen. 
Nackdelarna med denna metod är att utövaren kan känna obehag och ibland även smärta. 
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3. Stretchingens betydelse 
 
Jörgensen är utbildad vid idrottshögskolan i Stockholm och Johansson är utbildad 
naprapat. Jörgensen och Johansson (2003) besvarar frågor i sin lärobok om varför man 
ska stretcha och dess inverkan på kroppen. De hävdar att vad vi än gör i livet så påverkas 
vår kropp av våra handlingar och leverne. Upprepande övningar och monotont arbete kan 
leda till att musklerna blir stela och utmattade. De mindre muskelgrupperna (till exempel 
de små nackmusklerna) ”drabbas” oftast hårdare än de stora muskelgrupperna. Stretching 
har enligt litteraturen (exempelvis de källor vi behandlat Martin (2006), Alter (1998), 
Berg (2004), Sölveborn (1982) och Öfverberg (1983) dessa effekter: 1) positivt för 
välbefinnandet, 2) ökar prestationen, 3) hjälper mot träningsvärk, 4) förebygger skador. 
Nedan belyses olika aspekter på vad stretching har betydelse för. 
 
3.1 Välbefinnande 
 
Stretching är ett sätt att hålla det kroppsliga välbefinnandet i balans hävdar Öfverberg 
(1983) i sin lärobok. De som utövar någon sport bör sätta in stretchrörelser innan och 
efter träningspasset för att mjukt varva upp och varva ner. Öfverberg liknar all träning 
och motion vid en triangel, det vill säga den innehåller tre moment som är länkade till 
varandra. Stretching med ett upparbetande av muskelfunktionen är första momentet, 
konditions- och styrketräning nästa, och avspänning genom stretching det sista momentet. 
Därmed är stretching enligt Öfverberg en vital del i ett träningsprogram. Som tidigare 
nämnts ser också Sölveborn (1982) stretching som ett komplement i uppvärmningen och 
förespråkar stretching i avslappningen i ett träningsprogram. 
 
Vidare påpekar Öfverberg (ibid.) att stretching bidrar till en stark, avspänd, rörlig och 
formbar kropp samt ger oss god kroppskännedom. Stretching påverkar musklernas 
effektivitet så att viljan också blir starkare och kroppen mer lätthanterlig. Vid anspänning 
spelar stretching en väsentlig roll eftersom den hjälper till att lösa upp hårda muskler. 
Genom att medvetet stretcha ut musklerna påverkas nerverna och hjärnan. Då minskas 
den aktivitet som drar samman muskeln (så kallad gammaaktivitet) som ökar via signaler 
från nerverna när vi är stressade och oroliga. ”Regelbunden stretching reducerar trötthet 
och tyngdkänsla, och ger en upplevelse av lätthet och energi genom att musklernas 
elasticitet ökar och du känner dig smidig och mjuk”, skriver Öfverberg (s.8)  
 
Förutom att läraren ska kunna förmedla fysiska kunskaper om stretching finns det även 
psykologiska effekter att ta hänsyn till. Stretching är inte bara en serie övningar det kan 
också innebära något för välbefinnandet. Även Sölveborn (1982) påpekar att stretchingen 
har en positiv effekt på den psykiska avslappningen.  
 
Martin (2006) ser också stretching som ett sätt att hjälpa människor att må bättre oavsett 
om du är vältränad eller otränad. Därpå är stretchingen en självklar del i 
träningsprogrammet. Martin anser också att stretching borde vara en naturlig del av 
vardagen. Martin gör gällande att stretching inte bara är nyttigt för musklerna utan också 
för nervsystemet och hjärnan. Vid stretching slappnar vissa muskler av medan andra töjs 
och hjärnan styr automatiskt blodtryck och hjärtats slag. Hormoner utsöndras som 
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justerar humör, känslor, ämnesomsättning och insulinpåslag, som Martin uttrycker det: 
”Stretching aktiverar både kropp och själ. Den skänker avslappning och låter hjärta och 
hjärna mötas så att man når en inre frid” (s.13). Där dras det en tydlig parallell mellan ett 
fysiskt och psykiskt välmående och därför kan stretching likväl användas på skolidrotten 
utan att det måste vara i träningssyfte det vill säga att stretchingen ingår naturligt på 
grund av fysisk ansträngning. Då får alla elever fördelaktiga effekter av stretchingen 
oavsett om de är otränade eller vältränade.   
 
3.2 Prestationshöjande 
 
Enligt Sölveborn (1982) är nedsatt rörlighet en ganska självklar orsak till en lägre 
prestationsförmåga. I jämförelse med olika typer av muskelarbete har den isometriska 
muskelanspänningen, vilket innebär att muskeln arbetar statiskt utan att förlängas, i 
stretchingmetodens första steg, visat prov på att ge större kraftutveckling. Sölveborn 
sammanfattar med att stretching som leder till ökad rörlighet är prestationshöjande.  
 
Jörgensen och Johansson (2003) är inne på samma spår vilket innebär att om muskeln blir 
spänd försämras blodförsörjningen och musklerna får mindre syre. I musklerna bildas 
slaggprodukter och det i sin tur mynnar ut i muskelvärk eller smärta. Om inte syret 
kommer fram till muskulaturen i rätt mängd riskerar muskelns prestationsförmåga att 
minska. Fiberlängden på muskulaturen har också en betydande roll och om inte dess fulla 
längd används kan domningar, smärta och en klart försämrad muskelfunktion lättare 
uppstå. 
 
3.3 Hjälper mot träningsvärk 
 
En fördel med rörlighetsträning är att den ökar ämnesomsättningen i muskler, leder och 
kringliggande mjukvävnader vilket effektiviserar musklernas arbete vidhåller Sölveborn 
(1982). Därmed kan också risken för träningsvärk minskas genom att stretchövningar 
läggs in i träningen.  
 
En teori om träningsvärk presenterar Sjöstedt (Friskispressen Hämtad 2007-12-12) i en 
intervju gjord med Lars-Eric Thornell, professor i anatomi vid Umeå universitet.  
Professor Thornell upplyser om att tidigare forskningsstudier endast har iakttagit 
förvandlingar i Z-banden som avgränsar sarkomererna (sarkomererna är muskelns minsta 
kontraherande enhet) och att mikroskopiska skador på Z-banden ansetts vara orsaken till 
träningsvärk. Men nu kan vi även se vad som händer i sarkomererna. (Se bild sidan 3). 
Yu (2003) skriver i sin avhandling om träningsvärk att det bildas nya sarkomerer och att 
det i sin tur leder till att myofibrillerna förlängs, och muskeln blir starkare och tåligare. I 
en enklare förklaringsmodell kan fenomenet förklaras med att kroppen reagerar på 
träningen och förbereder den muskel du tränat för mer eller kommande arbete. Det är 
alltså inte en fråga om att återställa någon blödning eller skada som tidigare forskning 
hävdat. Vidare säger professor Thornell att träningsvärk inte är något farligt utan fullt 
naturligt för en otränad muskel som utsätts för excentriskt arbete. Med excentriskt arbete 
menas att muskeln arbetar i en bromsande rörelse till exempel om du springer ner för ett 
antal trappsteg och upprepar proceduren tillräckligt många gånger kan du få träningsvärk 
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i benmuskulaturen. Däremot är smärtan som kan uppstå vid träningsvärk lite knepigare 
att förklara. Professor Thornell poängterar att uppvärmning och nedvarvning har 
betydelse för att förebygga träningsvärk och skador men han nämner ingenting om 
stretching som förebyggande metod.   
 
Herbert och Rob D. (2002) fann i fem studier, bevis för att stretching inte har någon 
effekt på muskelvärk efter träning. Stretching före eller efter träning spelar alltså ingen 
roll för att slippa träningsvärk. De påvisar också att stretching av musklerna inte är 
ändamålsenlig innan träning för att reducera risken att skada sig. De anser emellertid att 
det har gjorts för lite forskning om stretchingens effekter på den fysiska prestationen.  
 
Teorin om vad träningsvärk är har tolkats om från att vara mikroskopiska skador i 
muskeln till att muskeln blir starkare och tåligare när det bildas nya sarkomerer enligt 
professor Thornell. Detta gör att tidigare påståenden att stretching skulle minska 
träningsvärk som till exempel Sölveborn (1982) uppger förlitar sig på gamla teorier om 
vad träningsvärk är och därför är nyare forskning som Herbert & Rob D. presenterar av 
större tillförlitlighet. Det är tydligt att det råder delade meningar om vad träningsvärk är 
och vilken betydelse stretching har för träningsvärk.   
 
3.4 Skadeförebyggande 
 
Sölveborn (1982) skriver att det finns ett klart samband mellan en stram och förkortad 
muskel och en högre benägenhet för skador. Risken för skador ökar därför att 
hållfastheten i senor, ledband och skelett inte ökar lika snabbt som styrkan i musklerna. 
Muskulaturen har snabbare ämnesomsättning än vävnaderna runt ledband, senor och 
skelett. Även muskelförtvining som följd av inaktivitet, kan motverkas genom stretching. 
 
Riskerna att skada sig ökar om muskeln är stel och orörlig. Muskulaturen mår inte bra av 
att vara konstant spänd. Om muskulaturen är spänd ökar även risken för att bristningar 
ska uppstå och det går att undvika om muskulaturen är i balans. Men även senor och 
muskelfästen belastas onödigt hårt om muskulaturen är omotiverat stel. Genom att 
använda sig av stretching som metod kan spänningar, som uppstår i muskulaturen, 
minska vid arbete eller träning. Martin (2006) påpekar att regelbunden stretching kan, 
förutom att dels underlätta dagliga göromål, också förbättra den idrottsliga prestationen., 
öka och bevara rörlighet, rätta till dålig kroppshållning, minska risk för skador och lindra 
smärta samt minimera effekter av åldrande. 
 
