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Abstrakt

Introduktion/bakgrund: Övervikt och ohälsa bland barn och ungdomar har blivit ett allt 

större problem de senaste åren, den främsta orsaken är att de lever ett stillasittande liv. 

Lektionstillfällena för ämnet idrott och hälsa har blivit färre och detta är något som ses som 

ett hot mot den allmänna folkhälsan i ett framtidsperspektiv. Syfte: Syftet med studien var att 

beskriva idrottslärares upplevelser av vilka hinder (svagheter, hot) och nya möjligheter

(styrkor, möjligheter) som främjar elevers delaktighet och intresse för ämnet idrott och hälsa i 

högstadiet. Metod: Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex idrottslärare på 

högstadieskolor i Luleå och Bodens kommun. Intervjuerna bandades och transkriberades 

därefter. Resultatet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys samt kategoriserades enligt 

en SWOT. Resultat: Utifrån våra grundfrågeställningar analyserades de fyra delarna (styrkor, 

svagheter, möjligheter och hot) enligt en SWOT-analys, där det vuxit fram subkategorier 

under varje del i analysen. Styrkor; tillfredställande utrustning, erbjuda ett stort utbud, 

möjlighet att påverka, förståelse för hälsa och ett roligt och intressant ämne. Svagheter; 

bristande intresse och attityder i elevgruppen, familjesituation och föräldrars attityder, brist på 

tid och energi, begränsad ekonomi och resurser, försämrat leverne och låg självkänsla. Nya 

lösningar och möjligheter; utökad tid till fysisk aktivitet och marknadsföring av ämnet, 

sjukgymnaster i skolan, ge elever fördjupade kunskaper och en helhetssyn på skoldagen. Hot; 

nedskärningar och lågbudgetering, familjeekonomi och faktorer i samhället som hotar 

folkhälsan. Konklusion: Idrottslärarna upplevde generellt ett stort intresse för skolidrott, men 

ämnet hotas av tekniksamhället, skolans snäva budget och en mer stillasittande livsstil. Nya 

lösningar och möjligheter för framtiden skulle vara ett samarbete mellan sjukgymnast och 

idrottslärare, samt en ökad förståelse hos eleverna varför ämnet idrott och hälsa är så viktigt.

Nyckelord: fysisk aktivitet, högstadieelever, idrottslärare



4

Innehållförteckning

Bakgrund................................................................................................5

Syfte .......................................................................................................7

Material och metod ................................................................................7

Informanter .........................................................................................7

Procedur ..............................................................................................7

Dataanalys...........................................................................................8

Etiska överväganden...........................................................................9

Resultat ................................................................................................10

Styrkor...............................................................................................10

Svagheter ..........................................................................................14

Möjligheter .......................................................................................18

Hot.....................................................................................................21

Diskussion............................................................................................24

Metoddiskussion...............................................................................24

Resultatdiskussion ............................................................................25

Konklusion...........................................................................................28

Referenser ............................................................................................30

Bilagor

Bilaga 1 Information till informanter

Bilaga 2 Frågeguide



5

Främjande av fysisk aktivitet hos barn och ungdomar är ett aktuellt ämne. Nyligen höll 

Världshälsoorganisationen ett möte om att förebygga övervikt hos barn och ungdomar. Vid 

mötet betonade ’the World Confederation for Physical Therapy’ (WCPT) betydelsen av fysisk 

aktivitet och vikten av att hälsoprofessioner med expertkunskap inom fysisk aktivitet deltar i 

insatser för att förebygga övervikt hos barn och ungdomar. Vidare betonades att skolan är en 

viktig arena som når ut till barnen redan i tidig ålder (1). Under mötet framkom det att inte 

mindre än 22 miljoner barn i världen klassificerades som överviktiga år 2005 (1). Även 

Europaparlamentet uppmärksammar med en kampanj att i dagens samhälle lider många barn 

av övervikt, nästan var fjärde elev vilket motsvarar ca 400 000 barn inom EU. Skolidrotten 

har sedan år 2002 successivt minskat. Högstadieelever har ett genomsnitt på 60 minuters 

skolidrott per vecka enligt kulturutskottets studie (2). Enligt Statens folkhälsoinstitut är 

rekommendationen för barn och unga minst 60 minuters fysisk aktivitet per dag, detta 

innefattar måttlig till hård aktivitet (3). Bakgrunden till övervikten är inte sämre matvanor 

utan snarare generellt minskad fysisk aktivitet (2).

I en studie som genomförts i Sverige gällande BMI (Body Mass Index) där forskarna jämför 

BMI-utvecklingen hos tonåringar år 1987 och år 2001, påvisades att både pojkar och flickor 

har ökat i BMI (4). I Sverige finns det idag inga representativa nationella data för barn- och 

ungdomsövervikt. Flertalet studier från olika perioder visar att utvecklingen av övervikt och 

fetma bland barn och ungdomar i Sverige följer samma trend som övriga västeuropeiska 

länder. Förekomsten av övervikt bland barn började för ca 20-30 år sedan. En studie visar att 

övervikten har fördubblats bland skolungdomar i Umeå sedan mitten av 1980-talet (5).

Skolan som arena för att främja fysisk aktivitet och hälsa 

Det är allmänt vedertaget att fysisk aktivitet främjar hälsan, så även hos ungdomar (6). Fysisk 

aktivitet hos ungdomar kan främjas genom bla. skolbaserade interventioner, enligt FYSS (6)

kan exempel på detta vara ’’vandrande skolbussar’’. Detta innebär att föräldrarna turas om att 

följa barnen till skolan istället för att åka skolbuss. Det har enligt en studie av Sollerhed och 

Ejlertsson påvisats att utökad skolidrott på schemat skulle innebära fördelar gällande barns 

fysiska hälsa och minska risken för övervikt (7). McBride och Midford har även framhävt, i 

ett projekt för hälsopromotion i Western Australia, fördelarna av fysisk aktivitet bland 

skolungdomar som en viktig komponent för att reducera stress (8). Därför är det viktigt att 

skolungdomarna är delaktiga på lektionerna och redan tidigt intresserar sig för motion. Skolan 

är den enda arenan som når ut till alla elever, därför borde alla delar som ingår i ett hälsosamt 
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liv starta där (9). Det finns en rad riskfaktorer som kommer med övervikt i tidig ålder bla. 

faran av att på sikt drabbas av diabetes typ II, hjärtsjukdomar och andra faktorer som kan leda 

till en för tidig död. Övervikt och fetma anses idag som ett stort hot mot folkhälsan och leder 

till stora kostnader för samhället (10).

