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Abstrakt 
Syftet med vårt examensarbete var att studera om samverkan mellan föreningsidrotten och 

skolidrotten i projektform stimulerar till fysisk aktivitet och förändrad attityd till idrott hos 

eleverna. Vi valde att avgränsa oss genom att göra undersökningen som en kvalitativ fallstudie av 

ett handslagsprojekt som är genomfört i Piteå läsåret 2005/06. Vi har använt oss av en kvalitativ 

metod i form av intervju med ansvarig idrottslärare och idrottsledare. Med eleverna i år 6 på 

Bergsviksskolan gjorde vi en kvalitativ enkätundersökning med en del kvantitativa frågor. 

Undersökningen vi gjort visar att alla berörda parter har varit väldigt positivt inställda till 

projektet. Alla elever har fått extra aktivitetstillfällen, mer än hälften av eleverna tycker att de har 

börjat röra på sig mera det senaste året och 67 % tycker att idrott har blivit roligare det senaste 

året. Engagemanget från alla parter är viktigt för att samarbetet ska fungera och genom 

samarbetet så har föreningen och skolan närmat sig varandra och kan utnyttja varandras lokaler 

och resurser. Dessutom har projektet lett till att övrig skolpersonal och föräldrar blivit mer positiv 

till idrotten på skolan.  
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1. Inledning 
Valet av ämne var relativt enkelt eftersom vi båda är blivande idrottslärare och har ett genuint 

intresse för idrott och rörelse. Som blivande idrottslärare och med uppdraget som följer med yrket 

kommer vi att stöta på problematiken med inaktiva elever, därför vill vi undersöka om ett 

samarbete mellan föreningslivet och skolan ökar antalet aktiva elever, ökar intresset för idrott och 

intresset för ett aktivare liv. När vi fick höra talas om projektet ”Handslaget” med dess innebörd 

och syfte att samarbeta med skolan och öppna dörrarna för eleverna att prova på flera olika 

aktiviteter för att öka intresset för ett aktivare liv fick vi upp ögonen för ett nytt sätt att arbeta och 

fånga de elever som kanske varit lite emot föreningslivet med dess innebörd. Som idrottslärare 

kan det vara svårt tid- och resursmässigt att ge eleverna chansen att prova på alla aktiviteter som 

erbjuds ute i föreningslivet.  

2. Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att studera om samverkan mellan föreningsidrotten och 

skolidrotten i projektform stimulerar till fysisk aktivitet och förändrad attityd till idrott hos 

eleverna 

 

• Har samarbetsprojektet bidragit till att eleverna blivit mer fysiskt aktiva? 

• Har samarbetsprojektet bidragit till en förändrad attityd till idrott och fysisk aktivitet? 

• Är denna projektform ett bra instrument för att få till stånd en förändring i aktivitetsnivå 

och attityd till idrott i skolan och hos eleverna? 
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3. Bakgrund 

3.1 Historik 

Om vi tittar historiskt på den svenska föreningsidrotten så skriver Blom & Lindroth (2002) att det 

redan i mitten på 1800-talet fanns några få idrottsföreningar, det var främst några från varandra 

isolerade simföreningar och några få sporadiska föreningar inom hästsport och segling. I början 

på 1900-talet fick idrottsrörelsen sitt första genombrott då flera hundra idrottsföreningar hade 

bildats och en representativ och effektiv riksorganisation hade skapats. Idrottsföreningarna 

sysslade inte bara med tävlingsidrott utan många idrottsföreningar var endast delvis inriktade mot 

tävlingsidrott och en del var medverkande inte alls i tävlingsidrotten. Dessa idrottsföreningar 

hade ofta hälsa/motion, nöje och social samvaro som mål i sin verksamhet och detta kunde nås 

utan prestationer, tävlingar och rekord. Till en början var det till största del det borgerliga folket 

som var engagerade i idrottsföreningarna men redan på 1890-talet var det främst medlemmar från 

arbetarklassen som präglade idrottsföreningarna, med dem kom också en större satsning mot 

tävlingsidrotten. Senare under 1900-talet ökade antalet föreningar och medlemmar lavinartat, 

som exempel fanns det 1910: 563 föreningar med ca: 56 000 medlemmar och detta kan jämföras 

med att det 1970 fanns 22 758 föreningar med 2 246 264 medlemmar. Perioden mellan 1920 och 

1940 då föreningsantalet nästan niodubblades kan ses som idrottsrörelsens stora lyft då man med 

god marginal hade passerat både frikyrkorörelsen och nykterhetsrörelsen. 

 

Blom & Lindroth (2002) beskriver också om Linggymnastikens och Gymnastiska 

centralinstitutet (GCI):s del i det svenska samhället och den svenska skolan. I början på 1800-

talet kom Per Henrik Lings fullständiga gymnastiska program, detta gymnastiska program 

tillsammans med GCI var hotat och i en nedgångsperiod under decennierna före 1860-talet. Men 

under 1860-talet ökade åter intresset för gymnastiken på bred front. Den militära och den 

pedagogiska gymnastiken fick ökad uppmärksamhet och den främsta drivkraften bakom detta kan 

man hitta på utrikespolitikens och försvarets område där det sades att ”all stridskonst rätteligen 

måste vila på gymnastiska lagar”. (sid. 215) 
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Annerstedt, Peitersen & Rønholt (2001) nämner också Linggymnastikens betydelse i det svenska 

samhället och i den svenska skolan. Per Henrik Ling lade grunden för Linggymnastiken men det 

var först på 1860-talet som hans son Hjalmar Ling färdigställde sin fars påbörjade arbete och 

dokumenterade ”det lingianska gymnastiksystemet” eller ”svensk gymnastik”. Linggymnastiken 

var väl utbrett även internationellt och tillämpades i de svenska skolorna under en lång tid. 

Linggymnastiken delades in i fyra delar: 

1. Pedagogisk gymnastik, där människan skulle lära känna sin kropp. Skolgymnastik. 

2. Militärgymnastik, där man skulle lära känna sin egen kropp och dess styrkor och lära sig 

hantera yttre ting så som vapen. 

3. Medikalgymnastik, där man ska lära sig hitta rörelser för att övervinna eller lindra skador. 

Sjukgymnastik. 

4. Estetisk gymnastik, där man genom rörelser åskådliggör sitt inre väsen så som tankar och 

känslor. Det kan jämföras med dans och balett. 

Av dessa fyra delar i Linggymnastiken är det den pedagogiska gymnastiken som är relevant för 

den svenska skolan. Redan när Per Henrik Ling var verksam propagerade han för gymnastik i 

skolorna. Men historiskt säger att första gången som gymnastik infördes i en svensk skola var 

1805 vid Linköpings läroverk där en gymnastiksal upprättades för att eleverna skulle kunna 

motionera mellan lästimmarna. Under hela 1800-talet diskuterades det om att lägga in gymnastik 

som ett obligatoriskt ämne i skolan, bl.a. för att undersökningar visade på att ungdomarnas 

hälsotillstånd inte var bra och att gymnastiken borde införas i skolan för att stärka barnens 

kroppar och göra dem mer motståndskraftiga mot sjukdomar. Under hela 1800-talet infördes 

olika sorters gymnastik i skolorna med ett innehåll som varierade, allt från rörelse i och utanför 

klassrummet eller rena idrottsliga aktiviteter som löpning, brottning, bollkastning etc. till 

vapenövningar för att förbereda eleverna inför värnplikten och inför en allmän höjning av 

försvarsförmågan. Ämnet hade också en viss fostransuppgift för att fostra eleverna att bli lydiga 

medborgare. Det var först i 1882 års folkskolestadga som gymnastik slås fast som ett läroämne i 

såväl småskolan som den egentliga folkskolan, men ämnet hade fortfarande en undanskymd roll i 

skolan. 1919 kom ämnet gymnastik att ändra namn till ”Gymnastik med lek och idrott” och för 

först gången gick man lite emot den rena Linggymnastiken genom att införa lite mer lek och mer 

idrottsinriktad undervisning. Den lingianska gymnastikundervisningen tappade fotfästet inom 

skolidrotten mer och mer ju längre tiden gick och när Lgr 80 kom bytte ämnet namn till ”Idrott”, 



 4

vilket godtogs eftersom gymnastik var en enskild idrottsgren som alla andra. För första gången i 

ämnets historia angavs det i Lgr 80 att flickor och pojkar skulle undervisas samtidigt i alla 

årskurser vilket inte var självklart tidigare, från början var det till exempel bara pojkarna som 

skulle ha gymnastik. Senare när Lpo 94 kom att gälla i skolan bytte ämnet namn återigen från 

”Idrott” till ”Idrott och Hälsa” och detta får betraktas som en markering att ämnets innehåll inte 

kan jämföras med idrott inom en idrottsförening. Kärnpunkten i ämnet är fortfarande fysisk 

aktivitet men en koppling mellan idrott, hälsa och livsstil skall finnas. 

 

Slutligen kan också sägas att Annerstedt, Peitersen & Rønholt (2001) nämner att ämnet alltid 

kopplats ihop med hälsa, men vad som är nytt med dagens idrottsundervisning är att försöka 

koppla ihop träning och hälsa med elevens totala livsstil. Med ett sådant synsätt minskas risken 

för att synen på idrottsämnet kopplas till fysisk aktivitet där målet enbart är att utveckla elevernas 

fysiska kvaliteter. Eftersom ämnet har som mål att utveckla kunskap om vad som främjar hälsan 

är det inte enbart den fysiska biten i ämnet som skall tas upp utan också psykiskt välmående som 

goda kamratrelationer, samarbete, kostvanor osv. Helheten i eleven livsstil påverkar dennes 

välmående.  

3.2 Tidigare forskning 

3.2.1 Larmrapporter 

I en rapport om svenska skolbarns hälsovanor presenterar Danielsson (2003) resultat om att barn 

som är fysiskt aktiva minskar med åldern samtidigt som stillandesittande aktiviteter som att titta 

på tv och använda datorn mer än fyra timmar om dagen ökar med åldern. Hon visar också på en 

könsmässig skillnad då pojkar i högre utsträckning än flickor är fysiskt aktiva minst en timme 

fem dagar i veckan och samtidigt är de i högre grad stillasittande mer än fyra timmar om dagen.  