Tidigare var fördelar med stretching i skadeförebyggande syfte enligt Alter (1998) att 
stretching kan:  
 

• underlätta en idrottares träning och utförande av många olika utmanande rörelser. 
• minska risken för översträckning av en led och överansträngning av muskler. 
• vara en bidragande orsak till att ryggproblem undviks. 
• hjälpa till att minska smärtfyllda menstruationer. 
• bidra till mindre muskelstelhet. 
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Rörelse är liv och för rörelse krävs rörlighet och stretching är ett sätt att uppnå det, 
framhåller Öfverberg (1983). Stretching enligt Öfverberg är en vetenskapligt beprövad 
metod som är psyko-fysisk det vill säga att den har positiva effekter både psykiskt och 
fysiskt. Därmed hävdar också Öfverberg att stretching är ett sätt att förebygga skador i 
sport och arbete samt att den ökar rörligheten, bättrar på snabbheten och höjer 
prestationsförmågan.  
 
Bevisen är begränsade för att stretching bör finnas som en integrerad del i träningen. I 
och med att stretching har sagts kunna motverka skador, lindra smärta till följd av stelhet 
och höja prestationen, så har stretching varit förespråkat i många år, vidhåller Shrier och 
Gossal (2000). Det är förvillande att ny forskning utmanar de sedan långt tillbaka kända 
koncepten med stretching samtidigt som olika stretchingrekommendationer publiceras i 
medicinska tidskrifter. Inte bara utövare i allmänhet utan också professionellt verksamma 
inom hälsovård uppfattar och tolkar stretching fel. Shrier och Gossal nämner två 
föreslagna effekter som förmodats ha gett fördelar vid stretching. Den första är en direkt 
minskning av muskelstelhet när muskeln på sikt blir mer avspänd om den stretchas till en 
ny längd som bevaras. Den andra är en indirekt reduktion till följd av ”reflexhämning” 
och att den konsekventa viskoelasticiteten förändras från minskad aktin-myosin 
kryssövergång (se bild s.3). Viskoelasticitet innebär att en seg formförändring sker i 
muskeln som är tidsberoende och även en töjbar formförändring som är beroende av 
belastning (enligt Magnusson (1998). Minskning av muskelstelhet skulle då innebära en 
ökad räckvidd för ledrörelser. Värme, kyla och uppvärmning ökar effektiviteten så 
räckvidden av rörelser ökar vid stretching. Men bara uppvärmning tros förhindra skador 
hävdar Shrier och Gossal (ibid.). Att hålla en stretch tills inga fler fördelar uppnås ska 
individer själva bestämma en strategi för, det innebär att stretching är mer eller mindre 
individuellt. 
 
Nya bevis förordar att stretching direkt före träning inte förebygger ”overuse” och akuta 
skador, poängterar Shrier och Gossal (2000). Studier gjorda på djur föreslår att 
fortlöpande stretching under 24 timmar, i några dagar, jämfört med periodiskt 
återkommande stretching, (på bara några minuter per dag) kan leda till muskulär 
hypertrofi. Enligt Nationalencyklopedin (2008) innebär hypertrofi en storleksökning i 
musklerna som svar på en ökad arbetsbelastning utan att nya celler bildats. Det i sin tur 
kan innebära en minskad risk för skador teoretiskt sett. Dock behövs det mer forskning på 
den stretching som utövas under några minuter per dag eftersom de svar som finns är 
otillräckliga. Trots alla stridigheter mellan fördelar och nackdelar med stretching så är det 
fortfarande användbart för att minska smärta och kan eventuellt förse oss med betydande 
fördelar om stretching utövas under lämpliga förhållanden. Ett problem kvarstår och det 
är frågan om hur en passande stretching metod ska väljas.  
 
Trots att PNF-stretching (KAT-metoden) är den mest effektiva för att öka sin rörlighet, så 
ökas också stretchtoleransen enligt Shrier och Gossal (2000). Muskeln får utstå en 
excentrisk sammandragning under stretchen. Den ökade smärtlindringen kan underlätta 
prestationen men teoretiskt ökar risken att skada sig jämfört med att utöva statisk stretch.  
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3.5 Överrörlighet 
 
Överrörlighet anses vara lika skadligt som att vara stel ifråga om den led som är utsatt. 
Men Sölveborn (1982) hittar inga belägg i litteraturen för att stretching skulle kunna vara 
en orsak till överrörlighet och resultera i skador. Med hänvisning till Beaulieu (1981), har 
ledlaxitet (överrörlighet i leder) inte visat sig vara en orsak till följd av rekommenderad 
och skonsamt utförd stretching utan snarare en anatomisk individuell egenskap som 
utvecklats.  
 
4. Stretchdidaktik 
 
Det är viktigt att klargöra varför och för vad vi genomför stretching på våra lektioner för 
att pedagogiskt kunna motivera om stretching ska finnas med i undervisningen eller inte. 
 
Öfverbergs (1983) uppfattning är att stretching är en lämplig metod att använda i skolan, 
både på grundskole- och gymnasienivå. Eleverna ska med hjälp av stretching rikta sin 
uppmärksamhet inåt och på så sätt bli av med spänningar som prestationskraven i skolan 
ofta är förknippade med. Eleverna pressar sig antingen för hårt eller ger upp och skolkar 
så att de går miste om all motion. Öfverberg (ibid.) hävdar att om stretching införs och 
hjälper eleverna finna spänningen och uppleva spänningsupplösningen så vill eleverna 
automatiskt vara med på idrotten.  
 
Detta påstående behöver nödvändigtvis inte överensstämma med verkligheten. Vi har inte 
hittat några studier som tyder på ett ökat elevintresse om stretching förekommer under 
lektionstid. Däremot kan stretchingen innebära att eleverna får en bättre 
kroppsuppfattning och det i sin tur kan leda till en ökad trygghet att delta på idrotten. 
Mellberg (1993) definierar och beskriver kroppsuppfattning som barnets sätt att orientera 
sig i sin omgivning och genom sin kropp fastställa ”jaget”. De hämtar kunskaper om sig 
själv genom att använda kroppen i rörelser och erövrar nya erfarenheter på så sätt. När de 
blir medvetna om kroppens olika delar och muskler bidrar det till kunskap om kroppen 
och identifiering av sig själv.  
 
I en studie, vid Göteborgs universitet om hur en lyckad idrottslektion ska se ut, Bahnam, 
A. et al. (2007), fann de att 15 procent av eleverna i sin undersökningsgrupp (sju 
gymnasieskolor) tycker det är viktigt med nedjoggning och stretching efter lektionen. 89 
av de 584 gymnasieelever som blev tillfrågade svarade att de tycker stretching ska ingå i 
idrottslektionen som avslutning. Trots att resultatet i den studien inte är representativt 
nationellt ger det en indikation på hur viktig stretching kan anses vara av eleverna. 
Lärarna i denna studie ansåg inte att stretching och nedjoggning är lika viktigt som 
eleverna tyckte. Anledningen till detta uppgavs vara tidsbristen. 
 
Enligt egna erfarenheter kan ett träningspass se ut just som det beskrivna, i stora delar, 
med stretch före och efter passet. Då menar vi främst inom föreningsidrotter där vi vet att 
många elever utövar någon sport. Detta tar eleverna sedan med sig som ett faktum fast de 
egentligen inte vet effekterna av att stretcha både före och efter träning. Sölveborn (1982) 
skriver att ifråga om barn ska stretcha, är överflödigt under en ålder av ca 10 år. De har 
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naturligt god rörlighet såvida de inte utövar någon idrott hårt och mycket eller om de har 
någon sjukdom som ger dålig rörlighet, då kan elevernas rörlighet behöva tränas upp. 
Han tycker dock att stretching är motiverat att lära ut till dem för framtida tillämpning.  
I skolan möter idrottsläraren elever som har olika bakgrunder och erfarenheter av 
stretching. Som nämnts ovan kommer ofta elevernas stretchingvanor från föreningslivet, 
dock är inte alla aktiva i en förening på sin fritid. Som pedagog är det viktigt att ”fånga” 
alla elever oavsett kunskaper och tidigare erfarenheter om stretching. När stretchingen är 
ett moment på skolidrotten så förutsätter det att idrottsläraren pedagogiskt kan motivera 
vad, hur, när och varför stretchingen tillämpas. Vid utförande ska idrottsläraren ha rätt 
metodik och hunna instruera korrekta stretchingställningar. Eftersom eleverna befinner 
sig på olika kunskapsnivåer bör detta ske under idrottslektioner, där läraren kan ha 
överblick och möjlighet att rätta till eventuella felaktiga positioner. 
 
Det man ska tänka på generellt vid stretching är att de muskler som är varma ska 
stretchas. Det är viktigt att ge tydliga instruktioner för att rätt muskel ska stretchas på rätt 
sätt. Instruktionerna ska också vara så enkla som möjligt för eleverna att förstå. Gärna 
visa på kroppen eller på en bild vilken muskel som arbetat och som de följaktligen ska 
töja ut.  
  
Enligt Shrier och Gossal (2000) har studier visat att 30 sekunders stretching per 
muskelgrupp är det som gett ett tillräckligt resultat för friska människor. I 
gruppstretching, där flera människor ska stretcha samtidigt under mer ordnade former, 
(till exempel en idrottslektion eller efter ett aerobicspass på ett gym) kan detta vara 
användbart för att ge de flesta lämpliga fördelar. Annars kan stretching i längre perioder 
eller fler repetitioner behövas för olika människor, skador eller muskelgrupper.  
 