Idrottslärarens roll för att stimulera och motivera tonåringarna till fysisk aktivitet är 

betydande. De måste visa sina elever att aktivitet och hälsa inte enbart gäller för stunden, utan 

är en pågående läroprocess under hela livet (11). I en omfattande nationell utvärdering av 

grundskolan, som gjorts på uppdrag av regeringen framkom det att idrottslärarna främst ville 

förmedla att fysisk aktivitet är roligt till sina elever, sedan kom samarbete och på sista plats 

elevernas förbättrade fysik (12). Enligt en enkätstudie där 87 elever i gymnasiet deltog fick de 

svara på frågan om de anser att ämnet idrott och hälsa A erbjuder dem en idrott/motionsform 

de kan idrotta med resten av deras liv, där framgick att totalt sett ansåg 67 % av eleverna att 

idrott och hälsa A erbjuder dem en idrott/motionsform de kan utöva resten av livet. De 

resterande 32 % ansåg inte att idrott och hälsa A erbjöd dem en motionsform/idrott de kunde 

utöva resten av livet (13).

I ytterligare en enkätstudie genomförd av statens folkhälsoinstitut vilken omfattade 905 

grundskole- och gymnasieelever framkom att 3-15% av eleverna sällan eller aldrig deltog på

skolidrotten. De orsaker som låg till grund för lågt deltagande var fysiska skäl så som 

exempelvis: menstruation och problem med svimningar. Det visade sig att 2/3 var av 

psykologiska eller av sociala skäl, eleverna beskrev att det var tråkigt, de var blyga eller att 

det var äckligt (14). 

Vid träningsprogram för obesa barn är det vikigt att ta hänsyn till barnets aktuella grad av 

övervikt. I ett 1-årigt MPEP-program (Moderate Intensity Progressive Exercise Program) för 

obesa barn progriderades träningen successivt. Detta innebar exempelvis att ett 

träningsupplägg innehöll 2 träningspass/vecka och till en början pågick under endast 25 

min/vecka, med 50% av maximal syreupptagningsförmåga. Träningsprogram för obesa och 

gravt obesa barn bör ske i samråd med kunniga personer (6), såsom exempelvis en 

sjukgymnast. Sjukgymnaster kan arbeta hälsofrämjande med att möjliggöra att elever är

delaktiga i fysiska aktiviteter och därigenom förbättra sin hälsa. Det kan tex vara genom 

insatser som stärker elevernas delaktighet och ger eleverna bättre förutsättningar (möjligheter) 

till god hälsa genom att förbättra attityder, beteenden, sociala- eller fysiska miljöer, 
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exempelvis i skolan (15). Eftersom övervikt och minskad fysisk aktivitet är ett stort problem 

idag och att skolan med dess undervisning i Idrott och hälsa är en viktig arena för att främja 

fysisk aktivitet, vill vi genom vår undersökning ta reda på hur idrottslärare i Luleå och Bodens 

kommuns högstadieskolor upplever elevers delaktighet i skolidrotten.

Syfte
Syftet med studien var att beskriva idrottslärares upplevelser av hinder (svagheter, hot) och 

nya möjligheter (styrkor, möjligheter) att främja elevers delaktighet och intresse för ämnet 

idrott och hälsa i högstadiet.   

Frågeställningar

-1- Vad är i dagsläget effektivt (styrkor) för att främja elevernas delaktighet och intresse för 

ämnet idrott och hälsa?  

-2- Vad kan i dagsläget hindra eller försvåra (svagheter) elevers delaktighet och intresse för 

ämnet idrott och hälsa? 

-3- Vilka nya lösningar (möjligheter) skulle kunna förbättra elevernas delaktighet och 

intresse för idrott och hälsa i ett framtidsperspektiv? 

-4- Vad kan lägga hinder i vägen (hot) för att elevers delaktighet och intresse för ämnet idrott 

och hälsa ska utvecklas och förbättras i ett framtidsperspektiv?  

Material och metod

Informanter
Studien baserades på intervjuer med sex idrottslärare, i åldrarna 33-63 med ett medianvärde 

på 46 år. Av informanterna var det två kvinnor och fyra män, yrkesverksamma år var mellan 

5-40 år med ett medianvärde på 13.5 år. Två av informanterna hade 2 idrottskollegor och 

resterande fyra hade 1 idrottskollega.

Procedur
För att få tillgång till idrottslärares upplevelser genomfördes kvalitativa semistrukturerade

intervjuer (16) med sex idrottslärare. Vi fann en lista över högstadieskolor i Luleå respektive 

Bodens kommun på internet (17). I Luleå kommun finns 10 högstadieskolor och i Bodens 

kommun 4 högstadieskolor, storleken på skolorna varierade från 250-500 elever med ett 
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medianvärde på 335 elever. Vi ringde växeln i Luleå och Bodens kommun för att få 

kontaktuppgifter till samtliga skolor och därigenom få kontakt med idrottslärarna samt för att 

se om informationen på hemsidan stämde, dvs. att de var högstadieskolor. De idrottslärare vi 

nådde per telefon informerades muntligt om studien och vi skickade därefter vårt 

informationsbrev (bilaga 1) via e-post till de idrottslärare som var intresserade. I detta brev 

informerades idrottslärarna bland annat om vilka rättigheter de har och vad informationen 

kommer att användas till. Målet med urvalet av informanter var att få så stor variation som 

möjligt avseende informanternas ålder, kön, arbetserfarenhet samt storlek på skolan, de skulle 

också arbeta vid olika skolor. Dock var intresset inte så stort bland de tillfrågade idrottslärarna 

så en urvalsprocess blev inte aktuellt.