 

Socialstyrelsen (2001) slår fast i sin folkhälsorapport att svenska barn blir allt tyngre. Det beror 

främst på ett alltmer stillasittande liv. Detta ökar risken för både hjärtkärlsjukdomar och 

åldersdiabetes i framtiden. 
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3.2.2 Attityder till idrott och fysisk aktivitet 

Ungdomsstyrelsen1 (2005) frågade i en utredning om vilken plats idrotten har i ungdomars liv. 

De kommer fram till att en majoritet av de unga anser att idrotten har en stor betydelse i deras liv 

och att vara duktig i idrott ger en hög status i ungdomskulturen. Endast 9 procent svarar att 

idrotten helt eller nästan helt saknar betydelse för dem. Idrotten upptar en omfattande del av de 

ungas fritid. Idrott är populärt även bland dem som inte föreningsidrottar. Konsumtion av idrott i 

betydelsen att se sportprogram på tv och att besöka idrottstävlingar är omfattande bland alla 

ungdomar.  

 

I undersökningen svarade 36 procent av de unga som hela sitt liv stått utanför föreningsidrotten 

att de är så ointresserade av idrott att de aldrig ens övervägt att börja medan resterande svarar att 

de mycket väl kan tänka sig att börja idrotta i en förening. Lika intressant är att drygt var femte 

ung som står utanför föreningsidrotten och aldrig varit med i en förening svarar att de är väldigt 

idrottsintresserade. Av dem som inte är med i en idrottsförening nu så har 14 procent aldrig varit 

med i en idrottsförening under hela sitt liv. Dessa upplever också att idrottens status i 

ungdomskulturen är betydligt lägre än övriga. Undersökningen visar att de i större utsträckning 

kommer från familjer med låg utbildning än med hög utbildning. Glädjande är dock att närmare 

hälften av dem som står utanför föreningsidrotten svarar att de absolut eller troligen kommer att 

börja föreningsidrotta. De tio mest efterfrågade föreningsidrotterna bland dessa är: Fotboll, 

kampsporter, badminton, dans, volleyboll, basket, innebandy, styrketräning, bowling och 

handboll. 

 

Undersökningen visar att nästan sju av tio unga har börjat träna i en idrottsförening före åtta års 

ålder. Knappt en av tio började träna i en idrottsförening efter elva års ålder. De unga börjar 

idrotta tillsammans med barn de känner. 

 

                                                 
1 Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar för att unga ska få tillgång till makt och välfärd. Detta gör de 
bland annat genom att ta fram och förmedla kunskap om ungas levnadsvillkor, följa upp riksdagens och regeringens 
mål för ungdomspolitiken, stödja kommunernas ungdomspolitiska arbete, fördela bidrag och stödja metodutveckling 
inom ungas fritid och föreningsliv.  
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Undersökningens tre vanligaste svar till varför ungdomarna slutade med föreningsidrott är att de 

fått andra intressen än idrott, att de tappat intresset för idrott och att de har brist på tid. Enligt 

undersökningen slutar ungdomarna inte med föreningsidrott till följd av pengabrist, skador, 

föräldrars press och överkrav, rädsla för den miljö där idrotten utövas, ledares beteende eller att 

inte få tävla för att man inte är tillräckligt duktig. Vidare visar resultaten att andelen avhoppare 

från föreningsidrotten ökar med stigande ålder. 

 

Resultatet visar också att de som håller på med föreningsidrott i betydligt större utsträckning 

bedömer sin allmänna hälsa som mycket bättre än de som hoppat av eller står utanför 

föreningslivet. Omvänt bedömer i betydligt större utsträckning de som hoppat av eller står 

utanför föreningslivet att deras fysiska hälsa är sämre än de som är aktiva inom föreningsidrotten. 

Dessutom visar undersökningen också att de som är aktiva inom föreningsidrotten i mindre 

utsträckning har psykosomatiska besvär som huvudvärk, magont och sömnsvårigheter än de 

övriga står utanför föreningsidrotten. 

3.2.3 Varför fysisk aktivitet? 

NCFF2 har kommit fram till att barn och ungdomar behöver röra på sig mera. Uppgiften angår 

hela samhället men skolan har den centrala rollen. Detta eftersom barn och ungdomar tillbringar 

en så stor del av sin tid i skolan. Skolan är en naturlig plattform för samverkan mellan lärare och 

idrottsledare i arbetet med att fånga upp de barn som inte är fysiskt aktiva. Skolans uppdrag är att 

skapa hälsofrämjande miljöer där barn och ungdomar lär för livet. När eleverna gått ut 

grundskolan ska de ha grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa och ha 

förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsa och miljö. Fysisk aktivitet i skolan bidrar 

också till att främja lärandet och att grundlägga goda vanor. För många barn som är inaktiva på 

fritiden utgör skolan det enda stället där de rör sig på mer än promenadnivå. I den mån skolan 

lyckas att genomföra att alla barn rör sig varje dag skulle detta mål ha en stor betydelse för 

gruppen av relativt inaktiva barn och ungdomar. Enligt NCFF tillhör fysisk aktivitet barns 

normala utveckling under uppväxten och har många positiva effekter. Fysisk aktivitet har en 

                                                 
2 NCFF är ett nationellt centrum för främjande av fysisk aktivitet hos barn och ungdom som har inrättats av 
regeringen med bas på Örebro universitet. Dess uppgift är att brett stödja skolornas hälsobefrämjande arbete. Det ska 
sprida erfarenheter om lärande exempel, utvecklings- och forskningsprojekt samt verka för ökad samverkan mellan 
universitet/högskolor, kommuner och andra skolhuvudmän och myndigheter, intresseorganisationer och lokala 
organisationer. 
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viktig betydelse för att upprätthålla en bra energibalans så att oönskad övervikt undviks under 

barndomen eller att man får viktnedgång hos barn med övervikt. Träning och motorisk 

stimulering genom fysisk aktivitet i förskolan/skolan har positiv effekter på barns finmotorik, 

grovmotorik, perception och förmåga att minnas detaljer. Studier har visat att barn med bristfällig 

motorik vid skolstarten kan få problem med läs och skrivinlärning senare i skolan och att även 

graden av motoriska brister kan ha betydelse för skolprestationer i matematik och svenska. De 

som är fysiskt aktiva i ungdomsåren löper mindre risk att få hjärt- och kärlsjukdomar och har 

lägre sjuklighet och dödlighet i dessa sjukdomar senare i livet. Fysisk aktivitet under uppväxten 

ökar insulinkänsligheten och minskar då risken typ 2-diabetes. Dessutom påverkas bentätheten 

och skelettstorleken som mest före puberteten vilket gör att de som är aktiva under uppväxten 

därmed minskar frakturrisken som vuxna. Till sist kan man också se ett klart samband mellan 

utövandet av regelbunden fysisk aktivitet och psykisk hälsa hos barn och ungdom, främst genom 

en ökad självuppfattning och självkänsla och men också genom ett ökat socialt samspel. 

3.2.4 Vad är fysisk aktivitet? 

Statens folkhälsoinstituts definition av fysisk aktivitet är att det  

”innefattar all kroppsrörelse som är ett resultat av skelettmuskulaturens 

kontraktion och som resulterar i en ökad energiförbrukning. Fysisk aktivitet 

används som ett överordnat begrepp och innefattar kroppsrörelser under såväl 

arbete som fritid och olika former av kroppsövningar, t.ex. idrott, lek, 

kroppsövning, gymnastik, motion och friluftsliv.”  (fhi.se). 

 

På Örebro universitet, NCFF, har man en liknande definition på fysisk aktivitet,  

”all kroppsrörelse utförda av skelettmuskulaturen som resulterar i en ökad 

energiförbrukning. Fysisk aktivitet omfattar således alla kroppsrörelser oberoende 

av syfte eller sammanhang, t.ex. lek, hobbyverksamheter, bollspel, cykling och 

idrottsaktiviteter.” (oru.se). 

 

Statens folkhälsoinstitut skriver vidare om att för att uppnå hälsovinster så krävs ett minimum på 

fysisk aktivitet som förbrukar 150 kcal per dag eller ca 1000 kcal i veckan. Tiden för att förbruka 

dessa kalorier beror på hur låg eller hög intensiteten i aktiviteten är men det man har satt som 
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norm att man bör röra sig minst 30 minuter per dag för att uppnå lägstanivåerna. En förutsättning 

för god hälsoutveckling är regelbunden fysisk aktivitet. De har därför satt upp som mål att vårat 

samhälle ska utformas så att det ger ökade förutsättningar för ökad fysisk aktivitet för hela 

befolkningen. Insatserna som rör vårt arbetsområde handlar då framförallt om att få mera fysisk 

aktivitet i förskola och skola. Rekommendationer har satts upp för hur man ska ta reda på om en 

persons fysiska aktivitet kan anses regelbunden och det är om den utförs: 

• De flesta av veckans dagar, helst varje dag.  

• 5 eller fler dagar i veckan om intensiteten är måttlig.  

• 3 eller fler dagar i veckan om intensiteten är hög. 

Utifrån detta anser vi i vårt arbete att om barnen/eleverna rör sig mindre än 30 minuter/dag eller 

att deras aktivitet inte uppnår en viss regelbundenhet så anses de vara fysiskt inaktiva 

3.2.5 Fysiskt aktiva inaktiva – varför handslaget? 

Skolverket (2005) har genomfört en stor utvärdering av skolämnet idrott och hälsa. Där påtalas 

det offentliga talet om skolidrotten och den allmänna debatten i samhället som handlar om att fler 

barn och ungdomar blir fetare, mer inaktiva och stillasittande kommer fram. För att lösa 

problematiken förespråkas en utökning av antalet idrottslektioner. Dock visar undersökningen på 

att de elever som inte är fysiskt aktiva på fritiden upplever i mindre utsträckning att de får 

inspiration, att de får visa vad de kan och att de lär sig mycket jämfört med dem som är fysiskt 

aktiva på fritiden på skolidrotten. De inaktiva känner sig i större utsträckning dåliga och 

klumpiga på skolidrotten. Enbart en utökning av antalet timmar i idrott och hälsa skulle därför i 

många fall inte hjälpa de inaktiva eleverna utan det är snarare innehållet och upplägget som måste 

förändras.  

3.3 Förankring i styrdokument 

Utdrag ur skolverkets (2000) kursplan för ämnet idrott och hälsa för grundskolan:  

”Under generationer har rörelseaktivitet och friluftsverksamheter utvecklats. 