Dessa muskler bör ingå i ett stretchprogram i skolundervisningen när kroppen varit aktiv 
under lektionen:  

• Vaderna        
• Baksida lår 
• Framsida lår  
• Höftböjaren  
• Rumpan 
• Ryggen (ländrygg och bröstrygg)  
• Bröstet  
• Nacken 

 
Det är också viktigt att nämna att antagonister och synergister ska stretchas. Med detta 
menas att en rörelse aktiverar två muskler som arbetar i motsatt riktning i förhållande till 
varandra, enligt Berg (2004). Det är också viktigt att visa på kroppen och nämna vilken 
muskel det är som stretchas så eleverna vet var det ska kännas. Sen är det bra att eleverna 
får veta att alla har olika lägen i kroppen där de kommer åt den muskel som det är 
meningen att de ska stretcha. Eleverna måste själva känna efter och beroende på hur stel 
eller rörlig eleverna är så kan de till exempel behöva böja eller sträcka benet mer. Då 
förstår de också att deras stretchposition kanske inte ser likadan ut som de andras men 
huvudsaken är att stretchen töjer ut rätt muskel. 
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5. Styrdokument och koppling till skolans verksamhet 
 
I Läroplanen för det frivilliga skolväsendet (Lpf 94) står det i kursplanen för idrott och 
hälsa A på gymnasiet att eleverna ska: ”ha förmåga att värdera olika fysiska aktiviteters 
betydelse för hälsa och välbefinnande samt ha kunskap om hur den egna kroppen 
fungerar i arbete och vila”. Stretchingen är i allra högsta grad en aktuell fråga att belysa, 
eftersom det är en diskuterad, ifrågasatt, svårtydd och vida tolkad metod idag bland 
idrotts-, utövare, lärare, ledare och forskare. Vi idrottslärare måste ha klart för oss vad 
som gäller i stretchingfrågan för att kunna förmedla riktiga kunskaper till våra elever så 
att dessa kriterier kan uppnås i enlighet med skolans styrdokument. Förutom de konkret 
formade kursmålen i Idrott och hälsa A på gymnasiet så finns det övergripande uppgifter 
som skolan har gentemot eleverna och där står läraren som förmedlare av kunskap och 
medel till att utveckla elevernas egna kunskaper. 
 
Skolans huvuduppgifter innefattar att skapa förutsättningar och förmedla kunskaper så att 
eleverna kan tillägna sig och utveckla sina kunskaper. Det gäller i all skolans verksamhet, 
även ämnet idrott och hälsa. Eleverna ska också kunna ”orientera sig i en komplex 
verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt”. (Lpf 94 s.48). 
Stretching är ett ämnesområde där nya rön har tillkommit senaste tiden. Därför är det 
också viktigt att hålla sig ajour förutom att eleverna ska få anvisning om vad som sker i 
verkligheten så att de lär sig att ständigt utveckla och ifrågasätta sin egen syn på olika 
fenomen (i detta fall stretching).   
 
6. Syfte 
 
Syftet med examensarbetet är att få kunskap om idrottslärares uppfattning om stretching.  
Vi vill få ökad kunskap om lärarnas syn på stretchingens betydelse för fysiska aktiviteter 
i skolidrotten och vilka fördelar och nackdelar stretching kan ha för eleverna enligt 
lärarna.  
 
6.1 Definition av uppfattning 
 
Lind (2000) förklarar att begreppet uppfattning är något centralt i en kvalitativ studie. 
Uppfattningar är ett komplext begrepp som kan ses från olika riktningar och ur olika 
perspektiv. Det kan finnas en mängd uppfattningar om något liksom det förekommer 
skillnader och likheter mellan dessa uppfattningar. Lind (2000) refererar till Uljens 
(1989) i ett väl beskrivande citat om vad uppfattningar är: 
 

”Med uppfattningar av något avser man människans grundläggande förståelse 
av något. Med uppfattningar om något avser man att människan gör något till 
medveten reflektion och förenar en värdering till denna tanke”(s.10) 
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7. Metod 
 
7.1 Intervju som metod 
 
Vi har valt att använda en kvalitativ metod (intervju) för att uppnå vårt syfte, se bilaga. 
Eftersom vi vill beskriva idrottslärares uppfattningar av stretching och vad de tror 
eleverna får ut av det ger den kvalitativa metoden utrymme för djup och öppnare 
diskussion. Enligt Trost (2005) så är en kvalitativ studie rimlig eftersom vi söker 
kvalitativa infallsvinklar och vill få förståelse för idrottslärares uppfattning av stretching. 
Han beskriver den kvalitativa intervjun som ett sätt att "förstå hur den intervjuade tänker 
och känner, vilka erfarenheter den har, hur den intervjuades föreställningsvärld ser ut”. (s. 
23)  
 
Forskningsintervjuer ska fortskrida som ett vanligt samtal men det har ett särskilt syfte 
där intervjuarens frågor skall vara korta och lätta att förstå, menar Kvale (1997). 
Tyngdpunkten läggs ofta på frågorna men betydelsen av att lyssna aktivt ska inte 
förringas, den intervjuade ska ges utrymme att själv berätta utan att bli avbruten av nya 
frågor. Därför var öppna frågor användningsbara i våra intervjuer för att få mer 
uttömmande svar.  
 
Genom att ha ställt samma frågor i samma ordning till alla idrottslärare och andra frågor 
till läkaren och sjukgymnasten har vi en halvstrukturerad intervju som Hartman (2004) 
påstår ger hög standardisering men låg strukturering. Det vill säga att frågorna ställs i 
ordning men den intervjuade kan uttrycka sig fritt. För att få klarhet i vad de intervjuade 
menat och gett förklaringar till, gav vi dem följdfrågor så att deras svar skulle bli rätt 
tolkade i efterhand.  
 
Hartman (2004) betonar vikten av att vara tydlig och noggrann i sina frågeställningar för 
att den kvalitativa studien ska få rätt riktning. Formulering och avgränsning av problemet 
är betydelsefullt, om än inte lika väsentlig som i en kvantitativ undersökning, för att spara 
tid och ge studien relevans. Utifrån dessa anvisningar om hur frågor bör formuleras har vi 
tagit fram våra intervjuguider.   

 
Med stöd av Kvales (1997) kvalitetskriterier för en intervju har vi försökt få en hög 
kvalité på råmaterialet just för att det senare arbetet med analys och tolkning skulle bli så 
överensstämmande och motsvarande till syftet som möjligt.  

7.2 Validitet och reliabilitet  
 
Kylén (2004) beskriver validitet som värdet och relevansen av de fakta vi samlar in. De 
uppgifter vi samlar in ska vara väsentlig för syftet. Rudberg (1993) uttrycker det som ”en 
mätnings eller mätinstruments (ett test, ett frågeformulär osv.) förmåga att mäta just det 
man avser att mäta. Tänkbar översättning: giltighet.” (s.64) Reliabilitet förklarar hon som 
noggrannhet i en undersökning. Alltså hur genomtänkt och ordentligt undersökningen är 
utformad och genomförd, för att så mycket som möjligt undvika påverkan av slumpen. 
Rudberg (1993) skriver att validiteten är om man helt enkelt mätt det man hade som 
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avsikt att mäta, så att man så att säga siktar med pilbågen på rätt måltavla. Reliabiliteten 
gäller noggrannheten i det man mäter, att försöka få slumpen att ha så liten inverkan som 
möjligt. Inflytandet som de valda metoderna och källorna har på datan som samlas in är 
av största vikt att ta hänsyn till. Kylén (2004) framhåller att undersökningen i regel får 
högre reliabilitet om metoderna är väl strukturerade.     
 
7.3 Undersökningsgrupp 
 
Vi intervjuade fyra idrottslärare i Luleå Kommun. Tre är idrottslärare på gymnasiet och 
en på grundskolan. Två är kvinnliga och två är manliga. Vi har också intervjuat två 
framstående idrottsmedicinare i Luleå: en idrottsläkare och en sjukgymnast. Den 
grundläggande orsaken till intervjuerna av läkaren och sjukgymnasten var att få mer 
praktisk kunskap om ämnet för att kunna genomföra meningsfulla intervjuer med 
idrottslärarna. I Kvales (1997) mening är den som intervjuar ett forskningsverktyg. En 
duktig sådan bör vara mycket sakkunnig i ämnet samtidigt som han/hon även bör 
behärska samtalets ädla konst och det mänskliga samspelet. Övning ger färdighet när det 
gäller att intervjua och därför har vi tränat på personer som inte ingått i 
undersökningsgruppen. På så sätt erhålls den erfarenhet som krävs anser Kvale (1997) för 
att bli en bättre intervjuare utöver att läsa böcker som kan ge ett visst kunnande.  
Läkaren och sjukgymnastens expertis inom området ger examensarbetet förankring när 
det gäller nya rön om stretching. De nya rönen innebär att stretching inte eliminerar 
träningsvärk, förebygger skador eller ökar prestationen före träning. De är båda 
representanter för idrottsrörelsen eftersom de har jobbat länge inom elitidrotten i Luleå 
samt att de har mycket praktisk erfarenhet gällande stretchingens betydelse.  

7.4 Urval 
 
Vi har tillämpat bekvämlighet som urvalsmetod. Personerna som deltagit i intervjuerna 
har funnits i närområdet (Luleå) och bidragit med sina kunskaper och uppfattningar om 
stretching. Valet av informationskällor är grundad på deras sakkunskap och att 
personerna i fråga har varit tillgängliga för intervju.  

Wikipedia (2007) definierar vår urvalsmetod med att Bekvämlighetsurval: ”innebär att 
man väljer ut intervjupersoner som man bedömer är särskilt intressanta att undersöka utan 
att bekymra sig om hur representativa (typiska) dessa är för målgruppen i sin helhet”.  

7.5 Genomförande av intervju  
 
Syftet med vårt arbete är att få kunskaper om idrottslärares uppfattning om stretching så 
därför delade vi först ut de frågor vi tänkte ställa. Detta var för att ge dem tid och chans 
att fundera ut uttömmande svar. Idrottslärarna fick också veta vårt syfte och att vi skulle 
använda bandspelare vid intervju tillfället. Med stöd av Kvale (1997) som anser att 
fördelarna med att använda bandspelare är att den som intervjuar kan koncentrera sig på 
ämnet som ska behandlas och dynamiken i samtalet, var bandspelare ett passande 
intervju-verktyg. Mycket registreras på en bandspelare som till exempel tonfall, och det 
kan sedan den som ska analysera gå tillbaka till. I vårat arbete har dock inte tonfall haft 
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någon större betydelse och därför har vi inte tagit fasta på det. De intervjuguider vi har 
gjort är av samma art, våra intervjuformulär har innehållit nio frågor till läkaren och 
sjukgymnasten (se bilaga 1) respektive sex andra frågor till idrottslärarna (se bilaga 2). 
En var utformad för att direkt få svar i anknytning till vårt första syfte om hur 
idrottslärare uppfattar stretching och vad det har för betydelse för eleverna på 
skolidrotten. Den andra intervjuguiden var utformad för att få svar på och ge oss mer 
praktiska kunskaper och underlag om hur det förhåller sig med stretching rent 
vetenskapligt och användningsområde i praktiken. Intervjuerna genomfördes i ett avskilt 
rum där endast intervjuaren och den som skulle bli intervjuad var närvarande. Frågorna 
var redan formulerande men när den intervjuade gav diffusa eller otydliga svar kunde vi 
ställa följdfrågor för att säkerställa vad de menade. De idrottslärare som blev tillfrågade 
var positiva till att medverka. Intervjuerna varade ca en halv timme. 