Tidpunkt för intervjuerna bokades redan under första samtalet med samtliga idrottslärare som 

deltog i studien. Då intervjuerna var bokade åkte vi ut till högstadieskolorna för att intervjua 

dem. Under fem av intervjuerna deltog båda författarna och var lika delaktiga i intervjun, 

resterande intervju genomfördes av endast en författare. Samtliga intervjuer utfördes med en 

idrottslärare, vi befann oss på skolan i tysta rum med bandupptagning. Två av intervjuerna 

genomfördes på två högstadieskolor i Bodens kommun, övriga intervjuer på fyra

högstadieskolor i Luleå kommun. Intervjuerna utgick ifrån en intervjuguide (bilaga 2). 

Intervjuguiden med öppna frågor hade tidigare utformats av författarna, vilken testades 

genom en provintervju via telefon med en idrottslärare som inte skulle delta i studien.

Dataanalys
Innehållet i intervjuerna analyserades med en kvalitativ innehållsanalys där vi valde att 

använda oss av strukturen i en SWOT- analys (18), dvs. Styrkor (strengths), svagheter 

(weaknesses), möjligheter (opportunities) och hot (threats) för att på ett strukturerat sätt få en 

konkret överblick över våra resultat. De semistrukturerade intervjuer som genomförts utifrån 

en intervjuguide (bilaga 2) och spelats in på band transkriberades därefter ordagrant. Efteråt 

analyserades materialet med en kvalitativ innehållsanalys (16). Det kan vara en fördel att

använda sig av kvalitativ innehållsanalys för att öka kunskapen och förmågan att analysera 

intervjuer och tolka informanternas budskap på rätt sätt (19). I en kvalitativ analys beskrivs ett 

antal steg för att bearbeta det utskrivna intervjumaterialet. Först analyserades hela texten, den 

lästes upprepade gånger med syfte att skapa en förståelse för helheten. Sedan togs meningar 

och fraser ut ur texten som representerade idrottslärarnas egna upplevelser, vilka utgör 

enheterna av analysen. Meningsenheterna kodades och grupperades in i kategorier som 
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reflekterade det vitala budskapet i intervjuerna, dessa kategorier står för det uppenbara 

innehållet vilket beskrivs i resultatavsnittet och illustreras med citat (19).

Tabell 1. Exempel på hur resultatet analyserades

Meningsbärande enhet Kod Kategori
”...möta den här trögheten med ett 
stort utbud”

Stort utbud, styrka Erbjuda ett stort utbud

Etiska överväganden
Svårigheter med ett relativt litet urval var att vi endast fick den subjektiva uppfattningen dvs.

utifrån den enskilda idrottslärarens upplevelse. Genom att vi valde informanter ”som var

olika” kunde urvalet ändå bli något mer representativt för idrottslärare. 

Vi hade muntligt och skriftligt informerat lärarna om att studien var frivillig att delta i, 

forskningspersonen hade rätt att avbryta deltagandet utan att ange skäl. Samt att ingen 

identitet kom att lämnas ut. Det var endast vi och vår handledare som hade tillgång till 

deltagarlista och ljudband, och detta raderades efter examinerad rapport. Ingen enskild person 

eller skola kunde identifieras i rapporten. Vi trodde inte att vår studie skulle kunna väcka 

starka känslor som skulle få deltagarna att känna sig obekväma eller pressade. Däremot kunde

intervjuerna bidra till en större medvetenhet inom ämnet ex. mer eftertanke över vad som är 

bra respektive mindre bra i undervisningen och upplägget på idrottslektionen. 
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Resultat

Styrkor

- Vad är i dagsläget effektivt för att främja elevernas delaktighet och intresse för ämnet idrott och 

hälsa?

Resultatet av innehållsanalysen visar att det som idrottslärarna i dagsläget upplever vara 

effektivt för att främja elevers delaktighet och intresse för ämnet idrott och hälsa kan delas in i 

fem kategorier; tillfredställande utrustning, erbjuda att stort utbud, möjlighet att påverka, 

förståelse för hälsa och ett roligt och intressant ämne.   

Tillfredsställande utrustning

De flesta informanterna upplevde att utrustningen var tillfredsställande. En förutsättning för 

att idrottsläraren skall kunna bedriva ämnet idrott och hälsa på ett önskvärt sätt är att en bra 

utrustning finns tillgänglig på skolan. Enligt våra informanter är det mycket upp till dem 

själva att se till att den utrustning som de behöver finns på skolan, trots en snäv budget.

Genom att ha tillgång till de redskap och den utrustning idrottslärarna behöver underlättar och 

ökar möjligheterna att utöva en stimulerande och rolig idrottslektion för eleverna. En större 

valbarhet av utrustning leder till ett större utbud av aktiviteter vilket ökar elevers delaktighet 

och intresse i ämnet idrott och hälsa. 

Tabell 2. Resultatöversikt med kategorier och subkategorier

Styrkor 
Tillfredsställande utrustning
Erbjuda ett stort utbud
Att ha möjlighet att påverka 
Förståelse för hälsa 
Ett roligt och intressant ämne 

Svagheter 
Bristande intresse och attityder i elevgruppen
Familjesituation och föräldrars attityder
Brist på tid och energi 
Begränsad ekonomi och resurser 
Elevers försämrade leverne 
Elevers låga självkänsla 

Möjligheter
Utökad tid till fysisk aktivitet och marknadsföring av ämnet
Sjukgymnaster i skolan 
Elevers fördjupade kunskaper 
Helhetssyn på skoldagen 

Hot
Nedskärningar och lågbudget 
Familjekonomi
Faktorer i samhället hotar folkhälsan 
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”Så att det det, jag har små grupper, jag har bra material, jag har en fin hall. Det är väl det 

som gör att jag kan, jo att jag själv får välja vad jag vill göra egentligen. Och att eleverna 

också får vara med och vara delaktiga” (Skola 2)

”det känns som att vi ändå vi bygger upp vi har inte jättemycket pengar men vi har byggt en 

plan nu asså resurser där ute att vi ska ha fina grejor så att det inte hänger på det om man 

ska utföra grejor utan att just nu så går det att göra i stort sett det vi vill göra” (Skola 5)

På samtliga skolor finns utrustning att låna till de olika aktiviteterna. Detta för att alla elever 

ska kunna vara med på idrottslektionerna, även de vars föräldrar inte har råd att köpa 

idrottsutrustning.