Ämnet ger kunskaper om deras framväxt, erfarenheter av att delta i dem och 

färdigheter i att bedriva dem. Ämnet skall även väcka nyfikenhet och intresse för 

nya aktiviteter.” (sid. 22) 
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Mål att sträva mot ur skolverkets (2000) kursplan för ämnet idrott och hälsa, skolan skall sträva 

mot att eleven: 

• ”Stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och tar ett 

ansvar för sin hälsa.” (sid. 22) 

• ”Utveckla förmågan att leka, motionera och idrotta på egen hand och tillsammans 

med andra.” (sid. 22) 

Som blivande lärare är det vårat uppdrag att följa läro- och kursplaner. Det är viktigt att kunna se 

om detta projekt verkar efter gällande styrdokument, därför har vi valt ut ett par utdrag som 

stödjer sambandet mellan projektet som vi valt och de styrdokument som gäller för ämnet. 

3.4 Tidigare projekt med liknande syfte 

I slutrapporten av projektet ”Öppen idrott i samverkan” Bergvall-Virtanen & Lindahl (2000) 

finns att läsa om projektet som pågick mellan 1998-2000. Örbro Läns Idrottsförbund genomförde 

projektet på uppdrag av Riksidrottsförbundet. Projektet hade som huvudsyfte att stimulera till 

diskussion och metodutveckling av verksamheter som stimulerar ungdomars hälsa och att pröva 

nya former för organisation och samarbete på den lokala nivån. Ett av projektets mål var att 

medverka och stimulera utvecklingen av den hälsoinriktade bredd- och ungdomsidrotten och att 

stimulera ungdomarna till en hälsosammare livsstil. Projektet bedrevs på 11 projektorter runt om 

i landet och riktade sig mot ungdomar i åldrarna 13-19 år. Aktiviteterna som bedrevs på de olika 

orterna utgick till största del från deltagarnas önskemål och dominerades av aktiviteter som 

innebar kroppsrörelse. Totalt 59 olika aktiviteter genomfördes, med allt från traditionella idrotter 

som basket, fotboll, ishockey etc. till lite mindre traditionella idrotter som budo, klättring, 

jazzdans etc.  Vad man märkt var att deltagandet ökade ju längre projektet pågick, från första 

verksamhetsåret till det andra hade en tredubbling skett inom vissa projekt. Det konstaterades 

också att nya målgrupper hade nåtts via de olika aktiviteterna och att dessa grupper hade utgjort 

en betydande del av deltagandet trots att de var en minoritet. De kunde också konstatera att det 

ökade deltagandet inte främst hade kommit från målgruppen som anses vara mindre aktiva, utan 

den gruppen måste fortfarande betraktas som inaktiva i hög grad. 
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3.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis om vi ser historiskt har idrottsrörelsen växt till en av Sveriges största 

folkrörelser. Trots idrottsrörelsens storlek har idrotten i skolan gått från att till en början i stort 

sett enbart handla om gymnastik till att senare mer och mer gå mot en mer idrottslig karaktär. I 

och med den sista läroplanen skall inte ämnet enbart kopplas mot idrottslig kompetens utan även 

rikta sig mot att utveckla elevernas kunskap om allt som främjar hälsan och hur val av livsstil 

påverkar denna. Enligt larmrapporter som framkommit på sistone så blir barnen allt mer 

stillasittande och tenderar att bli tyngre med allt vad det innebär för hälsan. Undersökningar visar 

att idrott är viktigt för de flesta ungdomar och fyller en stor plats i deras liv. Det finns dock 

grupper som inte bryr sig om idrott, dessa är oftast fysiskt inaktiva.  I vårt arbete definierar vi 

inaktivitet till att om barnen/eleverna rör på sig mindre än 30 minuter/dag eller om deras aktivitet 

inte uppnår en viss regelbundenhet så anses de vara fysiskt inaktiva. Forskning visar att fysisk 

aktivitet är bra för skolresultaten men även för individen som annars riskerar benskörhet, hjärt- 

och kärlsjukdomar och diabetes. Med dagens resurser är skolidrotten inte tillräcklig för alla 

elever och tenderar att ställa de inaktiva utanför, enbart fler timmar i skolidrotten räcker troligtvis 

inte utan man behöver ändra upplägg och innehåll för att nå alla elever. Enligt tidigare försök har 

man med ändrat upplägg och innehåll i form av projekt nått nya målgrupper.  

3.6 Handslaget 

I detta avsnitt går vi mer specifikt in på vad ”handslaget” är och står för. På riksidrottsförbundet 

(2006) kan läsas att regeringen har beslutat att Riksidrottsförbundet får disponera en miljard 

kronor under en fyraårsperiod för satsningar på idrottens barn- och ungdomsverksamhet. I dagligt 

tal kallas denna satsning för ”Handslaget” och pengarna ska användas för att stötta och 

uppmuntra idrottsföreningar och förbund att: 

• Öppna dörrarna för fler, framförallt inaktiva. 

• Hålla tillbaka avgifterna. 

• Satsa mer på flickors idrottande. 

• Delta i kampen mot droger. 

• Och att uppmuntra till ett ökat samarbetet med skolorna. 
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Den största delen av ”handslagets” pengar delas ut av specialidrottsförbund (SF) eller 

distriktsförbund (DF). Av dessa två förbund är det DF som har hand om ansökningar gällande 

enbart projekt med skolsamverkan, i år 2005-2006 som är handslagets tredje år har DF 60 

miljoner att dela ut i olika projekt. SF har hand om ansökningar gällande alla fem målområden 

och har under detta år 150 miljoner till sitt förfogande. För speciella insatser har 

Riksidrottsförbundet (RF) 22,5 miljoner kronor att dela ut, med speciella insatser menas oftast 

större och mer omfattande projekt som kan sträcka sig över en längre tid och ett nytänkande som 

syftar mot en varaktig förändring. Dessa projekt kräver också en extern utredning som ska 

komplettera den interna utvärderingen och en plan för utvärdering och erfarenhetsspridning skall 

också alltid ingå i projektet. Projekt som är inom de speciella insatsernas ram skall också klart 

skilja sig från de handslagsprojekt som beviljas från SF och DF. Det som är vanligast för 

föreningar är att söka bidrag för projekt via DF eller SF, eftersom det oftast handlar om mindre 

summor för de olika projekten som sökes och att målen med projekten ligger inom de fem 

målområdena eller handlar om skolsamverkan. För att nå målet för handslaget har även 

idrottsledarna en stor betydelse, fler och bättre utbildade ledare ger bättre möjligheter för att 

kunna ta emot fler ungdomar och få dem att stanna inom idrotten. Därför har även SISU 

idrottsutbildarna fått 15 miljoner under år tre för att rekrytera och utbilda idrottsledare inom de 

olika distrikten. 

 

Målet att öppna dörrarna för fler är det viktigaste målet för Handslaget enligt RF (2006) och detta 

mål omfattas även av delmålen att satsa mer på flickors idrottande och skolsamverkan. 

Regeringen vill med skolsamverkan öka samarbetet mellan föreningslivet och skolan för att ge 

eleverna chansen till mer fysisk aktivitet under skoldagen och riktar sig framförallt mot de fysiskt 

inaktiva. Genom denna samverkan kan även föreningarna nå de ungdomar som de inte når i sin 

ordinarie verksamhet. Projekt med skolsamverkan kan sökas enskilt eller i samverkan med 

skolan, men också av skolan. Verksamheten skall dock bedrivas i föreningsregi, så om skolan 

söker bidrag för ett projekt så måste det finnas en skolidrottsförening för att ansökan ska gå 

igenom. Med andra ord så kan man på en skola starta en skolidrottsförening och söka bidrag för 

olika projekt. 

 



 12

På Riksidrottsförbundet (2005) finns att läsa om en utvärdering som gjorts för handslagets andra 

år. Där redovisas om fördelningen av de anslagna pengarna och hur de använts ute i 

verksamheten, vilka specialidrottsförbund som fått bidrag för projekt, hu fördelningen är mellan 

de olika delmålen för vilket handslaget står, vilka speciella insatser som gjorts och hur SISU 

Idrottsutbildarna fördelat sina anslagna pengar. Under det andra året av handslaget har 7037 

projekt genomförts med tanke på de mål som RF satt upp och fördelningen är att: 

 

• 37 % har varit projekt för att öppna dörrarna för fler, framförallt inaktiva 

• 8 % har varit projekt för att hålla tillbaka avgifterna. 

• 18 % har varit projekt för att satsa mer på flickors idrottande. 

• 3 % har varit projekt för att delta i kampen mot droger. 

• 34 % har varit projekt för samverkan med skolorna. 

 

Dessa siffror visar på vilka tre delmål som RF trycker hårdast på för att nå deras huvudsakliga 

mål, att öppna dörrarna för fler. I utvärderingen uttrycker även de olika involverade förbunden 

runt om i Sverige deras positiva inställning till handslaget och berättar att tack vare denna 

satsning har kontakten mellan förbundet och föreningarna blivit bättre och att erfarenhetsutbytet 

ökat. Det kan också läsas att möjligheten för förbunden och föreningarna att utvecklas har ökat 

och att nyrekryteringen av medlemmar har förbättras och att man lyckats nå andra målgrupper i 

större utsträckning, exempelvis ungdomar med invandrarbakgrund genom att samarbeta med 

skolan. Utvärderingen tar också upp olika exempel på lyckade projekt där det setts en klar 

förbättring, som exempelvis det lilla samhället Resele i Ångermanland som har ca: 600 

innevånare och där numera 450 av dessa innevånare är medlem i den lokala idrottsföreningen 

Resele IF. Denna förening samarbetar med skolan för att erbjuda alla elever fysisk aktivitet varje 

dag och att alla elever ska hitta en idrott som passar dem. De har bl.a. märkt att den lokala 

idrottsplatsen använd flitigare nu än tidigare och detta även på elevernas fritid. 

3.7 Projektet – vårt studieobjekt 

Handslagsprojekt vi valt för vår empiriska studie har projektnamnet ”Rör dig mera” och är ett 

samarbete mellan Storfors AIK och Bergsviksskolan i Piteå. Projektet har genomförts under 

läsåret 2004-2005 och är pågående även under detta läsår 2005-2006. Informationen vi ger ut om 
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projektet är hämtat ur ansökningshandlingar, den inblandade skolan och föreningens egen 

utvärdering av det första året av projektet och genom intervjuer med den ansvarige idrottsläraren 

och den ansvarige från idrottsföreningen, material har vi fått av Norrbottens Idrottsförbund 

(2006) och av våra intervjuer. 