7.6 Bearbetning av intervju 
 
Alla intervjuer har transkriberats så korrekt som möjligt vilket Esaiasson (2002) 
förespråkar, dock har vi inte tagit med irrelevanta ord som inte påverkar innebörden av 
informationen. Kvale (1997) framhåller att transkriptioner inte ger en exakt bild av den 
ursprungliga verkligheten. Transkriptioner är en tolkande sammanställning och ett 
lämpligt redskap för givna syften. Svaren på varje fråga har jämförts mellan alla 
idrottslärare respektive idrottsmedicinare för att få en bättre helhetsbild. I resultatet har 
lärarna benämnts med siffror för att kunna skilja dem åt utan att avslöja deras identitet. 
Genom intervjusvaren tolkades skillnader och överensstämmelser av idrottslärarnas 
uppfattningar som i resultatet sammanfattas under rubriker motsvarande till vårat syfte. 
Resultatet är skrivet i löpande text med citat från intervjuerna för att öka trovärdigheten. 

7.7 Forskningsetiska regler 
 
I enlighet med de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (1990) presenterar har 
vi utgått från följande tre huvudkrav. Eftersom de frågor vi har ställt inte var av känslig 
karaktär så har vi bortsett från det fjärde kravet, som är konfidentialitetskravet. 
Informationskravet, där den intervjuade har blivit upplyst om vad forskningsarbetet syfte 
är, samt att han/hennes medverkan är frivillig och när som helst kan avbrytas. 
Då intervjuerna har inneburit ett aktivit deltagande från dem som har blivit intervjuade, så 
har vi tagit hänsyn till samtyckeskravet. Det innebär att deltagaren i intervjun har gett sitt 
samtycke till att vi redovisar den information de givit oss. För att undvika att de som 
deltagit vill ta tillbaka sin medverkan presenteras alla svar anonymt från intervjuerna. 
Dock gäller inte det idrottsläkaren och sjukgymnasten eftersom deras expertis är en viktig 
källa. Nyttjande kravet som innebär att den information och de uppgifter som samlats in 
endast får användas i forskningen som bedrivs och inte lämnas ut i kommersiella syften. 
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8. Resultat 

Läkare och sjukgymnast 
 
8.1 Stretchingens påverkan på prestationsförmågan  
 
Läkare Yelverton Tegnér anser att stretching inte förbättrar prestationen, i hans värld är 
stretching rörelseträning. Sjukgymnast Lars Lundgren säger att stretching före träning 
kan minska prestationsförmågan eftersom muskeln och senan blir försvagad en kort stund 
efter stretch. Framför allt i idrotter där eleverna ska kunna röra sig snabbt, hoppa och 
springa. På så sätt fyller inte stretching någon funktion i uppvärmningsdelen på en 
idrottslektion. 
 
Båda instämmer att stretchingen är en del i idrottandet, men den bör ske efter träningen 
utöver ordinarie kvalitetstid. Lars tycker att stretching ska ingå i undervisningen och att 
idrottsläraren ska kunna gå igenom övningarna och vara kunnig.  Yelverton däremot 
anser att stretchingen inte ska ingå i idrottsundervisningen, eventuellt kan en teoretisk del 
finnas med. Yelverton trycker på att tiden ska användas till övningar som vi med säkerhet 
vet är funktionella. Sammanfattningsvis tycker båda att stretching kan ingå i idrottsliga 
sammanhang, men i skolverksamheten har de delade meningar om hur mycket stretching 
ska förekomma. 
 
8.2 Stretchingens betydelse för fysiska aktiviteter på skolidrotten 
 
Läkaren ser inget behov av att lära ut stretching till eleverna medan sjukgymnasten tycker 
att det är viktigt att ge eleverna rätt information och ta bort mytbildning som finns kring 
stretching. Han nämner två myter som finns; att stretching är kraftigt skadeförebyggande 
samt att det eliminerar träningsvärk. Om stretching ska förekomma på skolidrotten så 
tycker sjukgymnasten att den metod som ska användas på elever, är passiv stretch. Passiv 
stretch (se förklaring s. 6) innebär att kroppen, förutom den muskel som töjs, kan vara 
avslappnad.  
 
8.3 Fördelar och nackdelar med stretching 
 
Stretching kan lindra smärta och även minska spänningar. Stretching är i synnerhet en 
fördelaktig metod för att få tillbaka en normal rörlighet efter en skada. Detta är vad både 
läkaren och sjukgymnasten framhåller som fördelar med att stretcha utöver det 
psykologiska välbefinnandet, dvs. att vissa elever kan tycka det är skönt. Nackdelen med 
stretching, enligt läkaren, till exempel hos yngre individer det är ju det att om den yngre 
icke- färdigvuxna individen utsätter sina tillväxtzoner för kraftig påverkan, och 
överarbetar det här med stretching så kan man teoretiskt sett i alla fall tänka sig att de får 
en påverkan på tillväxtzonen och får en störning i den. Det är samma skäl till varför man 
överhuvudtaget inte ska hålla på med styrketräning hos yngre individer. Nackdelar som 
tidigare nämnts är att stretching inte är vetenskapligt bevisat ha effekt för prestationen, 
det är snarare så att musklerna blir försvagade efter stretch, vidhåller sjukgymnasten. 
Läkaren påpekar att det finns för lite forskning som tyder på att det finns en relation 
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mellan stretchingens positiva inverkan på skador. Men ska stretching utföras så ska den 
göras korrekt. Tiden ska finnas till att ge tydliga instruktioner och instruera 
stretchövningar på ett bra sätt, ett sätt som gör att eleverna kommer åt den muskel som är 
tänkt att stretcha. Varje muskel ska töjas 20-30 sekunder och gärna tre omgångar för att 
ge önskvärd effekt.   
 
I tidigare studier under 1970- och 1980-talet presenterades stretchingen som det ultimata, 
skadeförebyggande metoden i undersökningen, trots att flera olika andra faktorer också 
ingick i studien (till exempel nedjoggning). Stretchingen förstorades upp som svaret på 
hur skador ska förebyggas och det är orsaken till de myter som finns kvar än i dag och 
som elever kan bära med sig. I senare studier från år 2000 har inte stretching visat på 
några nämnvärda positiva effekter på vare sig prestation eller skador.  
 
Läkarens och sjukgymnastens avslutande kommentarer till stretchingens betydelse är att 
de inte tror att stretching kommer att förekomma som det gör idag medicinskt. Utan den 
kommer att ske i samband med idrottspecifik rörlighetsträning vilket innebär att träna upp 
rörlighet i de rörelser som förekommer i den idrott som ska utövas. Där finns ett utmärkt 
tillfälle att pedagogiskt kunna motivera och arbeta med eleverna på ett funktionellt sätt.  
 
Idrottslärare 
 
Lärare 1 arbetar på låg- och mellanstadiet. Tyngdpunkten ligger på bollspels aktiviteter 
och friidrott. Rörelseglädje och rörlighetsträning är viktigt i lärare 1: s undervisning.  
 
Lärare 2 undervisar i vanlig idrott och special idrott på gymnasiet. Hon vill med sin 
undervisning få eleverna medvetna om hur deras egen kropp fungerar. Genom att bland 
annat testa elevernas rörlighet får de en indikation på hur stela/rörliga de är. Lärare 2 är 
inriktad på att eleverna individuellt ska lära sig något om sin egen kropp, men det kan 
vara komplicerat att individanpassa varje lektionstillfälle eftersom elevgrupperna är stora 
och tiden är knapp.  
 
Lärare 3 är också gymnasielärare och jobbar med Idrott A och idrott B-kurser. B-kurser 
är tillval som eleverna själva gör. De kurserna har olika profiler och är ofta mer 
individanpassade. B-kursen motion och träning är ett exempel, där eleven ska ha djupare 
förståelse för sin egen träning och hälsa.  
 
Lärare 4 är gymnasielärare och bedriver i stort sätt samma undervisning som lärare 3. 
 
8.4 Idrottslärares uppfattning om vad eleverna lär sig av stretching. 
 
På fråga ett om idrottslärarna tror att stretching uppfyller någon funktion i dagens 
skolidrott så svarade lärare 1 och 2 att det uppfyller en viss funktion men att den till 
största delen innebär att medvetandegöra hur kroppen fungerar. Syftet med stretching 
enligt dessa två har mest med rörlighet att göra.  
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Idrottslärare 3 anser att stretching fyller en ganska liten funktion därför att 
idrottslektionerna inte är tillräckligt tunga fysiskt så att musklerna förkortas och behöver 
stretchas ut. Lärare 3 menar också att om det är lämpligt att stretcha så uteblir resultatet 
därför att eleverna inte har tillräckliga kunskaper om hur stretching ska utföras.  
 
Lärare 4 anser inte heller att stretchingen fyller så stor funktion, i alla fall inte i 
skolsammanhang men däremot i tävlingssammanhang. Lärare 4 tycker att eftersom 
eleverna sällan jobbar nog hårt så är stretching inte nödvändigt, lärare 4 anser även att de 
inte jobbar med prestation på det sättet att eleverna ska prestera sitt yttersta. Däremot 
tycker lärare 4 att stretch efter ett tungt pass fungerar som ett sätt att samla ihop gruppen:  
 

”Så att för mig så fyller det den funktionen att man samlar ihop gruppen, 
man får en lugn och harmonisk avslutning på lektionen, men tyvärr så tycker 
inte jag att vi har de aktiviteter alltid som kräver att man har det avslutet på 
lektionen.”(Lärare 4) 

 
Lärare 1 har uppfattningen att eleverna är positiva till stretching, i synnerhet flickorna. 
Eleverna lär sig stretcha när läraren har stretching några gånger då och då. Han menar att 
eleverna lär sig känna till den egna kroppsuppfattningen kopplat till rörlighet och att det 
är viktigt.  
 