”...idag så hade vi lånegrejer, folk som glömt kvar så lämna vi upp dom på hemkunskapen 

och dom tvättade och vi kunde dela ut då byxor t-shirt, dojjor har vi nu, 20 par skor så skor 

får dom alltid låna” (Skola 2)

”vi har så att eleverna kan låna till skidor en hel klass och skridskor en hel klass, så att dom 

behöver inte ha sådana saker själva om dom inte har det” (Skola 3)

Erbjuda ett stort utbud

För att främja elevers intresse för fysisk aktivitet är det viktigt att det finns en stor 

valmöjlighet för att alla skall hitta något som passar dem. Många informanter uttrycker att 

deras önskemål/vision är att eleven under skoltiden skall hitta en aktivitet som de vill utöva 

även på fritiden. Vissa skolor har valt att satsa extra på olika typer av hälsoinriktningar, vilket 

ger ytterligare möjligheter för eleven att hitta någon intressant fysisk aktivitet. Medan andra 

skolor har valt att prioritera och avsätta tid för spontanidrott, det gemensamma målet är att 

eleverna skall få röra sig så mycket som möjligt under skoltid.

”men vi försöker och möta den här trögheten med ett stort utbud, så att alla eleverna hittar 

något” (Skola 4)

”sen har dom 3 X 30 min fyshälsa, och det är sån här hälsa då dom går ut, då kan 

klassföreståndaren på skolgården spontanspela basket, en del promenerar en del kan gå 

stavgång. Vi har ju en arena här också, en liten arena med konstgräs och den används flitigt i 
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det här också. Så att vi vill att barn på våran skola ska röra sig varje dag, vi profilerar oss 

som en fyshälsoskola” (Skola 4)

Flertalet skolor har sett ett behov bland eleverna av att kunna idrotta efter skoltid, därför 

erbjuder informanterna att ha idrottshallarna öppna efter skoltid, friluftsdagar som innefattar 

olika typer av motionsformer, temadagar med prova-på aktiviteter – allt för att ge ett så brett 

utbud som möjligt och för att skapa intresse bland eleverna. En del av informanterna har 

uttryckt att alla elever ska kunna ta del av det stora utbudet som finns under exempelvis 

friluftsdagar, vissa skolor har den möjligheten att erbjuda låga kostnader för de dyrare 

aktiviteterna tack vare prioriteringar och ett gott samarbete med ledningen på skolan.

”Så att det är en sån där dag där vi försöker erbjuda så mycket som möjligt och så varierat 

som möjligt så att där har man också ett tillfälle att välja idrott…vi har varje termin en 

prova-på dag och då dom eleverna som är i vårat arbetslag då prova på olika saker” (Skola 

3)

Möjlighet att påverka

Informanterna talar om vikten av att eleverna har en möjlighet att påverka, att de själva får 

vara delaktiga i planeringen och ha ett inflytande i utformningen av idrottslektionerna 

exempelvis har vissa skolor en dag där eleverna får planera vad de själva vill göra under 

idrottstimmarna. I åttan och nian är eleverna ansvariga för en idrottslektion där de själva står 

för undervisningen, detta moment kallas ledarskap. Det är viktigt för skolidrotten att det råder 

ett samspel mellan eleverna och idrottslärare, men också att eleverna får visa vad de är 

duktiga på, då dessa delar bidrar till en ökad stimulans hos båda parter. Informanterna 

beskriver även att de till stor del har inflytande på elevernas delaktighet, närvaro och intresse 

på idrottslektionerna, detta kräver mycket jobb och engagemang. På de mindre skolorna är det 

större chans att idrottslärarna träffar på eleverna i korridoren och då kan de påminna eleverna 

om den stundande idrottslektionen, detta ser informanterna som en fördel.

”o dom e jätteduktig på o ta initiativ och deras delaktighet det e helt okej det dom vill göra 

asså vi kommer överens va så ja kan ibland ha dom som tränar lite individuellt det kan ju va 

någon som vill åka skidor i det här vädret o det har dom chans att göra” 

(Skola 1)
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”vi har en hög närvaro på våra lektioner, men det kräver jobb, det kräver ett otroligt 

engagemang och att man är på och påminner hela tiden om. Det blir ju inte av sig själv, utan 

man måste lägga ned engagemang annars tappar man och det är så” (Skola 3)

Vidare talar de om att eleverna ska kunna delta på sina egna villkor exempelvis vid lätt 

förkylning, idrottslärarna strävar efter en hög närvaro och menar på att om man är tillräckligt 

frisk för att gå till skolan kan man även delta på idrottslektionen genom annan, något mindre 

ansträngande sysselsättning. 

”Och…därför så deltar eleverna kan man säga till 99% vi kallar det att dom deltar för man 

kan delta lätt om man är lätt förkyld och kommer till skolan…Det är såhär att kan man gå till 

skolan då kan man delta lätt på sina egna villkor och vi får se till att dom inte jobbar för hårt 

osv” (Skola 4)

Förståelse för hälsa

Informanterna vi har intervjuat uttrycker ett gemensamt intresse för att eleverna skall få en 

mer övergripande förståelse för hälsa, genom att exempelvis ha en ren teorilektion och 

samarbete med andra ämnen. Det kan vara bra för eleverna att förstå varför de tränar, varför 

uppvärmning är viktigt samt vad bra kost är för att inse vikten av ett hälsosamt liv.  

”på våren i åttan och nian kör vi lite grand och i sexan kör jag en ren teorilektion om 

uppvärmning…i åttan kör vi lite mer tillsammans med hemkunskapen kan man säga, lite 

parallellt med kost, vad ska jag äta, varför ska jag träna” (Skola 2)

Ett roligt och intressant ämne

Ett gemensamt mål för samtliga informanter är att få eleverna att tycka att idrottslektionerna 

är givande och framförallt att de ska tycka att det är kul att gå dit. Eleverna bör känna en 

gemenskap och inte hämmas av olika typer av mätningar inom de olika momenten exempelvis 

mätningar vid längdhopp eller cooper-test. De individuella skillnaderna skall inte spela någon 

roll. Största andelen elever ser idrott som ett roligt ämne vilket är en stark bidragande faktor 

för en stor delaktighet och ett stort intresse. Som det ser ut i dagsläget finns det enligt våra 

informanter ett stort intresse hos eleverna för ämnet idrott och hälsa. Informanterna upplever 

att det är en viss skillnad mellan elever som idrottar på fritiden och de som inte gör det. De 

elever som ser fysisk aktivitet som en del i sin vardag tycker att ämnet är intressant och ser 
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det som viktigt att få röra på sig. 