 

Idrottsföreningen Storfors AIK har ca: 570 aktiva medlemmar och bedriver ungdomsverksamhet 

inom ishockey och fotboll enligt Per Ögren, som är ansvarig i projektet från idrottsföreningens 

sida. Det var även han som tog kontakt med skolan med idén om ett samarbete genom ett 

handslagsprojekt. Han kontaktade Anders Nilsson som är ensam idrottslärare på Bergsviksskolan 

i Storfors och har jobbat på skolan sedan slutet på 1980-talet. Förslaget om ett samarbete mottogs 

väldigt positivt från skolans sida och Anders åsikt om vad han tyckte om att föreningslivet 

kommer in i skolan var; ”Jo, ja men visst. Jag tycker det är jättebra. Man får inte känna att de 

kommer hit och tar vårat jobb utan se det som ett komplement.” Enligt Anders har inte skolan 

varit involverad i något liknande projekt tidigare men ansåg att samarbetet mellan 

Bergsviksskolan och Storfors AIK kom i grevens tid eftersom klimatet mellan skolan och 

föreningen hade blivit tuffare den senaste tiden och att det inte var självklart att skolan fick nyttja 

föreningens anläggning. Men tack vare projektet så har skolans möjligheter till att få nyttja 

föreningens anläggning blivit mycket bättre. 

3.7.1 Ansökan, år 1 (2004-2005) 

Enligt ansökningarna till Norrbottens Idrottsförbund (2006) träffades en grupp från Storfors AIK 

och Bergsviksskolan och diskuterade om möjligheterna för att kunna erbjuda eleverna ytterligare 

tillfällen att röra på sig mer än på den tid som skolan kan erbjuda via idrottslektionerna. Eftersom 

eleverna givit signaler om att få röra på sig mer och få chansen till att få prova på lite mer 

annorlunda aktiviteter så ville Bergsviksskolan i samarbete med Storfors AIK testa om en 

satsning på sådana aktiviteter kunde få positiv effekt och möjligen bli ett inslag som kunde leva 

vidare och fånga upp elever som inte är så fysiskt aktiva. Det huvudsakliga syftet med 

verksamheten blev således att få eleverna att röra på sig mer och vände sig speciellt mot de 

mindre aktiva eleverna som inte var föreningsaktiva eller idrottade. För att aktiviteterna skulle 

passa eleverna så bra som möjligt så utgick man från elevernas önskemål om aktiviteter. 

Målgruppen som man vände sig till var årskurs 3-6 som består av ca: 180 elever. 
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Målet med deras verksamhet var att: 

• erbjuda samtliga elever som vill, lustfyllda och hälsofrämjande aktiviteter. 

• erbjuda eleverna aktiviteter som utgår från deras egna önskemål. 

• ge eleverna en chans att prova på olika aktiviteter, inte bara de ”klassiska”, för att 

inspirera och visa på idrottens bredd. 

• erbjuda en verksamhet som framförallt riktar sig till bredd, motion och social samverkan. 

Inte tävlingsinriktat! 

• jobba fram en arbetsmodell som kan användas av andra föreningar tillsammans med 

skolor. 

• projektet till slut ska bli en återkommande verksamhet. 

• i alla fall några elever som idag inte är föreningsaktiva väljer att fortsätta med något av 

det de provat på. 

 

Det nämns också i ansökan om vilka aktiviteter de tänkt sig, där finns bl.a. gruppträning, 

bowling, klättring, skridskor, skidor (längd och utförsåkning) mm. De vill med andra ord erbjuda 

eleverna ett smörgåsbord av aktiviteter för att alla ska hitta en aktivitet som de fastnar för. För att 

kunna erbjuda dessa aktiviteter krävs det ibland resor eftersom skolan inte ligger i centrala Piteå. 

Aktiviteterna kommer till största utsträckning att bedrivas under skoltid. I ansökan berättas också 

att de kommer att ha en pågående dokumentation och att de kommer att använda sig av SISU 

idrottsutbildarnas arbetsmaterial ”vässa formen” för att få ihop en bra dokumentation och 

slutredovisning till Norrbottens Idrottsförbund, även en utvärdering av projektet med elevernas 

åsikter kommer att göras. Under år 1 var de tvungna att göra en kompletterande ansökan eftersom 

pengarna hade tagit slut innan projektet var avklarat. 

3.7.2 Utvärdering, år 1 

I utvärderingen för handslagsprojektets första år som Bergsviksskolan och Storfors AIK lämnat 

till Norrbottens Idrottsförbund (2006) finns att läsa att totalt 166 elever varit involverade i de 

olika aktiviteterna, de flesta tycker att projektet har varit mycket bra (77 %) och ingen tycker att 

det har varit mycket dåligt. De olika aktiviteterna som bedrevs under det första året var 

utförsåkning och längdåkning på Vallsberget, bowling, klättring, korpen, tennis, pingis, 
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badminton, ridning, fotbollsskola och bad. De frågade eleverna vilka aktiviteter som varit roligast 

och vilka som skulle kunna tas bort men även vilka aktiviteter de skulle kunna tänka sig under år 

2, svaren var väldigt spridda vilket visar på ett brett intresse hos eleverna. De frågade också om 

de fått prova på något som de aldrig prövat på tidigare och utfallet blev att hela 71 % hade det. 37 

% skulle även kunna tänka sig att fortsätta med denna aktivitet. 

3.7.3 Ansökan, år 2 (2005-2006) 

I ansökan som lämnats in till Norrbottens Idrottsförbund (2006) angående det andra året finns att 

läsa i deras bakgrund att projektets första år hade mottagits varmt från såväl elever, lärare, 

skolledning, föreningsledare som alla övriga deltagare och att till och med pressen hade 

uppmärksammat projektet och skrivit en artikel i tidningen. De nämner också att man från både 

skolan och föreningen är mycket nöjda med projektets första år och vill fortsätta satsningen 

vidare och givetvis dra nytta av erfarenheterna från det första året under år 2. En av 

erfarenheterna från år 1 var att kostnaderna för resorna blev väldigt höga och därför ska de satsa 

mer på aktiviteter i närområdet genom att de flyttbara aktiviteterna ska genomföras i  närområdet. 

Till de aktiviteter som inte är flyttbara ska de försöka ta sig med cykel och in i det sista slippa 

kostnaderna för transport. Målgruppen år 3-6 är densamma som från år 1, även syftet att eleverna 

ska röra på sig mer är detsamma. Vad gäller målen är de detsamma som år 1 tillsammans med 

dessa tillägg: 

• eleverna skall få röra på sig mer än de gör idag. 

• elevernas självbild och självkänsla skall stärkas av att de vågar prova nya idrotter. 

• öka näridrotten genom hälsoprojektet. 

• samarbetet mellan idrottsföreningarna som är inblandade skall bli bättre. 

• SAIK:s och Bergsviksskolans relation skall bli ännu bättre. 

3.8 Sammanfattning 

Som vi aviserat tidigare har regeringen gett öronmärkta medel under en fyra års period till barn 

och ungdomsverksamhet. Bland annat för att öppna dörrarna för fler, framförallt för inaktiva och 

för att utöka samarbetet mellan skolor och föreningsidrotten. På Bergsviksskolan i Piteå har 

samarbetsprojektet rör dig mera med Storfors AIK genomförts under 2004-2005 och även under 

nuvarande läsår. Med projektet ville de påbörja ett samarbete och ge eleverna extra tillfällen till 
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rörelse, de riktar sig speciellt mot de mindre aktiva barnen. Genom att erbjuda en mängd olika 

sorters aktiviteter som riktar sig mot bredd, motion och social samverkan vill man ge alla elever 

chansen att hitta något som de tycker om och förhoppningsvis vill fortsätta med. Den stora 

ändringen till projektets andra år var att satsa mer på närområdet med allt vad det kan erbjuda och 

med det hoppas de att aktiviteterna ska bli till en återkommande verksamhet även efter 

projekttidens slut.  
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4. Metod 
I detta avsnitt motiverar och beskriver vi vilka sätt vi använt oss för att få in data till vår 

undersökning. Enligt Kvale (1997) är litteraturstudier ett bra sätt att få en ökad förförståelse för 

ämnet och för att bredda sina kunskaper där man känner att det saknas. Vi har genomfört en 

litteraturstudie för att få en relevant bakgrund och för att kunna jämföra data som vi anser vara 

viktiga för vår uppsats. Vi har valt ut ett handslagsprojekt som är utfört i Norrbotten och granskat 

det närmare genom att titta på deras ansökningshandlingar och deras egen utvärdering av det 

första året, men vi har även genomfört en empirisk studie i kvalitativ form genom intervjuer med 

ansvarig idrottslärare och idrottsledare och genom en enkätundersökning med eleverna. I 

enkätundersökningen var frågorna ställda både på ett kvalitativt- och kvantitativt sätt. De 

kvantitativa frågorna i enkäten använde vi för att kunna stärka vår tolkning huruvida eleverna är 

aktiva eller inaktiva. Kvale (1997) nämner att ett undersökningsarbete startar med en kvalitativ 

analys av tidigare forskning som redan finns och följs sedan upp av en utveckling av kvalitativa 

begrepp och en frågeställning för undersökningen. Han skriver även att datainsamlings- och 

dataanalysarbetet kan vara till största del kvalitativ eller kvantitativ men oftast handlar det om en 

växelverkan mellan angreppssätten. Vår studie anser vi vara en kvalitativ studie med kvantitativa 

inslag i vår enkät och i vår resultatredovisning. 