Lärare 2 uppfattar att några inte tycker att stretching är viktigt så länge de är ”ok”, men 
att eleverna genom att stretcha och jämföra sig med andra lär sig att de faktiskt måste öka 
sin rörlighet. Men detta gäller inte alla elever, en del är tillräckligt rörliga för att inte 
behöva stretcha ur den synpunkten. 
 
Lärare 3 anser att eleverna får kunskaper om musklerna och deras funktion, alltså att de 
får känna hur muskeln ”drar” i olika lägen.  
 

”De (eleverna) lär sig helt enkelt känna vart muskeln sitter och indirekt då 
fäste och ursprung.” (Lärare 3) Eleverna får på så vis kunskap i kroppens 
anatomi och kroppsuppfattning.  

 
Elever som redan kan stretcha och är intresserade av det får ut mer än elever som inte är 
intresserade eller tycker det är fjantigt, anser lärare 4. Lärare 4 tycker också att eleverna 
skulle behöva få gå igenom stretching mer och få känna efter själva eftersom stretching är 
individuellt och lärarens sätt kanske inte passar alla. Eleverna får inte ut så mycket av 
stretching eftersom det inte längre är lika aktuellt.  
 
Lärare 3 och 4 tycker att stretchingen är ett bra sätt för att samla gruppen och varva ner 
efter aktivitet. De menar att stretchingen utgör ett tillfälle för eleverna att kunna reflektera 
över vad de har gjort på lektionen och på så sätt få in lite mental träning samtidigt som de 
blir medvetna om musklerna de använt och deras funktion. Lärare 4 betonar att eleverna 
får ett lärtillfälle där de har chans att tänka tillbaka på vad de gjort under lektionen, 
därmed inte sagt att just stretchingen lär dem något i sig.  
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8.5 Hur stretching används i undervisningen 
 
Alla lärare påpekar att de använder stretching som ett sätt att avsluta idrottslektionen eller 
när de har kört ett tungt träningspass med eleverna. Lärare 1 kopplar stretching direkt till 
styrketräning, till den aktivitet som bedrivs just då så att det finns en koppling mellan 
vilka muskler som arbetat och vilka muskler som ska medvetandegöras. Men stretching 
tar inte upp någon stor del av undervisningen, max 2-3 %.  
 
För lärare 2 förekommer stretching i samband med elevernas rörlighet. Hon brukar göra 
tester med sina elever för att de ska få veta hur rörliga de är. Vissa får en “aha-
upplevelse” och inser att de är för stela eller överrörliga. Lärare 2 brukar ge dem övningar 
och sen är det upp till dem själva att göra något åt det. Några elever behöver stretcha mer 
än andra och en del behöver inte stretcha alls för att öka sin rörlighet.  
 
Lärare 3 medvetandegör för eleverna vilka muskler som har använts under 
idrottslektionen när det har varit lämpligt att stretcha.  
 
Lärare 4 använder stretching (som redan nämnts ovan) som ett sätt att samla ihop 
gruppen när idrottslektionen ska avslutas. 
 
8.6 Stretchingens påverkan på prestationsförmågan och betydelse för fysiska 
aktiviteter inom skolidrotten 
 
De intervjuade lärarna är tveksamma till att stretching skulle påverka elevernas prestation 
på skolidrotten eftersom de inte jobbar med prestation på det sättet att eleverna ska 
prestera sitt yttersta. Med det menas att idrotten inte är lika resultat inriktad som förut, att 
eleverna ska hoppa högst, springa längst osv.  
 
Lärare 2 anser varken att stretching har stor eller liten betydelse för prestationen på 
idrotten, hon är mer inne på att eleverna ska ha med sig sin kropp hela livet och därmed 
ett rörelseomfång som behövs i vardagssituationer.  
 
Lärare 4 beskriver skolans idrottssituation idag, så här;  

 
”Men när du säger prestation, idrotten idag den handlar ju väldigt lite om att 
prestera resultat. Eller den handlar ju inte alls nånting om att hoppa högt 
eller hoppa långt eller springa fort eller nånting. Så att du mäter ju aldrig, du 
kan ju aldrig säga liksom om stretchingen har haft någon inverkan på att den 
här människan springer fortare eller kastar längre eller nånting. Så att 
allting handlar ju bara om att skapa rörelseglädje och få folk att hitta olika 
aktiviteter där man då rör på sig och mår bra.”(Lärare 4) 
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8.7 Lärarnas uppfattning om stretchingens betydelse 
 
Lärare 1: s erfarenhet är att kroppen bör vara mjuk och smidig så att rörelseomfånget är 
stort både när man idrottar men också i vardagslivet. Lärare 1 nämner dock inget om att 
det kan uppnås genom att stretcha utan bara att det är viktigt att vara rörlig. Sedan vilken 
metod som används för att komma dithän är en annan sak. Han menar på så sätt att det är 
viktigt att jobba med elevernas rörlighet men hur läraren ska gå tillväga förblir osagt.  
 
På grund av lärare 2: s erfarenheter inom sjukgymnastik så har hon en positiv syn på 
stretching. Hon vill med sin erfarenhet hjälpa elever som ännu inte har blivit stela så de 
fått till exempel ryggproblem att komma tillrätta med sin rörlighet. Lärare 2 tycker att 
den positiva erfarenheten med att stretcha medför att hon vill göra något åt stretchingen i 
skolan och säger att det är viktigt att idrottslärare håller sig ajour med de senaste rönen. 
 
Stretchingen har betydelse, säger lärare 3 men vet inte i hur stor omfattning i 
idrottsundervisningen. Lärare 3 säger att stretching möjligen inte är nödvändig i alla 
sammanhang. Erfarenheten av stretching är inte så stor eftersom han inte använder sig av 
det i någon större utsträckning personligen. Men vid smärta i händelsevis stram 
muskulatur har lärare 3 känt en positiv effekt vid stretching.  
 
Den psykiska betydelsen framhäver lärare 4 är dennes erfarenhet av stretching. Alltså att 
lärare 4 tycker det är skönt och avslappnande att stretcha efter ett träningspass, då blir 
träningspasset komplett. Sen hävdar hon att en träning påföljande dag känns bättre om 
stretching har genomförts dagen innan.  

8.8 Fördelar och nackdelar med stretching 
 
Lärare 1 anser att fördelarna med stretching är att eleverna får en bättre 
kroppsmedvetenhet direkt kopplat till rörlighetsläran. Lärare 1 är av den bedömningen att 
det är positivt att ha ett stort rörelseomfång, både i den idrott de utövar och i vardagslivet. 
Han kopplar ihop rörelseläran med läsinlärningen och balanssystemet, och ser många 
fördelar med att vara smidig. Lärare 1 ser inte några direkta nackdelar med stretchingen, 
men betonar att stretchingen på skolidrotten bara innefattar några få moment.  
 
Lärare 2 tycker att fördelarna med stretching är att få eleverna medvetna om 
stretchingens betydelse för rörligheten. Hon ser att eleverna får en större rörelsefrihet i 
muskeln, vid balans i muskulaturen. Lärare 2 använder sig av stretching som metod för 
att förebygga framtida ryggbesvär.  Hon nämner tidsbristen som en nackdel för att hinna 
med stretching. 
 

Ja timmarna som vi har är så himla korta alltså, så jag tror att man måste 
göra något sånt här val att man kanske måste köra någon period där man får 
pröva och där man får lära sig och sen får de själva jobba på det, i alla fall 
på gymnasienivå. (… )det är ju det som är det svåra när vi har 30-grupper att 
man ska hinna på var och en för att man måste få var och en att känna. För 
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att få till en stretch. Eller lägga dem i en sån position, försöka sortera ut så 
att det är så enkelt som möjligt.  
(Lärare 2)  

 
Lärare 3 säger att fördelarna med stretching är att det ger ett bra tillfälle för reflektion, det 
vill säga att eleverna ges tillfälle att i lugn och ro tänka tillbaka på vad som gåtts igenom 
och ska läras på lektionerna. Stretching fungerar också som nedvarvning och avslutning 
på lektionerna. Lärare 3 tror inte att stretching är nödvändig i alla sammanhang. Han 
nämner också tidsåtgången som en nackdel med stretching: 
 

Det krävs ganska många stretchpass innan man kan tillgodogöra sig 
stretchingen på ett effektivt sätt. (Lärare 3)  

 
Lärare 4 förklarar stretchingens fungerar som ett verktyg till att samla ihop gruppen, och 
det i sig blir en lugn och harmonisk avslutning på lektionerna. Hon tycker att stretching 
underlättar morgondagens arbete och det känns mycket skönare om man har stretchat ut 
musklerna ordentligt. Lärare 4 finner tidsbristen vara en nackdel med att inte kunna 
genomföra stretching. Hon konstaterar att stretchingens betydelse har minskat markant i 
skolsammanhang. Därför har inte stretchingen lika stor del i undervisningen som tidigare.  
 
Sammanfattningsvis nämner alla utom en idrottslärare att tidsbristen är en nackdel för att 
kunna genomföra stretching på skolidrotten. En nackdel utöver det är att eleverna kan 
finna stretching ointressant och tråkigt. Fördelarna är att eleverna blir kroppsmedvetna 
och stretching fungerar som ett sätt att samla gruppen och få en avslappnande avslutning 
på lektionen. Fördelen är också att få eleverna medvetna om sin rörlighet. 

9. Resultatdiskussion 

9.1 Validitet 
 
Möjligen kunde vi ha intervjuat fler idrottslärare för att få mer material och fler 
synvinklar angående stretching. När de intervjuade började repetera mycket av vad 
föregående hade svarat krävdes det inte att göra fler intervjuer. På frågan till lärare 1 om 
stretchingens betydelse kunde vi ställt en följdfråga för att få klarhet i lärare 1: s svar om 
stretching är ett sätt att jobba med elevernas rörlighet eller inte. Överlag kunde fler 
följdfrågor ställts för att tydliggöra intervjusvaren ytterligare.   
 