   

”så intresset det har ju varit ganska stort, just i det här ämnet. Det är ju trots allt ganska 

populärt ämne. Men det går ju lite grand i vågor, men generellt så är det stort intresse” 

(Skola 6)

”många håller på så att dom tycker att det är viktigt och roligt och röra sig…”(Skola 5)

Svagheter

- Vad kan i dagsläget hindra eller försvåra elevers delaktighet och intresse för ämnet idrott 

och hälsa?

Resultatet visar att det som idrottslärarna i dagsläget upplever kan hindra eller försvåra 

elevers delaktighet och intresse för ämnet idrott och hälsa kan delas in i sex kategorier; 

bristande intresse och attityder i elevgruppen, familjesituation och föräldrars attityder, brist på 

tid och energi, begränsad ekonomi och resurser, försämrat leverne och låg självkänsla.  

Bristande intresse och attityder i elevgruppen

Informanterna vi intervjuat upplever att det finns en viss skillnad mellan årskurserna gällande 

delaktighet och intresse, då yngre elever tenderar att ha mer rörelseglädje än de äldre. Många 

idrottslärare upplever även att det ofta är samma elever som inte deltar och att mycket handlar 

om vilken inställning eleverna har till skolan i övrigt. Idrottslärarna upplever att eleverna 

tycker att det är mödosamt att ta med sig gymnastikkläder till skolan och använder sig av 

ursäkter för att slippa delta ex att de glömt kläder eller är sjuka.   

”Jag har en klass nu, en åtta här där jag har kanske, dom är 18 i klassen och det kanske är 

10-11 stycken varje lektion dom skiter full.., dom har inga grejer säger dom ids inte bära med 

sig dom” (Skola 2)

Idrottslärarna beskriver ett bristande intresse hos en del av eleverna som antingen aldrig har 

provat på någon form av fysisk aktivitet tidigare, inte är fysiskt aktiva på fritiden eller att de 

själva upplever sig sämre än andra elever. Negativa attityder från klasskamrater kan påverka

elevers delaktighet och intresse. Många elever är tävlingsinriktade och tycker därför 

skolidrotten är värdelös eftersom man inte tävlar mot varandra, men det kan också vara ett 
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totalt ointresse på grund av att fritiden täcks av så mycket annat som exempelvis datorer. Det 

bristande intresset för skolidrotten kan också bero på att eleverna allt mer innehar en 

stillasittande livsstil och inte är vana att röra på sig.

”...framförallt hockeygrabbar, hockey och fotbollsgrabbar det är framförallt grabbar så är 

det ju värdelöst med skolidrott. Där tävlar man ju inte, och jag får ju alltid spela med dom 

soporna...” (Skola 2)

”...men det är svårt att få upp intresset, för en del för en del tycker det är jättetråkigt och att 

dom är dåliga” (Skola 2)

”Ja, jag tror det är det har ju, ett barns stillasittande, har blivit vanligare utanför skolan när 

dom kommer hem alltså. Man sitter ned sig och man tappar lite kondition och man blir 

bekväm, man är inte van och röra sig på samma sätt” (Skola 4)

Familjesituation och föräldrars attityder 

Några av informanterna upplever att elevernas delaktighet och intresse i ämnet idrott och 

hälsa präglas av familjesituationen. Enligt informanterna beskrivs en ökad ekonomisk 

otrygghet bland exempelvis ensamstående mödrar som inte har medel att hitta på någon fysisk 

aktivitet på fritiden. Det handlar mycket om familjetraditionen och föräldrars attityd till fysisk 

aktivitet, har föräldrarna aldrig själva haft ett intresse av att röra på sig kan detta speglas av på 

barnen. Informanterna menar på att föräldrarna inte heller är medvetna om vad ämnet idrott 

och hälsa innefattar. Om eleverna inte sedan tidigare haft goda erfarenheter av ämnet idrott 

och hälsa kan det bidra till ett bristande intresse även på högstadiet.

”Och sen tycker, kan man också skåda en sak och det är familjesammanhållning, barn som 

inte kommer till skolan och eller som har mycket skolk och sånt där. Dom lever lite taskigt 

hemma för att oftast är det ensamstående mammor, oftast är det mamma, pappan sviker alltså 

barnen. Och dom får inte den stöttning dom behöver, ibland det kan tom vara så att sista 

tiden, att man har inte råd att köpa ett par nya skor. Då man är ensamstående. Och det ser vi 

som tragiskt alltså. För den förutsättningen skall alla barn ha” (Skola 4)
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Brist på tid och energi

Något som upplevdes som en svaghet hos alla idrottslärare var tidsbrist. Det har på senare år 

blivit mer kringjobb som bland annat innefattar administrativt arbete i större utsträckning och 

fler obligatoriska möten vilket tar mycket tid och kraft hos informanterna. Den pedagogiska 

rollen som de upplever är så viktig och stimulerande i sitt yrke som idrottslärare kommer allt 

mer i kläm, då många informanter upplever att de får kraft och energi av sina elever. De är 

alla överens om att det är högst betydelsefullt att vara full av energi och entusiasm inför varje 

lektionstillfälle, men som det ser ut idag är det inte möjligt på grund av en ständig stress och 

tidbrist. En del anser att de skulle kunna använda energin bättre för att främja elevernas 

intresse för ämnet idrott och hälsa.