4.1 Undersökningspersoner 

Vi har valt ut ett handslagsprojekt som är gjort på Bergsviksskolan i Piteå. Vi tyckte det passade 

oss eftersom dess huvudsakliga syfte var att få in fler barn i idrottslivet. Vi fick 

rekommendationer från den som är ansvarig för handslaget i Norrbotten om just detta projekt 

eftersom han ansåg det som väl genomfört. Det faktum att projektet var väl genomfört var en 

förutsättning för att ge oss en verklig syn på hur det blir när ett samarbetsprojekt av detta slag 

fungerar. I vår undersökning har vi intervjuat idrottsläraren på skolan samt den som är ansvarig 

för handslagsprojektet på idrottsföreningen. Vi har även gjort en enkätundersökning bland 

samtliga 39 elever i år 6 varav 21 var flickor och 18 pojkar. Eleverna garanterades anonymitet av 

oss på plats, vi tog dock deras namn ifall vi skulle vilja följa upp något enkätsvar men det 

behövdes inte. Vi valde ut de äldsta eleverna eftersom de varit med i projektets första år men 

också eftersom de är äldre och kanske har lättare att reflektera över en längre tid jämfört med de 
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yngre eleverna. Eftersom alla elever var närvarande den dagen vi var där så blev det inget 

bortfall.  

4.2 Undersökningsupplägg 

Undersökningen lades upp som en fallstudie av ett handslagsprojekt. Backman (1998) definierar 

fallstudie som en undersökning av ett fenomen i sin naturtrogna miljö eller sitt sammanhang där 

gränserna inte är utsatta. I inledningsskedet ställs ett forskningsproblem eller en frågeställning 

upp från en daglig praktik inom ett visst område och det vanligaste är att man arbetar med 

process eller förståelsefrågor. Sedan väljs vad som ska granskas, en individ, en grupp, ett projekt 

eller liknande och slutligen bestämmer man sig för ett faktiskt fall. Fallstudien ses som mycket 

lämplig vid utvärderingar som är avancerade där man försöker förstå, förklara eller beskriva stora 

företeelser. Med vår fallstudie av ett handslagsprojekt vill vi se om hur man genom samarbete 

med föreningsidrotten kan skapa ett ökat intresse för idrott och ökad aktivitet bland barn och 

ungdomar.  

4.3 Genomförande 

I initialskedet av vårt arbete så kontaktade vi de berörda parterna på skolan och idrottsföreningen 

för att kolla upp om vi fick komma dit och genomföra vår empiriska studie. I april månad så 

kontaktades de återigen och vi bestämde då ett datum för vår undersökning så att de skulle ha tid 

att förbereda sig. Väl på plats i Piteå började vi med att intervjua den ansvariga idrottsledaren 

(bilaga 2). Detta följdes upp med att vi intervjuade idrottsläraren på den berörda skolan (bilaga 

3). Vid båda intervjuerna så använde vi oss av bandspelare för att kunna underlätta intervjuerna, 

inte missa något och ha möjlighet att analysera materialet djupare efteråt.  Vi visade 

enkätformuläret (bilaga 1) för idrottsläraren innan utdelning till eleverna och upplyste denne om 

att svaren skulle hållas konfidentiella. Idrottsläraren presenterade oss och gick igenom lite om 

projektet i fall de hade glömt något med tanke på att det var ett år sedan aktiviteterna 

genomfördes. Genomförandet av enkätundersökningen var i skolans egen gymnastikhall i 

helklass efter att vi hade berättat om syftet med enkätundersökningen samt förklarat hur den 

skulle fyllas i rent praktiskt och att endast vi skulle titta på enkäterna. Enkäterna fylldes i enskilt 

av varje elev och vid eventuella frågor fanns vi till förfogande. 



 19

4.4 Intervjuer 

Trost (2001) skriver om att med standardisering menas att det inte finns någon variation utan att 

frågorna är desamma och situationen densamma för alla intervjuade. Vi valde att göra våra 

intervjufrågor med en hög grad av standardisering för att kunna jämföra deras svar samt få en 

klar bild av vårt valda område med fokusering på vårt syfte och våra frågeställningar. Med 

intervjuerna ville vi i första hand få fram hur själva projektet hade genomförts, hur samarbetet har 

fungerat, hur de tänkt sig en fortsättning i framtiden men också om de sett någon förändring i 

attityder och aktivitet hos eleverna.  

4.5 Enkätundersökning 

Med vår enkätundersökning ville vi nå många elever på ett enkelt sätt och vi ville mäta vad 

eleverna anser om projektet och vad det har gett dem. Med ett antal bakgrundsfrågor ville vi få 

fram om eleverna var aktiva eller inaktiva, detta genom att fråga hur ofta de tycker att de 

aktiverar sig, om de tränar någon idrott, fritidssysselsättning och så vidare. Vi ville också ta reda 

på deras attityd till idrott i allmänhet, till skolidrotten och om de märkt av några skillnader till 

följd av projektet. Trost (2001) skriver att i attitydfrågor ber man den svarande ta ställning till 

olika påståenden och därför har svarsalternativen och frågorna anpassats så att det ska vara lätt 

för eleverna att förstå dem men även att ta ställning. Vi ville också ta reda på hur eleverna 

upplevde projektet i allmänhet, vad det lett till, och om det gett någon ökad aktivitet i enlighet 

med vårat syfte och frågeställningar. 

 

Trost (2001) menar att det finns i huvudsak två sätt man kan strukturera frågorna i 

enkätundersökningar, strukturerade och ostrukturerade frågor. Strukturerade frågor innebär i 

korthet att man har fasta svarsalternativ. Vi har valt att göra en strukturerad enkät med fasta 

svarsalternativ för att underlätta för eleverna som ska svara på dem men också som en 

konsekvens av elevernas ringa ålder. Det finns en risk det att de ledsnar snabbt om de måste 

skriva allt för mycket och de kan ha svårt att komma på egna alternativ. Vi avslutade dock 

frågeformuläret med en öppen fråga i händelse av att eleverna har övriga kommentarer eller 

några funderingar kring projektet.  
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4.6 Bearbetning 

Vi gjorde först en fullständig utskrift av de bandande intervjuerna. Sedan så har vi utifrån vårt 

syfte och våra frågeställningar tagit ut citat och gjort en del av vad Kvale (1997) kallar 

meningskoncentreringar, intervjutexten som idrottsläraren och idrottsledaren lämnat reduceras till 

koncisare och kortare formuleringar. En del av svaren har använts till bakgrundsdelen av vårt 

examensarbete då det handlade mer allmänt om projektet, dess utformning och genomförande.  

 

För att sammanställa enkäterna gjorde vi en kodning av enkäten och läste in resultatet i 

Microsofts Excel. Trost (2001) skriver att fördelen med separat kodning är att man upptäcker 

avvikelser i svaren dessutom så lär man sig en hel del om materialet. Detta kan vara av stor vikt 

då man har att göra med barn som lätt kan missuppfatta frågor i enkäten.   

4.7 Analys 

4.7.1 Analys intervju 

Enligt Merriam (1994) så formas slutprodukten av den information som samlas in och av den 

analys av kvalitativ information som görs kontinuerligt i en fallstudie. Annars riskerar man att i 

slutet av arbetet få oklar information eller få en upprepning av det man redan visste eller att det 

blir för omfattande så att det blir omöjligt att hinna med att analysera den. Bland annat bör 

intervjun styras av vad den föregående intervjun gett. Det är något som vi tillämpat i våra 

intervjuer med idrottsledaren och idrottsläraren. Merriam (1994) fortsätter med att analysen av 

informationen som man samlat in är den process som går ut på att skapa en mening av den. Under 

denna process så reducerar, konsoliderar och till en viss del tolkas informationen med det 

slutgiltiga målet att få fram trovärdiga generaliseringar och slutsatser som har sin grund i 

empiriska data. För att skapa en mening av vårt insamlade material så analyserade vi det utifrån 

vårt syfte och våra frågeställningar för att se projektets efterverkningar ur idrottslärarens och 

föreningsledarens perspektiv. 

4.7.2 Analys enkät 

Genom att sammanställa resultatet fråga för fråga på enkätundersökningen (bilaga 1) fick vi fram 

en översiktlig bild av hur eleverna svarat. Sedan analyserades resultaten efter vårt syfte och våra 

frågeställningar med tyngdpunkten på eleverna och deras perspektiv och inte så mycket om själva 
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projektformen. Vi tittade bland annat på eventuella samband och skillnader mellan elevernas svar 

i frågor om attityder, aktivitet, intressen etcetera.  

4.8 Tolkning 

Merriam (1994) skriver att tolkningsnivån som eftersträvas är beroende av studiens syfte och den 

slutprodukt som man tänkt sig. Därför har vi valt att presentera resultatet både från intervjuerna 

och enkätundersökningen utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Resultatet tolkas sedan mot 

våra frågeställningar och vad vi fått fram i bakgrunden, detta presenteras i undersökningens 

avslutande diskussionsdel.  
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5. Resultat 
I denna del av undersökningen så presenteras resultatet från våra empiriska undersökningar. Vi 

har valt att presentera resultatet efter de övergripande frågeställningar som vi satt upp för att 

uppnå vårt syfte.  

5.1 Elevernas fysiska aktivitetsnivå 

I intervjun med Idrottsledaren för Storfors AIK berättade denne om deras tanke om att få eleverna 

mer aktiva genom projektet; 

”Projektet riktar sig mer mot att få röra på sig. Tanken med det att det ska bli ett 

extra tillfälle för barnen att röra på sig, inte att projektet ska ersätta gympan i 

skolan. Om det är på gympa tid så blir det inte någonting utöver det vanliga utan 

man gör någonting annat än vanlig gympaaktivitet för då tappar man där att utöka 

rörelesetillfällena.” 

 

90%

10%

Ja, 35 st
Nej, 4 st

 
Figur 1 Antal elever som är föreningsaktiva. 

 

För att få veta vilka elever som är aktiva eller inaktiva ställde vi en rad olika frågor. 

Undersöknings resultatet visar att 35 av 39 elever tränar någon idrott på fritiden. Fotboll är den i 

särklass populäraste idrotten både bland killarna och bland tjejerna. Bland tjejerna är det sju olika 

idrotter som utövas medan det bland killarna är 15 olika idrotter. I vår undersökning kan man 

också utläsa att hos killarna är vanligare att utöva mer än en idrott/person. Av alla elever är det 
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tre tjejer och en kille som inte är föreningsaktiva. På frågan om orsakerna till varför man inte 

tränar någon idrott har eleverna svarat; ”har inte tid, ingen passar mig, orkar inte, inget intresse 

och inga kompisar är med”. 
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Figur 2 Elevernas bedömning av deras egen aktivitetsnivå. 