De svar vi fått fram från intervjuerna är väsentliga för syftet, i och med det avgör vi att 
rätt intervjufrågor har ställts. Med observation hade vi inte kunnat få fram nog med 
material och heller inte besvarat syftet eftersom det hade inneburit att observera hur 
idrottslärarna bedriver sin undervisning inte vilka uppfattningar de har om stretching. I en 
enkätundersökning hade det varit svårt att tolka svaren om lärarnas uppfattning i och med 
att det behövs längre och mer uttömmande förklaringar till de frågor vi ställt och därmed 
också följdfrågor som inte kan ges på samma sätt i en enkätundersökning. 
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Idrottslärarna har bidragit med sina uppfattningar och sitt praktiskt/didaktiska utövande 
och trots att de var fyra stycken tycker vi att de uppgav liknande svar på några frågor och 
därför ser vi deras svar som tillräckliga att svara på vårt syfte. Precis som i verkligheten 
är stretching en komplex företeelse. Åsikter, tankar, och egna erfarenheter har gjort att 
myter spridits. Vi står nu inför ett paradigmskifte som innebär att tidigare kända 
sanningar om stretching håller på att omkullkastas. Genom ny forskning, teknik och nya 
bevis har vissa fakta, gällande stretching, kunnat säkerställas. På grund av att vi har haft 
möjlighet att ta del av ny forskning så har det bidragit till att vi har kunnat förklara och 
avliva några myter som fortfarande florerar i den pedagogiska verksamheten bland både 
elever och lärare. 

9.2 Reliabilitet 
 
Fler lärare kunde ha intervjuats men vi fick ändå liknande svar många gånger. Dessutom 
hade ett mer omfattande arbete kunnat göras med idrottslärare, läkare, och 
idrottsmedicinare runt om i landet, för att få en samlad bild. Vi kunde också ha frågat 
elever hur de uppfattar stretching vilket eventuellt kunde ha gett arbetet mer bredd. 
Idrottsläkaren och sjukgymnasten är inga forskare men de har som lång erfarenhet i 
idrottsmedicin. Sedan är det också värt att nämna att Yelverton Tegnér konfererar med 
andra framstående idrottsmedicinare i landet kontinuerligt om vilka rön som tillkommit 
om stretching. Han representerar på så vis sin yrkeskår nationellt sett. Yelverton Tegnér 
och Lars Lundgren har kunnat bidra med information och förklaringar som varit lätta att 
ta till sig - förklaringar på fenomen som kunnat användas i arbetet för att göra det 
förståeligt. 
 
 Vi anser att syftet har besvarats genom det arbete vi gjort motiverat på följande sätt: 

 
• Vi har undvikit ledande frågor i våra intervjuer och på så sätt gett utrymme till de 

intervjuade att svara fritt.  
• Intervjuerna har skett i en miljö där idrottslärarna känt sig trygga, dvs. i ett avskilt 

rum på deras arbetsplats och med obegränsad tid för att de inte ska känna sig 
stressade. På samma sätt har intervjun genomförts med Idrottsmedicinarna.  

• Vi har intervjuat alla de personer vi hade för avsikt att intervjua och därmed har 
det inte skett något bortfall.  

• Vi har kunnat ta del av ny forskning i ämnesområdet stretching vilket har gett 
större tillförlitlighet till vårt arbete. 

 
Idrottslärarnas uppfattning om stretchingens betydelse för fysiska aktiviteter i 
skolan 
 
Forskning från tidigt 1980-tal påstod att stretching kunde minska träningsvärk, öka 
prestationsförmågan och verka skadeförebyggande. Öfverberg (1983) och Sölveborn 
(1982) ansåg att stretching skulle ingå i uppvärmningen, eventuellt under träningspasset 
samt efter. Öfverberg tyckte att stretching var en lämplig metod att använda i skolan för 
att få eleverna att uppleva en spänningsupplösning i musklerna. På så sätt skulle eleverna 
automatiskt vilja vara med på idrotten. Men som tidigare nämnts i bakgrunden har vi inte 
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hittat något bevis på att detta påstående stämmer, det finns ingen empirisk förankring. 
Det som är intressant är att de intervjuade lärarna i det närmaste har olika synpunkter på 
vilken betydelse och hur stor betydelse stretching har. De tycker att stretching är bra för 
rörligheten men de beskriver olika synvinklar t.ex. tycker en lärare att stretching har 
betydelse men vet inte i vilken utsträckning och har själv egentligen ingen erfarenhet av 
det. En annan lärare har positiva erfarenheter och vill göra något åt det i skolan för att 
försöka hjälpa eleverna att inse när de löper risk för att få ryggbesvär på grund av att de 
är för stela. En tredje lärare säger att rörlighet är viktigt i idrottssammanhang och i 
vardagen men nämner ingenting om stretchingens betydelse i samband med det. Den sista 
läraren ser stretchingens betydelse som främst psykiskt och avslappnande. Det visar på 
hur spridda åsikter och antaganden som finns när det gäller stretching, och hur 
stretchingen kan tolkas olika beroende på vem du frågar. Inte heller Idrottsläkaren och 
sjukgymnasten har likartad syn på stretching. 
 
För lärande i framtiden är det viktigt för eleverna att veta vilka musklerna de ska komma 
åt i stretchen samt hur de ska göra för att komma åt dem om de senare i livet börjar 
idrotta eller skadat sig så de behöver återfå rörligheten i de muskler som utsatts. Lärare 3 
anser att de kunskaper eleverna har är bristfälliga om stretching och därför uteblir 
resultatet av att stretcha. I själva verket är det lärarens uppdrag att kunna tilldela eleverna 
de kunskaper de behöver för ett fortsatt lärande. Lärare 3 hänvisar till elevernas eget 
ansvar att kunna stretcha på ett riktigt sätt. Men här ska läraren besitta kunskaper om 
stretching som han/hon kan lära ut till eleverna både praktiskt men också teoretiskt. 
Läraren är den som pedagogiskt ska kunna motivera vad, när, hur och varför stretching 
tillämpas och ha rätt metodik när stretching utförs. Idrottsläraren kan under lektionstid 
rätta till och hjälpa elever som har olika kunskapsnivåer om stretching oavsett om de 
idrottar eller ej. Eftersom eleverna ska bära med sig sin kropp hela livet och veta hur den 
fungerar (”värdera olika fysiska aktiviteters betydelse för hälsa och välbefinnande”, Lpf 
94) så är det upp till läraren att upplysa och instruera eleverna i korrekt utförd stretching 
när tydliga kunskapsbrister hos eleverna framstår. Enligt Lpf 94 ska eleverna ges 
förutsättningar och kunskaper för att kunna utveckla och tillägna sig kunskaper. Därmed 
borde lärare 3 se elevernas brister på kunskap om stretching som sin uppgift att rätta till 
eftersom det är lärarna som är förmedlare av kunskaper i skolan. Instruktioner och 
didaktik i stretching verkar vara bristfällig hos de intervjuade lärarna. 
 
Lärare 2 brukar göra rörlighetstester (ej stretchövningar) så eleverna kan kolla sin 
rörlighet och ger övningar till eleverna, vilket är bra. Men där skulle också uppföljning 
och övervakning vara på sin plats eftersom det är viktigt att utföra stretching på ett 
korrekt sätt när det väl utförs. Här finns utrymme för läraren att visa på hur viktigt det är 
att en stel muskel behöver stretchas ut för att eleverna senare i livet inte ska få problem 
för att de är för stela i kroppen. Läraren bör veta vilken metod som är lämplig samt ger 
störst effekt om det är så att vissa elever behöver öka sin rörlighet. Stretching är en av de 
metoder som ökar och förbättrar rörligheten enligt Alter (1998). Även Martin (2006) 
påpekar att regelbunden stretching kan öka och bevara rörligheten. Stretching är ett sätt 
att uppnå rörlighet hävdar också Öfverberg (1983). Shrier och Gossal nämner KAT-
metoden som den mest effektiva metoden att öka sin rörlighet. Sjukgymnast Lars 
Lundgren anger passiv statisk stretch som rekommendation för elever på gymnasiet men 
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säger också att KAT-metoden ger bäst resultat när man vill öka sin rörlighet, då främst 
efter en skada som fått till följd en nedsatt rörlighet. Om läraren ska använda stretching i 
rörlighetssyfte liksom lärare 1 ska en bakomliggande tanke finnas och erkända metoder 
för att uppnå det som ska uppnås. Lärarna behöver djupare förankring i deras val av 
motivering i anslutning till när stretching ska användas i undervisningssyfte. 
 
Sjukgymnasten tycker att lärarna ska vara kunniga i stretching och kunna gå igenom 
övningarna på ett riktigt sätt. Lärare 1 hävdar att eleverna lär sig stretcha när läraren har 
stretching då och då men säger inget om hur lärare 1 går tillväga. För lärare 1 används 
stretching i samband med styrketräning för att på så sätt medvetandegöra de muskler som 
använts. Elevernas kroppsuppfattning kopplas till det fysiska arbete de gjort tidigare. 
Mellberg (1993) förespråkar att eleverna använder kroppen i rörelser och när de blir 
medvetna om sina muskler bidrar det till elevernas helhetsbild av sig själv. De lär sig om 
sin egen kropp och olika fysiska aktiviteter för hälsa och välbefinnande. Intresse ger 
motivation och lärare 4 menar att de elever som är intresserade får ut mer av stretching än 
de som inte är det. Lärare 4 tycker eleverna borde få gå igenom stretching mer för att få 
känna efter själva i och med att lärarens sätt kanske inte passar alla. Alla lärarna är 
förmedlare av kunskaper och borde därför ge eleverna en tydlig genomgång av stretching 
när den är lämplig att utöva. Lärare 3 och 4 kan förutom att se de positiva fördelarna med 
stretching som avslutning/avslappning och lärtillfälle för att reflektera vad som gjorts på 
lektionen också påpeka för eleverna vad de lär sig genom att stretcha. Vilket är som 
tidigare nämnts: kroppsuppfattning, var musklerna sitter och hur de ska gå tillväga för att 
få kontakt med den muskeln de arbetat med, samt stretchingens betydelse för deras 
välbefinnande.  
 