”jag skulle vilja lägga mer energi och ta hand om barn här nere. För mycket energi från mig 

går till det administrativa arbetet… Och det har man sett senare år det blir bara värre o 

värre. Det är ett hinder alltså som oss lärare, vi skulle kunna använda energin bättre för att 

främja det här intresset.” (Skola 1)

Den bristande tiden påverkar även eleverna. Idrottslärarna upplever att det blir ett 

stressmoment för eleverna att byta om och duscha då tiden mellan lektionerna är knapp. En 

del idrottslärare ser det som en viktig del i ämnet att eleverna skall kunna slappna av och 

varva ner efter avslutad lektion, men det finns ingen tid till det. 

”Dom känner sig stressad att springa ner från en teoretisk lektion, dom vill ju va gärna i tid, 

och vara ombytta och det är ett stressmoment för dom.” (Skola 1)

Begränsad ekonomi och resurser

Många informanter upplever att klasserna är för stora vilket är något som kan hindra dem i 

deras arbete och bidra till minskad kvalité i undervisningen. För stora klasser innebär att de 

inte hinner se varje elev och deras individuella skillnader, exempelvis kunna hjälpa dem som 

inte har tidigare erfarenheter inom idrott, då vissa informanter menar på att eleverna både 

kräver och behöver individuell uppmärksamhet från idrottsläraren. 

” Det beror ju på lite grand vad man skall göra ibland så vill man ju ha jättefå bara för att 

kunna instruera när man ser att de inte har så mkt i bagaget…”(Skola 5)

Ett övergripande problem enligt samtliga informanter är frågan kring ekonomi, många 
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upplever att budgeten är snäv, detta innebär i sin tur att resurserna blir färre. Exempelvis 

tycker en del att en sjukgymnast skulle vara en resurs men att det inte finns ekonomiska 

möjligheter till det. 

”Det skulle vara jätteroligt att ha en sjukgymnast, men när man inte ens har råd att ha en 

skolsköterska i Bodens kommun eller något sånt där så är det jobbigt att kunna anställa ha 

en..” (Skola 2)

Försämrat leverne

Flertalet informanter upplever en ökad övervikt och sämre kondition bland eleverna, detta i 

sin tur har ett samband med en mer stillasittande livsstil och en sämre mathållning, 

exempelvis ersätter de middag med godis. Även grundstyrkan hos den enskilda eleven är 

försämrad vilket informanterna upplever är mycket skrämmande för framtiden i ett 

hälsoperspektiv. 

”jag tycker nog det att det har blivit en ökning där. Det märker man. Vad det nu beror på… 

om det är stillasittande… men det beror mycket på hur dom äter hemma. Många som hoppar 

över lunchen i skolan och går till ica och köper sin dricka och sitt wienerbröd och det är 

lunchen” (Skola 6)

Låg självkänsla

Det har blivit allt vanligare med en ohälsosam kroppsuppfattning bland eleverna enligt 

idrottslärarnas upplevelse, mycket kan bero på omgivningen exempelvis media. Situationen i 

omklädningsrummen är ett jobbigt moment för många elever där de kan känna sig otrygga 

menar idrottslärarna. Eleverna jämför sig med varandra och kan vara känsliga för om någon 

tittar på dem eller granskar deras kroppar, vilket kan resultera i att de hoppar över idrotten och 

skyller på någonting annat. En del elever tycker det är pinsamt att delta, både gällande fel 

klädsel som föräldrarna skickat med eller att det syns så väl om de gör någonting ”fel” på 

idrottslektionen. Informanterna upplever en låg självkänsla hos vissa elever och att de inte tror 

att de klarar av vad som krävs.  

”…det e som, jag tycker ju ändå intresset och behovet finns här och dom vill det här men 

hindrar elever från att vara liksom fysiskt aktiv det är så mycket runt omkring… det är det här

hur man ser ut just nu, om nån tittar på en, om man är bättre eller sämre än någon 
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annan…”(Skola 1)

”…det är ju det där med självförtroendet man tror inte att man kan, man vågar inte, och visa 

sig inför andra för här blir det ju väldigt öppet i teoretiska ämnen kan man sitta och skriva 

sin matte och det är ingen som märker om man gör fel” (Skola 3)

Möjligheter

- Vilka nya lösningar skulle kunna förbättra elevernas delaktighet och intresse för idrott 

och hälsa i ett framtidsperspektiv?

Resultatet av innehållsanalysen visar de nya lösningar och möjligheter som idrottslärarna 

upplever för att främja elevers delaktighet och intresse för ämnet idrott och hälsa kan delas in 

i fyra kategorier; utökad tid till fysisk aktivitet och marknadsföring av ämnet, sjukgymnaster i 

skolan, ge elever fördjupade kunskaper och en helhetssyn på skoldagen.

Utökad tid till fysisk aktivitet och marknadsföring av ämnet 

Idrottslärarna upplever att en utökning av idrottstimmarna skulle innebära ett ökat intresse hos 

eleverna, och för att eleverna skall få den fysiska aktivitet som de behöver. En möjlighet 

kunde vara att starta en skolidrottsförening för att få igång intresset även utanför skolan. 

Enligt informanterna skulle ett ökat antal idrottstimmar på schemat vara fördelaktigt för de 

elever som inte rör sig på fritiden. Eleverna bör få någon form av motion varje dag, detta 

skulle kunna vara vad som helst så länge de får röra på sig menar idrottslärarna. Ytterligare en 

lösning på det bristande intresse som finns hos vissa elever skulle kunna vara att eleverna 

kunde komma till skolan efter skoltid och utnyttja hallen.

”Ja, att öka tiden…vi håller just nu på att jobba med att få igång en skolidrottsförening…ja 

det är en möjlighet att man ökar tiden för barnen då har man skapat ännu bättre intresse” 

(Skola 4)

”…dom här som rör sig och är med på fritiden i olika idrotter och sånt dom har ju tillräckligt 

med rörelse. Men dom som inte har någonting, det känns som att 3 gånger i veckan behöver 

man röra sig. Så en gång till…”(Skola 5)
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För att öka intresset och därmed delaktigheten på idrottslektionerna är det av stor vikt att 

eleverna hittar något som de kan fortsätta med även efter avslutad skolgång, att de hittar ett 

livsintresse. Det är viktigt att de elever som inte idrottar på fritiden hittar något som de tycker 

är roligt på skolidrotten. För att det ska vara möjligt att skapa intresse hos eleverna krävs ett

stort utbud, att man erbjuder mycket olika aktiviteter och inspirerar eleverna till att röra sig. 