 

Av alla elever i undersökningen så var det fyra stycken som ansåg att de aktiverade sig så att de 

blev andfådda och svettiga endast 1-2 timmar/vecka. Dessa fyra anser sig inte vara aktiva mer än 

någon dag i veckan eller mindre, men två av dem anser sig dock ha börjat röra på sig mera under 

det senaste året. Två av dessa fyra elever har fastnat för en aktivitet som den fått prova på under 

projektet och har sedan börjat träna något under det senaste året. En av dessa två tycker sig 

dessutom ha börjat röra på sig mera det senaste året medan den andra inte vet. När vi sedan tittar 

på de 13 elever som ligger på gränsen till att vara fysiskt aktiva/inaktiva (tränar så att de blir 

andfådda och svettiga 3-4 timmar/vecka) så är det tre som anser sig börjat röra på sig mera det 

sista året och fyra som börjat träna något det senaste året.  

 

I intervjun med idrottsläraren frågade vi om denne sett om eleverna blivit mer fysiskt aktiva och 

som svar fick vi att; ”Det är svårt att se någon skillnad men däremot så gjorde vi en enkät och 

där visade det sig att det var en del som prövade på nya saker som de aldrig provat förut och 

fortsatt med det. Och det var ju en av målsättningarna.”  Både idrottsledaren och den intervjuade 

idrottsläraren hade svårt att kunna mäta eller se om eleverna allmänt blivit mer fysiskt aktiva tack 
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vare projektet. Men något som idrottsledaren har märkt är att det har blivit en ökning av 

aktiviteter runt deras anläggning både sommar- och vintertid.  

 

En av våra frågeställningar var om samarbetsprojektet bidrog till att eleverna blivit mer fysiskt 

aktiva. Resultatet från enkätundersökningen visar på att 54 % av eleverna tycker att de börjar röra 

på sig mera under det senaste året. 44 % säger att de inte vet om de börjat röra på sig mera. Bara 

en elev i undersökningen tycker inte att den börjat röra på sig mera men denne var redan väldigt 

fysiskt aktiv och utövade flertalet idrotter.  

54%
44%

2%

Ja, 21 st
Vet inte, 17 st
Nej, 1 st

 
Figur 3 Elevernas bedömning om de har börjat röra på sig mer under det senaste året. 

 

Av samtliga elever svarar 13 stycken att de börjat träna något under det senaste året. Bland de 

idrotter man börjat så är badminton och fotboll de dominerande, andra idrotter eleverna har börjat 

är cykel, innebandy, styrketräning, skidor, tennis och skateboard. Av denna ”nybörjargrupp” på 

13 elever så har tio stycken svarat att de fastnat för någon av aktiviteterna som de fått pröva på 

under projektet.  
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Enkätundersökningen visar också att 44 % av eleverna provat en aktivitet under projektet och 

fortsatt utöva denna aktivitet och att 26 % prövat på och fortsatt med fler än en aktivitet. 

Resterande 30 % av eleverna anger att de inte fastnat för någon aktivitet som de prövat på under 

projektet. 

44%

30%

26% Ja, en aktivitet,
17 st
Nej, 12 st

Ja, flera
aktiviteter, 10 st

 
Figur 4 Har du fastnat för någon aktivitet under projekttiden och fortsatt utöva den? 

5.1.1 Sammanfattning 

Eleverna har fått extra rörelsetillfällen tack vare projektet. Den största delen av våra 

undersökningspersoner är aktiva inom någon föreningsidrott och av alla elever är det fyra stycken 

som vi anser vara fysiskt inaktiva i överensstämmelse med vår definition. Enligt eleverna själva 

tycker mer än hälften att de har börjat röra på sig mer under det senaste året medan idrottsläraren 

och idrottsledaren har svårt att se någon förändring av aktivitetsnivån. Många av eleverna har 

fastnat för och fortsatt utöva en eller flera aktiviteter de provat under projektets gång. 

5.2 Attityder till idrott och fysisk aktivitet 

När vi frågade idrottsläraren på Bergsviksskolan om han märkt någon skillnad i förändring i 

attityden eller intresset till idrott bland eleverna så sa han att det är svårt att se någon förändring 

men att; ”Jag tycker att det i överlag har varit väldigt positivt, jag har inte hört någon som varit 

negativ till projektet”. Han fortsätter med att berätta om att han tycker sig ha märkt av en skillnad 

bland övrig skolpersonal. ”Jag tycker att bland kollegorna så har det blivit en positivare attityd 

till idrotten. Barnen tycker att det har varit roligt så det har som smittat av sig till kollegorna.” 
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Idrottsledaren på Storfors AIK tycker också att han märkt av en förändrad attityd till idrott och 

fysisk aktivitet bland skolpersonal och föräldrar när de utökat mängden aktiviteter till barnen; 

”De reaktioner vi fått från lärare och föräldrar är väldigt positiva. Just det här med att gud vad 

bra att vi engagerar oss i annat än fotboll och hockey.” 

 

Enligt eleverna i undersökningen så tycker 28 % att idrottsundervisningen på skolan har blivit 

roligare efter projektets första år. Ingen tycker att det blivit tråkigare och resterande 72 % anser 

att den är oförändrad. När vi sedan ställde frågan om deras inställning till idrott i allmänhet har 

förändrats under det senaste året så tycker 67 % att idrott är roligare nu än för ett år sedan och 

resterande 33 % tycker inte att de ändrat inställningen till idrott. 
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Figur 5 Elevernas inställning till idrottsundervisningen efter projektet. 
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Figur 6 Elevernas inställning till idrott det senaste året. 

 

Av de elever som tyckte att idrottsundervisningen har blivit roligare så var det 73 % som tyckte 

att idrott i allmänhet har blivit roligare under det senaste året. Vi kan också läsa ut av vår 
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undersökning att av dem som tycker att idrott i allmänhet har blivit roligare senaste året är det sju 

stycken som har börjat träna något det under senaste året. 

 

Av alla elever i undersökningen så är det 87 % som gillar idrott i allmänhet och 13 % som inte 

bryr sig. Av dessa 13 % som inte bryr sig om idrott i allmänhet så tycker alla att 

idrottsundervisningen i skolan är bra eller mycket bra. 
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Figur 7 Elevernas inställning till skolidrotten. 

 

När det gäller idrottsundervisningen på skolan är det 49 % som tycker att undervisningen är 

mycket bra och 44 % som tycker att den är bra. 7 % tycker idrottsundervisningen är mindre bra 

eller dålig trots att dessa tre elever gillar idrott i allmänhet. 

5.2.1 Sammanfattning 

I överlag är alla parter positiva till projektet och kollegorna till idrottsläraren har blivit positivare 

till skolidrotten. Mer än hälften av eleverna tycker att idrott i allmänhet är roligare nu än för ett år 

sedan och en del tycker även att idrottsundervisningen har blivit roligare under det senaste året. 
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5.3 Projektformen  

Projektets syfte är bland annat att få till stånd ett samarbete mellan skola och idrottsförening. 

Båda parter tycker att samarbetet har fungerat mycket bra. Idrottsledaren på Storfors AIK svarar 

på frågan om hur samarbetet har fungerat att;  

”Jag tycker att det har fungerat mycket bra, mest på grund av att jag tror att en 

förutsättning för att lyckas med ett handslagsprojekt så krävs det att man har en 

person som är väldigt engagerad från skolan och från föreningen. … och att vi har 

kunnat ha fortlöpande kontakt hela tiden för att hålla projektet vid liv”. 

 

Ett annat mål med projektet är att det skall bli ett återkommande verksamhet i skolan, både 

idrottsföreningen och skolan är överens om att de ”vill börja brett och testa många olika 

aktiviteter och sedan försöka närma sig och jobba mera med närområdet… närområdet är en bra 

utgångspunkt för att fortsätta utan några större resurser”. Idrottsläraren nämnde också att tack 

vare projektet så har det blivit lättare för skolan att få nyttja föreningens anläggningar samtidigt 

som föreningen får tillgång till skolans lokaler vid behov. Idrottsledaren anser också att 

projektpengarna är nödvändiga för att få till stånd en positiv ändring och ett bra starskott och 

sedan får de se vad det leder till. 

 

På kommunens initiativ så har både idrottsläraren och idrottsledaren fått presentera sitt projekt för 

andra idrottsföreningar och skolor i kommunen. På dessa möten så fick alla parter delge och 

motta olika erfarenheter och arbetssätt som de olika föreningarna och skolorna erfarit genom sina 

projekt. 

 

På frågan om projektformen är bra för att få med de inaktiva eleverna svarade idrottsläraren att 

det är bra för att ”...man får med alla, det är ju det som är det viktigaste. Tack vare att det är på 

skoltid så måste de delta och så finns det ju alltid något som de tycker om att göra”.  
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Då vi tittar på vad eleverna anser allmänt om projektet/aktiviteterna visar resultatet av 

undersökningen att alla varit positiva till projektet, hela 79 % tycker att det är mycket bra och 

resterande 21 % tycker att projektet varit bra. 
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Figur 8 Elevernas inställning till projektet. 

 

I våran öppna fråga om övriga synpunkter på projektet så skrev några elever bland annat att;  

• ”Jag tycker att det är bra för dem som inte tränar nåå!” 

• ”Jag tycker att projektet är jättekul och ser gärna att det fortsätter.” 

• ”Projektet är roligt och man får pröva på olika sporter/aktiviteter” 

• ”Det är kul att få komma från skolan och göra något roligt som att rida tex.”  
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6. Diskussion 
Vårt diskussionsavsnitt inleds med att vi för en diskussion kring våra undersökningars reliabilitet 

och validitet. Den efterföljs av en resultatdiskussion och avslutas med vad vi lärt oss inför vår 

kommande yrkesroll och förslag på vidare forskning inom ämnet. 

6.1 Reliabilitet  
Trost (2001) skriver att en undersöknings reliabilitet är samma som dess tillförlitlighet. För att en 

undersökning ska anses tillförlitlig ska de som intervjuar fråga på samma sätt, det ska vara en 

likvärdig situation eller i vissa fall tidpunkt för intervjutillfället. Detta tycker vi att vi uppnått 

genom att det är samma person som höll i båda intervjuerna under samma dag i de berörda 

intervjupersonernas arbetsrum, vid en tidpunkt de känner att de kan avsätta. Han fortsätter och 

nämner att objektiviteten är hög om skiljda intervjuare registrerar samma sak. Vad det gäller 

objektiviteten så är det något som inte är lika högt eftersom vi bara genomfört en intervju på varje 

person vid ett tillfälle, däremot så var vi båda närvarande och diskuterade de svar vi fick både 

efter intervjun och under utskriften av intervjutexten. 