Prestationshöjande 
 
Idrottslärarna anser att eftersom idrotten i skolan numera inte är lika resultatinriktad så 
innebär det att prestation inte ingår på det sätt som den gör i föreningsidrotter, alltså att 
eleverna måste prestera sitt yttersta fysiskt. Därmed används inte stretchingen 
överhuvudtaget för att verka prestationshöjande. Sjukgymnast Lars Lundgren nämner 
specifikt att stretching före träning kan minska prestationsförmågan, det motiverar varför 
stretching inte ska användas i det avseendet innan lektionen börjar. Idrottslärarna är 
tveksamma till att stretching påverkar elevernas prestationsförmåga positivt. Därav är 
heller inte stretching motiverat att tillämpa som en prestationshöjande metod i 
idrottsundervisningen. Stretching påverkar alltså inte elevernas prestation på idrotten och 
används inte heller i det syftet. 
 
Träningsvärk  
 
Herbert och Rob (2002) bevisar i sin studie att stretching före eller efter träning inte 
förhindrar träningsvärk. Träningsvärken innebär inte att muskeln återställer någon skada 
eller blödning som tidigare forskning visat. Bland annat hävdade Sölveborn (1982) att 
stretching kunde minska träningsvärk vilket inte längre stämmer. Skolidrotten är idag inte 
så pass ansträngande att stretching skulle behöva användas för att minska träningsvärk. 
Eleverna utsätts generellt sett inte för sådana fysiskt ansträngande aktiviteter att de löper 
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någon större risk för att musklerna förkortas eller att eleverna får träningsvärk, säger två 
av de intervjuade lärarna. Dessutom är det en myt som lever kvar sedan tidigare att 
stretching minskar träningsvärk och därmed har stretchingen ingen betydelse för eleverna 
i det avseendet. Smärta i muskulatur kan avhjälpas genom stretching men där har 
stretching ett helt annat syfte och beror också på när och vilken metod som används. 
Denna smärta liknas inte med träningsvärk. 
 
Skadeförebyggande 
 
Sölveborn (1982), Öfverberg (1983) och Martin (2006) gör alla tre gällande att 
regelbunden stretch eller stretching överhuvudtaget är ett sätt att förebygga skador. Det 
finns enligt Sölveborn (ibid.) ett samband mellan en stram och för kort muskel och högre 
benägenhet för skador.  Läkare Yelverton Tegnér påpekar att ett samband mellan att 
stretchingen skulle ha en skadeförebyggande inverkan, inte har bevisats i forskning. 
Herbert och Rob D. (2002) påvisar också i sin studie att stretching innan träning inte är 
ändamålsenlig för att minska risk för skador. Eleverna förebygger alltså inte skador 
genom att stretcha före idrottslektionerna.  
 
Välbefinnande 
 
Att stretching har en positiv verkan på välbefinnandet och verkar avslappnande är det 
ingen som ifrågasätter. Varken lärare, forskare eller idrottsmedicinare har någon 
invändning mot att stretching innebär avslappning och ger ett ökat välbefinnande för de 
flesta. Det som skiljer är när stretching kan genomföras och hur stretching fungerar för att 
uppnå ett kroppsligt välbefinnande. Öfverberg (1983) framhäver att stretching ska ingå 
både som uppvarvning och nedvarvning. I uppvarvningen ska på så sätt viljan bli starkare 
för att musklerna blir mer lätthanterliga om de stretchas innan. Öfverberg ger flera 
psykologiska förklaringar (utöver fysiologiska) till att stretching bör förekomma före ett 
idrottspass som efter. Bland annat ska stretching ta bort trötthetskänslor så att kroppen 
känns lättare och fylld med energi. Detta är vad Öfverberg påstår själv och det ska inte 
förväxlas med vad forskning visar eller med hur individuell stretching faktiskt är. Trots 
allt kan stretchingens psykologiska inverkan skifta från person till person och från elev 
till elev. I idrottsundervisningen bör läraren hålla sig till det som fungerar ändamålsenligt, 
vilket är i nedvarvning och avslutningsfasen av en idrottslektion där stretching oftast kan 
ge en avslappnande effekt. I uppvarvningen behöver inte stretching innebära en känsla av 
lätthet och ökad viljekraft att fysiskt aktivera sig för alla elever. Dessutom använder de 
intervjuade lärarna, i praktiken, stretching som ett sätt att samla ihop och få eleverna att 
slappna av efter en idrottslektion.  
 
Lärare 4 uttrycker att stretching inte krävs på alla lektioner då idrottsundervisningen inte 
är tillräckligt fysiskt ansträngande. Vid hård fysisk träning på lektionen ser lärare 4 
stretching som en bra harmonisk och lugn avslutning på lektionen. Det finns fler 
motiveringar till att stretcha utan att lektionen varit alltför fysiskt ansträngande för 
eleverna. De kan också lära sig om kroppen vilket tidigare nämnts och öka sitt 
välbefinnande samt rörlighet trots att lektionen varit lugn. Martin (2006) skriver att 
stretching inte bara behöver vara bra för kroppen utan också för hjärnan och 
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nervsystemet, det aktiverar både kropp och själ. Trots att vi inte funnit några studier 
gjorda på stretchingens betydelse för välbefinnandet så finns det uttryck för positiva 
mentala effekter hos alla referenser. Varför inte ta fasta på dessa positiva psykologiska 
effekter när stretching används även om inte lektionen varit ansträngande nog?  
 
Fysiologiska aspekter, varför eller varför inte stretcha? 
 
Det finns tre kartlagda orsaker till varför stretching kan förekomma i 
idrottsundervisningen. En orsak är att eleverna lär sig hur den egna kroppen fungerar i 
vila och att de samtidigt indirekt lär sig kroppens anatomi praktiskt. Detta sker om 
stretching utförs korrekt. Det ingår i elevernas kursplan för Idrott och hälsa A på 
gymnasiet att ha kunskap om hur den egna kroppen fungerar i arbete och vila 
(träningslära). För att eleverna ska komma åt rätt muskler krävs att läraren i huvuddrag 
kan instruera hur stretchen ska utföras så att eleverna känner vilka muskler som påverkas. 
Den andra orsaken är att eleverna ska bli medvetna om sin rörlighet och vad rörlighet 
innebär för deras egen hälsa. När musklerna har fått arbeta hårt under ett träningspass 
drar de ihop sig. Stretching har den inverkan att det kan öka eller låta en muskel behålla 
sin längd. De elever som löper risk att få problem med till exempel ryggen på grund av 
att de är för stela bör stretcha och därmed finns det en individuell fysiologisk orsak till att 
bedriva stretching i undervisningen. Bland annat ser Alter (1998) stretching som en 
bidragande orsak till att ryggproblem undviks. Eleverna får kunskap om vad som kan 
hända om de inte är funktionellt rörliga, både i den eventuella idrott de utövar men också 
till vardags eftersom stretching vid lämpligt tillfälle och med rätt utförande minskar 
muskelstelhet. Den tredje orsaken som tidigare nämnts om de psykologiska effekter som 
stretching har, är beskrivet fysiologiskt av Martin (2006) med att hormoner som 
korrigerar humör, känslor, ämnesomsättning och insulinpåslag, utsöndras i samband med 
stretching. Vilken forskning som bedrivits i den frågan är oklart men många uttrycker att 
stretching är skönt och avslappnande. Om det då är följden av ovanstående fysiologiska 
orsaker behöver undersökas närmare. På så sätt kan det vara mycket lämpligt för eleverna 
att stretcha även om orsakerna till den positiva känslan, som många känner när de 
stretchar, enbart har en psykologisk förklaring.  
 
Fördelar med att stretcha     
 
Det som alla nämner i vårt arbete som fördelarna med stretching är att det är positivt för 
välbefinnandet och för att öka eller bibehålla rörlighet. Med alla menar vi källor, 
idrottsmedicinare, lärare och forskare. Stretching kan också lindra smärta, med smärta 
menar vi inte träningsvärk utan om muskeln är för kort och stram att det ger upphov till 
smärta och obalans i musklerna. Jörgensen och Johansson (2003) beskriver att utmattade 
och förkortade muskler inte får nog med syre så att slaggprodukter bildas och därmed kan 
orsaka värk. Lärarna upplyser om att stretching är fördelaktigt i slutet på lektionerna för 
att samla ihop gruppen och få en naturlig nedvarvning och avslappning efter idrotten. 
Fördelarna för eleverna är mest psykologiska och högst individuella. Stretching 
förespråkar Martin (2006) som ett sätt för både vältränade och otränade att må bättre. I 
skolan är det i allra högsta grad aktuellt att använda stretching med syftet att eleverna ska 
få avslappnande psykiska fördelar eftersom alla elever på så vis kan få ut något positivt 
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av att stretcha. Att göra eleverna medvetna om sina muskler och sin kroppsuppfattning är 
också fördelaktigt i idrottsundervisningen. Fysiska fördelen är att eleverna ska behålla 
eller öka sin rörlighet genom att stretcha. Dock är det mycket individuellt hur stel eller 
rörlig eleven är. Därför bör stretching användas generellt i det syftet att det är 
avslappnande. Om läraren använder stretching för dess fysiska fördelar ställer det högre 
krav på läraren. Han/hon bör ha god uppfattning om vilka elever som bör stretcha för att 
de är för stela och vilka elever som inte har behov av att öka sin rörlighet 
 
Nackdelar med att stretcha     
 
Det kan vara svårt för eleverna att veta vilka effekter stretching har och när vad och hur 
den ska utföras. Korrekt utförd stretching kräver en del tid från lektionstiden, vilket det 
inte finns utrymme för idag enligt lärarna. Bahnam. et.al. (2007) uppger också att 
idrottslärarna i sin studie ser tidsbristen som huvudorsak till att stretching inte bedrivs i 
deras undervisning. De lärare vi intervjuat nämner att stora elevgrupper och tidsbristen är 
den största anledningen till att stretching inte utövas i så stor omfattning. För att stretchen 
ska ge tillräcklig effekt krävs det att muskeln stretchas 30 sekunder enligt Shrier och 
Gossal (2000). Dessutom ska varje muskel som arbetat under träningspasset stretchas tre 
omgångar vilket blir ett stretchprogram på ca 15 minuter. Det kan tyckas lite men 
elevernas idrottstimmar är klart begränsade för vad som ska hinnas med. En idrottslektion 
i Idrott och hälsa A på gymnasiet ligger på en timma och tjugo minuter per vecka. Det är 
i så fall upp till läraren att skapa tid och ett fungerande upplägg i idrottsundervisningen 
med ett tydligt syfte som är didaktiskt motiverar varför, vad, hur och när eleverna ska 
stretcha.   
 