En möjlighet kan då vara att erbjuda ytterligare varierande utbud, utöver det utbud som i 

dagsläget finns, för att kunna inspirera eleverna till fortsatt fysisk aktivitet. Detta är en 

möjlighet som idrottslärarna själva ser inför framtiden för att öka intresset och delaktigheten. 

En annan möjlighet och ny lösning för att locka elever som inte är intresserade av exempelvis 

innebandy eller fotboll till deltagande i skolidrotten kan vara att byta namnet idrott till något 

som inte låter så ”hårt”, då detta kan avskräcka elever från att delta. 

” det gäller ju att man hela tiden är engagerad, ge dom möjligheter och redskapen för att 

tycka att det är roligt med rörelser och med idrott så att dom även gör det på fritiden och 

liksom man får som smitta av sig” (Skola 5)

”Det behöver inte kallas idrott, det kanske man, kan kalla något annat, att dom får röra sig 

på skolan mera. Att kalla det idrott, det låter som då ska man spela innebandy eller fotboll 

eller ishockey då…det finns ju…kalla det hälsa eller må bra..istället. Idrott är ett hårt ord, 

som kanske skrämmer. Idrott, lek…vad hette det på min tid?  Då var det…gymnastik, lek och 

idrott” (Skola 6)

Sjukgymnaster i skolan

Flertalet av våra informanter såg det som en stor möjlighet att få in sjukgymnaster i skolan. 

De upplever att sjukgymnaster skulle kunna ge en mer teoretisk kunskap och leda praktiska 

genomgångar om hur kroppen fungerar, vad man ska göra vid olika typer av skador, varför 

man bör värma upp och hur sambandet i kroppen ser ut. Ett samarbete med sjukgymnaster 

skulle enligt informanterna ge en större helhet av varför man ska träna och varför det är bra, 

detta skulle kunna leda till en ökad förståelse hos eleverna. 

”Ja, det skulle dom väl kunna göra, kunna förklara samband i kroppen, hur kroppen fungerar 

så här med musklerna, när man kör styrka exempelvis eller någonting att man har, har det 

här kunna, få en förklaring till att med uppvärmning, varför värmer vi upp och när vi inte 

värmer upp, varför fick jag ont, varför gick musklerna sönder nu när jag började köra 

styrketräning på en gång utan att värma upp” (Skola 2)
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Enligt informanterna händer det emellanåt att elever som har skadat sig får besked om att ta 

det lugnt, det skulle då vara bra att ha en sjukgymnast som förklarade hur de skulle kunna 

rehabiliteras istället för att bara sitta still. Det skulle även vara en fördel att ha ett samarbete 

med sjukgymnaster då idrottsläraren emellanåt undervisar elever med funktionsnedsättning, 

för att veta vilka krav de kan ställa och hur mycket eleverna bör klara av. 

” mer förståelse för eleverna också just om dom är skadade och vad man kan göra, för det är 

många som tror att bara för att man har gjort illa sig så ska man vara still. När det är 

egentligen kanske rörelse som gör en att man mår bättre, läker skador och sånt. Det tror jag 

sjukgymnaster skulle kunna bidra med…”(Skola 5)

Elevers fördjupande kunskaper

Många informanter anser att det är viktigt att eleverna får fördjupade kunskap kring saker som 

rör hälsa i allmänhet, exempelvis alkohol och rökning. Det är enligt informanterna viktigt att 

eleverna känner ett ansvar och förstår varför de bör delta i ämnet idrott och hälsa om inte 

annat i ett livslångt perspektiv. Idrottslärarna är överens om att de vill att eleverna skall bli 

medvetna om motion och kost, få en djupare insikt och därigenom öka intresset och 

delaktigheten. Något som många tror skulle vara en fördel är att ha ett mer utbrett samarbete 

med andra ämnen, exempelvis med hemkunskapen.    

”…det är ju samarbetet, mellan ämnena tror jag skulle...Att dom (eleverna) ser den röda 

tråden när man säger vi har ju idrott och hälsa att kanske få in mat lite mer det e ju 

någonting som hänger ihop..och att samarbeta med kanske hemkunskapen i första hand då 

lite grand mot NO:n och biologin så att man som ser den röda tråden, att dom helt läser om 

det och sen praktiskt gör det” (Skolan 5)

Helhetssyn på skoldagen

Enligt de vi intervjuat skulle en lösning på den knappa tiden och stressen mellan lektionerna 

vara att ändra schemat och förlänga dagarna i skolan. Detta skulle bidra till minskad stress 

och genom att exempelvis lägga lektionen i idrott och hälsa mitt på dagen skulle eleverna få 

ny energi och må bättre under den fortsatta dagen i skolan.  

”Men även som eleverna ja men kan dom gå till tre va, dom borde gå till halv fyra. Men få ha 
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lugn under dan, får äta i lugn och ro dom skulle må mycket bättre, dom skulle inte må dåligt 

av det, men det finns nån tradition i skolan här att man ska som förkorta dan” (Skola 1)

För elever som tycker det är jobbigt att vistas i större grupper, som känner sig uttittade och 

tycker det är pinsamt skulle en lösning vara att de har möjlighet att ha lektioner i mindre 

grupper genom att ändra schemat.

”…en del elever skulle nog må bra av att ha en mindre grupp, att vi skulle, ja att det skulle 

finnas en plats på vårat schema som var schemalagd där vi får ha elever som inte tycker att 

det är nåt kul att vara i stora grupper, upplever det jobbigt jag tror det finns mer behov av 

det på mellanstadiet därför att där är man mer öppen man tycker inte att det är lika pinsamt 

att vara i en speciell liten grupp, men det skulle kunna vara ett sätt” (Skola 3)

Informanterna upplever att utökade resurser i form utav utökat antal lärare skulle ge en 

möjlighet att bedriva idrott och hälsa i mindre klasser och detta skulle bidra till en bättre 

kvalité i undervisningen. Informanterna vill att mer pengar ska koncentreras kring 

kärnverksamheten, dvs. man ska lägga krut där det behövs.