 

Kongruens är enligt Trost (2001) en likhet mellan frågorna som har till uppgift att mäta samma 

fenomen. I vår enkätundersökning hade vi flera frågor för att mäta huruvida barnen är aktiva eller 

inaktiva, detta stärkte vår tolkning av aktivitet/inaktivitet hos eleverna. Han skriver också om 

precision, hur intervjuaren noterar svar eller hur den svarande i en enkätundersökning kryssar i 

svaren i formuläret. Vi anser att vi uppnått en hög grad av precision då vi både spelade in och 

förde anteckningar vid intervjuerna och eleverna visade att de inte hade några problem att fylla i 

enkätformuläret. Vad gäller tidsaspekten så berättar Trost om konstans och menar att det man 

avser mäta inte ändrar sig från en gång till en annan. Eftersom det var ungefär ett år sedan 

projektets genomförande så har nog både barnen och även idrottsläraren och idrottsledaren glömt 

bort vissa saker. En mätning närmare projektet eller vid en annan tidpunkt hade kanske gett ett 

annorlunda utslag på till exempel om attityderna till projektet. Däremot så tror vi att det var av 

stor betydelse för resultatet att idrottsläraren kort återberättade för barnen om projektet som de 

hade varit med om och vad de hade gjort. I enighet med Trost så har vi försökt att använda ett 

enkelt språk med vanliga ord som barnen känner igen vid konstruerandet av enkäten. På det sättet 

uppfattar fler frågan på samma sätt och därmed uppnås en hög grad av reliabilitet.   
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6.2 Validitet 

Enligt Trost (2001) är validiteten eller giltigheten i en undersökning beroende av om frågorna 

eller instrumentet verkligen mäter det som är avsett att mäta. Detta tycker vi att vi lyckats med 

eftersom vi grundat vår undersökning på vår övergripande frågeställning och att vi försökt vara 

tydliga i de fasta svarsalternativen i formuleringen av frågorna. 

 

Merriam (1994) skriver om att ”generaliserbarhet beträffande läsaren eller användaren innebär 

att frågan om i vilken utsträckning resultaten från en viss undersökning är tillämpliga på andra 

situationer lämnas åt de personer som befinner sig i dem.” (sid. 187) Vår studie och dess resultat 

gäller bara för detta handslagsprojekt och denna elevgrupp och några större generaliseringar kan 

vara vanskliga att genomföra om man inte jämför med liknande projekt. Att vi fick ta del av ett 

lyckat samarbetsprojekt kan ha påverkat resultatet positivt, om projektet inte hade varit väl 

genomfört kunde resultatet ha sett annorlunda ut. 

 

Kvale (1997) nämner att validiteten i en undersökning handlar om trovärdigheten hos forskaren. 

Forskarens trovärdighet baseras på kvalitén på dennes tidigare forskning på området. Vi tycker 

att vi har satt in oss väl i tidigare forskning i det vi har avsett att undersöka och borde därför 

uppnå en hög validitet i vår undersökning. Att en del av våra resultat i enkätundersökningen visar 

på liknande siffror som skolans och föreningens egen utvärdering, styrker validitet i vårt arbete.  

6.3 Resultatdiskussion 

Det övergripande syftet med vår undersökning var att studera om samverkan mellan 

föreningsidrott och skolidrotten i projektform stimulerar till fysisk aktivitet och förändrad attityd 

till idrott hos eleverna. Resultatet av vår studie kommer här att diskuteras utifrån vårt syfte och 

våra frågeställningar. 

6.3.1 Elevernas fysiska aktivitetsnivå 

En av våra frågeställningar var om samarbetsprojektet har bidragit till att eleverna blivit mer 

fysiskt aktiva. Både idrottsledaren och idrottsläraren har svårt att se om eleverna blivit mer aktiva 

till följd av projektet men mer än hälften av eleverna tycker själva att de blivit mer aktiva senaste 

året. Vi förstår svårigheterna med att försöka bedöma elevernas aktivitetsnivå eftersom de inte 
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kan se eleverna på deras fritid men det känns som väldigt positivt att en så stor del av eleverna 

anser sig ha blivit aktivare. Om detta beror på projektet kan vi inte säga men till viss del tror vi att 

projektet har haft en inverkan på aktivitetsnivån eftersom en del av eleverna hade börjat träna 

idrotter som de fick prova på under projektet exempelvis badminton, tennis etc. Projektet kan ha 

haft en positiv inverkan på de inaktiva eleverna eftersom det är två elever som anser sig blivit 

mer aktiva under det senaste året och två av dem har börjat träna något senaste året. Av de elever 

som ligger i gränszonen för att anses vara fysiskt aktiva är det svårt att dra några direkta 

slutsatser, vi kan bara spekulera i projektets positiva effekter på dessa elever. Tre av dem har 

börjat röra på sig mera senaste året och var troligtvis inaktiva innan projektet startades och det är 

positivt att fyra av dem börjat träna något det senaste året. 

 

Enligt ungdomsstyrelsens (2005) rapport så är det knappt en av tio som börjar träna efter elva års 

ålder medan vår studie visar att var tredje elev börjat träna något under det senaste året. Detta 

tolkar vi som att projektet lyckats öppna dörrarna för fler att börja med föreningsidrott fast man 

blivit lite äldre. Vad vi kan ha i åtanke är att eleverna på skolan där projektet genomfördes 

generellt är väldigt aktiva och idrottar på fritiden och att detta kan ha effekt på deras vilja att 

pröva på och börja med nya idrotter. En annan sak som vi kom att tänka på är att de idrotter som 

eleverna fått prova på är av mer individuell art och debutåldern har mindre betydelse än om det 

hade handlat om exempelvis fotboll, ishockey etcetera där man oftast börjar i tidig ålder. Med 

detta tror vi att de små individuella idrotterna är de stora vinnarna i projekt liknande det projekt vi 

tittat på. 

 

En av slutsatserna vi kan dra är att eleverna fått extra aktivitetstillfällen under projektet och 

därigenom så har alla elever blivit mer aktiva under skoltid. Projektet är därmed enigt med 

Skolverkets (2005) tankar om att det är innehållet och upplägget som måste förändras, inte bara 

antalet timmar skolidrott. Eftersom projektet ger många alternativ så gagnar det samtliga elever 

och inte bara de som redan är aktiva. Vi tycker det är bra att man även satsat på att erbjuda 

aktiviteter som riktar sig mer mot motion och social samverkan och att det inte är så 

tävlingsinriktat. Detta tror vi är viktigt för att få med de inaktiva eleverna.  

 



 33

Projektets genomslagskraft demonstreras i att eleverna själva angett att 70 % har prövat på och 

fastnat för någon aktivitet som de erbjudits och att alla varit positivt inställda till projektet. I och 

med vårt resultat i denna fråga har man uppfyllt en del i skolverkets (2000) kursplan för idrott i 

grundskolan genom att väcka nyfikenhet och intresset för nya aktiviteter.  

6.3.2 Attityder till idrott och fysisk aktivitet 

Vår andra fråga var om samarbetsprojektet har bidragit till en förändrad attityd till idrott och 

fysisk aktivitet på skolan. Något som förvånade oss var att övriga lärare på skolan har blivit 

positivare till idrotten på skolan till följd av elevernas positiva inställning. Detta anser vi vara 

positivt då idrottsämnet tillskrivs en högre status på skolan och det gör det enklare för en 

eventuell fortsatt satsning. Vi kan inte dra slutsatsen att det är projektet som har bidragit till att 

hela 67 % av eleverna tycker att idrott i allmänhet har blivit roligare nu än för ett år sen men visst 

tror vi att det har en inverkan. Enligt ungdomsstyrelsens (2005) utredning så har idrott allmänt en 

stor betydelse i ungdomars liv vilket till viss del kan förklara varför idrott är så roligt. En annan 

sak som säkert påverkar är det faktum att så många i undersökningen faktiskt idrottar, om större 

delen av eleverna hade stått utanför föreningsidrotten hade resultatet kanske varit annorlunda. Att 

eleverna själva fått vara med och bestämma vilka aktiviteter som ska finnas med på schemat tror 

vi också har stor betydelse till att de är så positiva till projektet. För att vara lite kritiskt 

bedömande tror vi att deras upplägg med att eleverna själva får välja aktivitet kan ha inverkan på 

hur positiva de är, det finns en risk att de väljer något det vet är roligt istället för att prova på 

någon annorlunda aktivitet. Men vi kan dra slutsatsen att projektet inte har inverkat negativt på 

elevernas allmänna attityd till idrott eller deras attityd till idrottsundervisningen på skolan.  

6.3.3 Projektformen 

På vår fråga om projektformen och att använda sig av projekt för att få till stånd en förändring av 

aktivitetsnivån och attityden för idrott i skolan och hos ungdomarna fick vi svaret från 

idrottsföreningens sida att projektpengarna och engagemanget är ett måste för att till stånd ett 

samarbete och en förändring. Vi håller med och anser att genom att ha resurserna för att få en bra 

start och ett stort engagemang bland ledarna så blir det lättare att i framtiden få till stånd ett 

fortlöpande arbete. Vi menar att om de ansvariga under projekttiden arbetar hårt för att knyta upp 

kontakter och arbeta fram ett eget upplägg så vet de inför framtiden vad det är som kostar pengar 

och kan hitta lösningar till att kunna fortsätta satsningen på att alla ska hitta något de tycker om 
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och ökar aktiviteten hos ungdomarna. Att börja brett och senare inrikta sig mot vad närområdet 

kan erbjuda är något som vi tycker låter bra för att satsningen kan fortskrida efter det att projektet 

är slut. Resekostnaderna för att bedriva aktiviteterna blir lägre och att aktivera exempelvis 

föreningarna i närområdet gynnar inte bara samarbetet utan även hela engagemanget i närområdet 

i övrigt. Om vi tittar kritiskt på att använda sig av närområdet så har inte alla skolor samma 

förutsättningar vad gäller anläggningar, lokaler, närheten till grönområden/skogsområden etc. 