Om idrottsläraren inte kan bedriva stretching funktionellt i sin undervisning det vill säga 
att avsätta den tid som krävs teoretiskt/praktiskt för att stretchingen ska genomföras 
korrekt, bör läraren använda lektionstiden till övningar och aktiviteter som de med 
säkerhet vet är funktionella. Både läkaren och sjukgymnasten trycker på att om stretching 
ska utföras så ska det göras korrekt annars förloras meningen med att hålla på med 
stretching. 
 
9.3 Slutsatser 
 
Eleverna ska använda sin kropp hela livet och oavsett om de idrottar eller inte bör de ha 
god kroppskännedom och veta hur de ska ta hand om sin kropp för att klara vardagen 
eller för att komma tillbaka efter en skada som påverkat deras rörlighet. Två av de fyra 
idrottslärare vi har intervjuat hänvisar till hur viktig rörlighet är i idrottssammanhang och 
antyder att de bland annat har rörlighet som syfte när stretching förekommer på deras 
lektioner. Den lämpligaste metoden att använda i idrottsundervisningen är i sådant fall 
passiv statisk stretch som ett komplement i nedvarvningen. Sölveborn (1982) påpekar att 
i och med att muskeln sakta dras ut till sitt ytterläge och hålls kvar där i samma 
belastning utan att leden är i rörelse anpassar muskeln sin elasticitetsgräns. Alter (1998) 
beskriver att muskelns aktiva rörelseomfång utökas med passiv stretch. Passiv statisk 
stretch utlöser dessutom inte sträckreflexen som motverkar stretchens syfte, och på så sätt 
kan också övriga kroppen slappna av när en muskel töjs. Detta har vi inte undersökt i 
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anslutning till vårt arbete men utifrån litteraturen och den stretchmetod som den 
intervjuade sjukgymnasten rekommenderat oss, förevisas passiv statisk stretch som en 
lämplig stretchmetod för eleverna. 
  
Stretching som fysisk aktivitet för elevernas lärande kan ifrågasättas i den aspekten att 
det inte är syretransporterande på liknande sätt än det som menas med fysisk aktivitet. 
Lärarens uppgift är dels att lära eleverna fysisk aktivitet men också om fysisk aktivitet 
och genom densamma i arbete och vila. Detta framhäver Annerstedt (2001) vara god 
undervisning. Med det menar han att införliva teori i praktiken. Stretching behöver inte 
ingå som ett enskilt teoretiskt moment i idrottsundervisningen utan kan ingå naturligt i 
det praktiska där läraren informerar och förmedlar kunskaper om stretchingens betydelse.  
 
Idrottslärarna som vi intervjuade tycker att stretchingen fyller en funktion i 
idrottsundervisningen, psykiskt men även fysiskt, dock psykiskt i större skala än fysiskt. 
Dagens skolidrott handlar väldigt lite om att prestera resultat, och därför kan det vara 
svårt att se om just stretchingen som enskild faktor har haft någon inverkan på 
prestationen. Stretchingen i sig är också en väldigt liten del av undervisningen. Lärarna 
pratar om någon procent av undervisningstimmarna. Idrottslärarna som vi har intervjuat 
har tagit del av de nya rönen, vilket innebär att eleverna inte bör stretcha före lektion, och 
anpassat sin undervisning därefter. Överlag kan man säga att sedan stretchingens 
glansdagar (1980-talet) och fram till idag, så minskar stretchingens betydelse för 
idrottslärarna. Idrottslärarna försöker hålla sig ajour med ämnet som ständigt kräver 
kritiska granskningar. Men det tydligaste resultat som kommit fram är att alla 
idrottslärare använder stretching i avslappningsfasen (efter aktivitet) och aldrig före 
aktivitet. Det var mer vanligt på 1980 och 1990- talet att använda stretching före aktivitet. 
Idrottslärarna betonar också att stretchingen är individuell och bör anpassas därefter. Det 
som är bra för en elev behöver inte vara bra för någon annan. Hälften av lärarna skulle 
dock vilja ha mer stretching i sin undervisning, men hänvisar till de korta lektionerna och 
den ständiga tidsbristen. I det stora hela var idrottslärarna positiva till stretching som ett 
komplement till den rörelseträning som bedrivs, de ser på stretchingen som ett redskap 
för att ta hand om kropp och själ.  
 
Dessutom är vikten av att bedriva stretching på rätt sätt, med tydlig didaktik och 
vetenskapligt erkända effekter betydande för elevernas fortsatta idrottande och lärande. 
Vår slutsats lyder att stretching inte har en plats på idrottslektionerna i det syftet att det 
skulle förhindra eller lindra träningsvärk, det är heller inte användbart för att förebygga 
skador eller höja prestationsförmågan innan eller under en idrottslektion vilket är bevisat 
i forskning.  
 
Hälsa tillsammans med idrott är emellertid det grundläggande i A kursen på gymnasiet 
(därav kursnamnet idrott och hälsa). Samt kursmålet som lyder att eleverna ska kunna 
värdera fysiska aktiviteters betydelse för hälsa och välbefinnande visar hur viktigt detta 
är. Hälsa definieras bland annat på följande sätt enligt folkhälsorapport (2005) ”Hälsa är 
en upplevelse av välbefinnande” (s.27). Ur hälsoperspektivet kan stretching då motiveras 
genom att avsluta lektionerna med stretching för att eleverna ska få slappna av. Det 
inbegriper också att lära känna sin kropp, lära sig vilka muskler som arbetat och var de 
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sitter samt behålla sin rörlighet. Att lära sig stretching för framtida tillämpning kan 
givetvis också vara användbart eftersom vi blir stelare med åldern. 
 
På grund av den bristfälliga forskning som finns om didaktik vad gäller stretching så 
innebär det att egna slutsatser måste dras utifrån de teoretiska kunskaperna som forskats 
fram den senaste tiden om stretchingens betydelse fysiologiskt. Annerstedt (1990) anser 
att undervisningen i Idrott och hälsa A på gymnasiet bör vara en integrering mellan teori 
och praktik. Det är ju nästintill omöjligt att skapa ett arbetssätt för alla idrottslärare som 
är ändamålsenligt när arbetssituationen ser olika ut. Kursplanen för idrott och hälsa A 
lämnar mycket åt läraren att själv tolka. I fallet med stretchingens betydelse på idrotten 
där forskningen är mycket bristfällig, måste läraren i så fall använda alla teorier och 
praktiska kunskaper för att det ska gynna undervisningen. Arfwedson (2002) 
understryker ovanstående kommentar med att ett användande av alla teorier är den enda 
hållbara didaktiska strategin för läraren för att nå sina mål med undervisningen.  På 
samma sätt har vi fått jobba för att kunna dra slutsatser om stretchingens plats i 
skolundervisningen. De praktiska erfarenheterna från lärare och idrottmedicinare (som 
har nära kontakt till föreningsidrottandet) har också tagits i beaktning för att kunna dra 
slutsatser i detta arbete. Därmed inte sagt att studien är tillförlitlig på det sättet att alla 
slutsatser kan styrkas med bevis från forskning, det vill säga att stretching har en specifikt 
bevisad betydelse för eleverna ur ett lärande perspektiv.   
 
9.4 Fortsatt forskning 
 
Mer forskning krävs för att säkerställa stretchingens funktion ur ett fysiologiskt och 
didaktiskt perspektiv, för elever i skolan. Att undersöka hur stor andel elever på 
gymnasiet och grundskolan som riskerar att bli stela, till följd av den idrott de utövar eller 
att för lite stretching/fysisk aktivitet bedrivs, skulle vara intressant för att kunna 
säkerställa om och i så fall hur stort behovet är att kontinuerligt genomföra stretching på 
idrottslektionerna. Det skulle också vara intressant att fastställa om det finns ett samband 
mellan hur mycket stretching som bedrivs i undervisningen och om eleverna därigenom 
får/bibehåller en funktionell rörlighet. Fortsättningsvis vore det också intressant att fråga 
eleverna hur de uppfattar och upplever stretching. 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor till Idrottsläkare och sjukgymnast. 
 
 
• Hur förklarar du konkret att stretching inte är gynnsamt för prestationsförmågan? 

 
• När ska stretching genomföras? 

 
• Anser du att stretching bör användas i idrottsundervisningen (på gymnasiet)? 

Motivera varför/varför inte? 
 

• Vad tycker du att vi som blivande idrottslärare bör lära våra elever när det gäller 
stretching? 

 
• Vilken stretchingmetod bör man använda sig utav? Beskriv gärna varför? 

 
• Vilka fördelar/nackdelar medför stretching? 

 
• Sedan 80-talet har stretching varit viktigt för att undvika skador, få mindre 

träningsvärk och öka prestationsförmågan. Hur skulle du vilja förklara denna 
helomvändning till idag? 

 
• Är stretching idrottsspecifik dvs. Är den fördelaktig i vissa idrotter och mindre 

gynnsam i andra? Förklara. 
 

• Ian Shrier hävdar att inom ett femårs perspektiv kommer stretchingen att 
försvinna från tävling/elitidrotten och att stretchingen bara har en svag 
skadeförebyggande effekt? Hur ställer du dig till detta uttalande? Tror du att det 
kommer bli några effekter för övriga sportutövare om detta blir verklighet? 

 



Bilaga 2 

 

Intervjufrågor till idrottslärare 
 
 
• Tror du att stretching uppfyller någon funktion i dagens skolidrott? Motivera 

varför/varför inte. 
 
 

• På vilket sätt använder du stretching i din undervisning? Vad är syftet? 
 
 

• På vilket sätt tror du att stretching påverkar den idrottsliga prestationen? 
 

• Hur tror du stretching uppfattas av eleverna, vad får de ut av det (utifrån ett 
lärande perspektiv)? 

 
 
• Låter du dig påverkas av nya rön om stretching? Vad är din egen 

uppfattning/erfarenhet av stretchingens betydelse? 
 
 
• Vad anser du att vi som blivande idrottslärare bör ta med i vårt kommande arbete, 

om stretching? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