Med andra ord är det olika från skola till skola och kan variera mellan storstad och landsbygd och 

utbudet av föreningsverksamhet. Vi menar att förutsättningarna finns för att få tillstånd ett lyckat 

projekt under år 2 där de satsar på närområdet kring skolan vi valde som vårt empiriska objekt. 

 

Vi anser att om man via lite mindre traditionella aktiviteter kan nå någon elev att fastna för 

aktiviteten så arbetet värt mödan. Även tidigare har man prövat sig fram via liknande projekt 

Bergvall-Virtanen & Lindahl (2000) och nått fram till nya målgrupper via de olika aktiviteter 

som bedrivits vilket är ett bevis på att man genom hårt arbete kan hjälpa alla ungdomar att hitta 

något som passar dem och gör att de blir mer aktiva. I projektet vi tittat på hade man lagt 

aktiviteterna på skoltid som något extra utöver idrottslektionerna, detta innebar att alla var med 

och fick välja mellan de olika aktiviteterna. Genom att man lagt projektet under skoltid så måste 

alla vara med och tack vare många olika aktiviteter så får en större del av eleverna chansen till 

inspiration vilket vi tror gagnar de inaktiva eleverna. En fundering vi har är hur resultatet hade 

blivit om projektet hade genomförts helt eller delvis på elevernas fritid. Hade man haft lika 

positiva elever, hade deltagandet varit lika bra, hur hade inställningen varit hos övriga lärare och 

föräldrar mm? En försiktig slutsats är att deltagandet och inställningen troligtvis varit lägre om 

projektet genomförts på elevernas fritid och då speciellt bland de elever som inte är intresserade 

av idrott. 

 

Att man från kommunens sida visar sitt intresse för att olika skolor och föreningar ska få föra 

fram deras erfarenheter som de fått via olika handslagsprojekt tycker vi är ett bevis på att man 

från kommunens håll visar att det de olika skolorna och föreningarna håller på med är viktigt inte 

bara för individen utan för hela samhället. Med tanke på de olika larmrapporterna, Socialstyrelsen 

(2001) och Danielsson (2003), som kommer om ungdomars hälsovanor och livsstil och att 

svenska barn blir allt tjockare och risken för hjärt- och kärlsjukdomar ökar så är detta en fråga för 
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hela samhället. Om man via liknande projekt som ”handslaget” kan få tillstånd en förändring så 

är projektformen med dess innehåll och tanke ett bra instrument till få ett friskare och mer 

välmående samhälle. 

 

Till sist vill vi säga att ”Handslaget” är en relativt ny företeelse och det finns väldigt lite 

forskning och utvärderingar om projekten och deras resultat. Det skulle behövas en stor 

rikstäckande kvantitativ studie om handslagets funktion och genomslagskraft så man kan ha 

något att jämföra med. Vi kan även i efterhand tycka att det var synd att vi inte kunde utöka vår 

undersökning att omfatta även projektets andra år eftersom det skulle genomföras ett par veckor 

efter vår undersökning var gjord.  

6.3.4 Sammanfattande slutsatser 

• Alla elever har fått extra aktivitetstillfällen och därför mer aktivitet. 

• Mer än hälften av eleverna tycker att de börjat röra på sig mera senaste året. 

• Antalet elever som börjat träna någon ny idrott är större än vad tidigare forskning visar. 

• Personalen på skolan och föräldrar har blivit positivare till idrotten på skolan. 

• Projektet har inte inverkat negativt på elevernas attityd till idrottsundervisningen eller 

idrott i allmänhet. 

• 67 % av eleverna tycker att idrott blivit roligare senaste året. 

• Engagemang från alla parter är viktigt för att samarbetet ska fungerar. 

• Genom samarbetet så kan man dra nytta av varandra, i form av lokaler och andra resurser. 

 

6.4 Lärdomar inför kommande yrke 

Som blivande idrottslärare så tycker vi att det är positivt att så många elever tycker att 

idrottsundervisningen har blivit roligare efter att projektet genomförts på skolan. Det visar sig att 

det kan vara bra att göra den befintliga undervisningen mer attraktiv genom att släppa in 

föreningslivet i skolan. Vi håller med idrottsläraren om att man inte får se det som att 

föreningarna tar jobbet ifrån en utan att man får se det som ett komplement och att de kan bidra 

med något nytt som eleverna inte prövat på och att man kan få nya idéer som lärare. En sak som 

vi också fått upp ögonen för är att satsa på närområdet med allt vad det har att erbjuda, genom att 

engagera föreningsidrotten i närheten kan alla parter gynnas. En annan sak vi sett är fördelarna 
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med att lägga aktiviteterna på skoltid, i och med att man gör det är det lättare att nå de mindre 

aktiva eleverna eftersom alla måste delta i de olika aktiviteterna. 

6.5 Förslag på fortsatt forskning 

Ett förslag på fortsatt forskning är att jämföra olika projekt med liknande syfte för att se om det 

skiljer något på exempelvis projekt gjorda i stad eller i glesbygden, olika åldrar, olika aktiviteter 

etcetera. Det kan också vara lärorikt att undersöka ett projekt där en stor del av eleverna är 

inaktiva och inte är föreningsaktiva. 
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Bilaga 1 

 

Ringa in det alternativ som passar dig bäst.          Namn:________________ 
 

TJEJ  KILLE 

1. Vad tycker du om allmänt om projektet/de olika aktiviteterna? 

DÅLIGT  MINDRE BRA BRA MYCKET BRA 

2. Har du deltagit i de olika aktiviteter ni erbjudits under projektet?  

NEJ, INGA NÅGRA  MÅNGA  ALLA 

3. Har du fastnat för någon av de aktiviteter du prövat på under projektet och fortsatt 

att utöva denna aktivitet? 

NEJ  JA, EN AKTIVITET JA, FLERA AKTIVITETER 

4. Vad tycker du om idrottsundervisningen på skolan? 

DÅLIG  MINDRE BRA BRA MYCKET BRA  

5. Hur tycker du idrottsundervisningen har blivit efter att projektet introducerats på 

skolan?  

TRÅKIGARE  OFÖRÄNDRAD ROLIGARE 

6. Vad tycker du om allmänt om idrott? 

GILLAR INTE IDROTT BRYR MIG INTE GILLAR IDROTT     

7. Hur har din inställning till idrott förändrats senaste året? Jag tycker idrott är; 

TRÅKIGARE  ROLIGARE  INGEN SKILLNAD 

8. Tycker du att du har börjat röra på dig mera under det senaste året? 

NEJ  JA  VET INTE  

9. Vad föredrar du att göra på din fritid? (Numrera 1 -8, där 1 är det du föredrar i 

första hand och 8 det du föredrar i sista hand.) 

__ Spela data/tv spel 

__ Se på TV  

__ Läsa böcker 

__ Lyssna på musik 

__ Vara med kompisar 

__ Träna/idrotta/leka 

__ Promenera/cykla 

__ Vara ute/fiska/friluftsliv 

__ Annat: __________________ 



 

10. Tränar du någon idrott på fritiden? Om ja, vad? Om nej, varför? 

 

JA, jag tränar:__________ _____________ _____________ 

 

NEJ, för att jag: Har inte tid  Har inget intresse  

 Orkar inte  Inga kompisar är med  

 Tycker det är för tävlingsinriktat   

 Annat:_________________ 

 

11. Hur ofta aktiverar dig så att du blir andfådd och svettig och känner att hjärtat slår 

fortare? (Kan vara rask promenad, jogga, cykla, leka, träna osv.) 

VARJE DAG NÅGRA DAGAR/VECKA               SÄLLAN ALDRIG 

 

12. Hur många timmar varje vecka tycker du att du aktiverar dig så att du blir andfådd 

och svettig?  

1-2 timmar/vecka  3-4 5-6 7-8 9 timmar/vecka eller mer 

 

13. Har du slutat träna något under det senaste året? 

NEJ  JA OM JA, VAD:________________________ 

 

14. Har du börjat träna något under det senaste året? 

NEJ  JA OM JA, VAD:________________________ 

 

15. Till sist, har du några synpunkter på projektet i övrigt? 

 

 

 

 

 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN / STEFAN OCH LINUS



Bilaga 2 

 

Intervjufrågor med föreningsledare på Storfors AIK 

 

• Vem är du? 

• Hur fick ni reda på handslaget? 

• Vem tog initiativet till samarbetet/projektet? 

• Vad var er tanke med projektet, att få mer aktivitet bland barnen eller knyta an nya 

medlemmar? 

• Hur ska ni få det till en fortskridande verksamhet? 

• Hur tycker du att samarbetet har fungerat? 

• Har ni hört av andra skolor eller föreningar som hört om erat projekt? 

• Tycker ni att ni uppnått de mål som ni satt upp för projektet? 

• Har ni märkt av någon uppgång av medlemmar till följd av projektet? 

• Har ni märkt av någon ökning av spontanidrott på och runt er anläggning? 

• Är det något ni vill ändra på nu till år 2? 

• Har du märkt av om de mer inaktiva eleverna rör sig mera? 

• Har du märkt av några andra positiva eller negativa effekter? 

• Har du något övrigt att tillägga om projektet? 



Bilaga 3 

 

Intervjufrågor med idrottslärare på Bergviksskolan: 

 

• Vem är du? 

• Har ni haft några liknande projekt med föreningar på skolan tidigare?  

• Vad tycker du allmänt om att föreningslivet kommer in i skolan?  

• Hur tänker ni få det till en fortgående verksamhet?  

• Har aktiviteterna genomförts på skoltid? 

• Vad tycker kollegorna om projektet och att det genomförs på skoltid? 

• Har hela skolan varit involverad i projektet? 

• Hur har engagemanget varit i övrigt bland exempelvis föräldrar?  

• Hur ser arbetsbelastningen ut för din del?  

• Har du sett något resultat av om eleverna har blivit mer fysiskt aktiva?  

• Har du märkt någon förändring av attityder eller intresse till idrott hos eleverna? 

• Tycker du att projektformen är bra för att få med de inaktiva eleverna? 

• Har ni märkt om de aktiva eleverna har varit mer positiva till projektet än de inaktiva? 

• Har andra skolor visat intresse för erat projekt?  

• Har du märkt av några andra positiva eller negativa effekter till följd av projektet? 

• Hur tycker du att samarbetet har fungerat med föreningarna? 

 

 