”...om man ska se till alla elever och kunna ge dom en bra undervisning så ska man inte ligga 

över 25 styck på idrott och hälsa” (Skola 4)

Hot
- Vad kan lägga hinder i vägen för att elevers delaktighet och intresse för ämnet idrott och 

hälsa ska utvecklas och förbättras i ett framtidsperspektiv?

Resultatet visar att det som idrottslärarna i dagsläget upplever kan ses som hot mot elevers 

delaktighet och intresse för ämnet idrott och hälsa i framtiden kan delas in i tre kategorier;

nedskärningar och lågbudgetering, familjeekonomi och faktorer i samhället som hotar 

folkhälsan.

Nedskärningar och lågbudgetering

Idrottslärarna beskriver den hotande ekonomiska situationen på högstadieskolan. Budgeten 

blir allt snävare och kommunerna blir tilldelade mindre pengar än tidigare. Nedskärningar har 

blivit vardagsmat på högstadieskolorna, det blir allt färre lärare på ett större antal elever och 
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idrottslärarna upplever att detta hotar ämnet idrott och hälsa. Marknadens priser stiger och 

försvårar ytterligare för skolan att köpa in ny utrustning. Informanterna tror att utrustningen 

kan bli allt sämre och mer sliten i framtiden om budgeten dras in ytterligare. Något som 

informanterna också upplever skrämmande är om nedskärningarna kommer att innebära ett 

minskat antal idrottstillfällen. Idrottslärarna vi intervjuat menar på att tiden är ett hot mot 

ämnet idrott och hälsa i ett framtidsperspektiv. De anser att idrott är ett ämne som verkligen 

bör prioriteras i dessa dagar, då det finns mycket annat som tar tid ifrån lektionstillfällena ex 

nationellt prov och att friluftsdagarna blir allt färre.

” Så om vi vill köpa tex en ny trampett så kostar det idag 10000-12000 det är väldigt svårt, då 

måste man äska pengar och det är jobbigt va på så vis, det var bättre för tio år sedan, det var 

det” (Skola 4)

”Så det är väl det största hotet att det blir för mycket nedskärningar så att det blir större 

elevgrupper och att man får mindre tid med eleverna. Det tycker jag känns ganska 

skrämmande” (Skola 2)

”...det negativa är att en del pratar om att dom vill dra bort timmar och lägga in nåt annat, 

det är helt vansinnigt utan att det behövs verkligen idrott i skolan” (Skola 2)

Familjeekonomi

Familjeekonomin är något informanterna anser hotar elevers delaktighet. Det finns i dagens 

samhälle föräldrar som inte har råd att köpa utrustning till sina barn och då kan det handla om 

endast ett par gymnastikskor. En av informanterna upplever att det har blivit allt vanligare 

med en försämrad familjeekonomi, framförallt bland ensamstående mammor vilket har blivit 

mer framträdande de senaste åren. Informanterna upplever det skrämmande och tror att 

situationen kan förvärras i framtiden, den försämrade familjeekonomin går hand i hand med 

lågkonjunkturen. Elevers delaktighet hotas även av familjetraditionen. Om utvecklingen 

fortsätter gå mot en mer stillasittande livsstil, kan detta vara ett hot exempelvis mot barn som 

kommer från en familj som inte har för vana att vara ute och röra på sig. Det blir allt svårare 

att ”fånga upp” och motivera dessa till fysisk aktivitet i samma utsträckning som ”vana” 

fysiskt aktiva barn.

”Men jag har hört, sista året, min mamma har inte råd att köpa mig några skor det har jag 
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nästan aldrig hört. Sådana meningar från eleverna har jag börjat höra mer och mer och jag 

såg faktiskt en undersökning att ensamstående mammor idag har det ännu jäkligare när det 

gäller ekonomi, i dagens samhälle” (Skola 4)

”…kan man direkt också säga på en gång vilka barn kommer från en familj som är van och 

vara ute i friluftsliv eller va ute och gå med sina barn bara. Eller vilka går och simmar med 

dom, eller vilka går i skogen, du kan nästan direkt, dom har inga problem och så kan du 

direkt titta, jag brukar fråga gruppen också. Tror du morsan skulle gå ut och gå med mig, 

tror du vi fiskar ingenting, nä men vi åker inte skidor, nä gud vi... Det är barn som kommer 

från familjer som inte gör någonting fysiskt” (Skola 1)

Faktorer i samhället som hotar folkhälsan

Dagens teknik tar över barnens fritid och fångar deras intresse, detta bidrar till mer 

stillasittande barn och hotar deras fysiska aktivitet. När eleverna kommer till skolan upplever 

informanterna att de ofta är trötta och inte har någon energi kvar för idrottslektionerna, detta 

på grund av att de suttit uppe hela natten framför sina datorer. Kameramobiler har också blivit 

vanligare bland elever, dessa utnyttjas frenetiskt i skolidrotten för att slippa undan vissa 

moment. Ofta går den stillasittande livsstilen hand i hand med en sämre kosthållning bl a 

snacks och läsk som intas framför datorn.

”...sen är det också tekniksamhället dom orkar inte, en del har varit uppe hela nätterna, vi 

har en del här som sitter uppe och spelar nätpoker till klockan 6 på morgon. Kommer till 

skolan är helt död, orkar inte göra nånting, dom bara ligger och sover och när dom kommer 

till idrotten nej men jag ids inte och sen kan man säga...dagens teknik, kameramobiler så jag 

sa, då får ni gå till coop och så fotar ni coop. Så kom dom tillbaka då hade dom ju skickat 

mms till varandra, dom lärt sig snabbt hur dom skall göra för att slippa göra någonting” 

(Skola 2)

Många av våra informanter upplever att tekniksamhället bidrar till ett hot mot folkhälsan, då 

fritidsintressena inte innehåller någon form av fysisk aktivitet. Fler elever blir allt mer 

ohälsosamma i kroppen, övervikt ses mer frekvent hos elever idag, generellt är konditionen 

sämre än för några år sedan och elevernas kroppar beskrivs av några informanter som 

muskellösa.
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”Så att, dagens samhälle med all teknik gör att ungarnas kroppar förfaller, kan jag säga… 

utan att dom här gör ju ingenting, dom äter och dricker läsk...dom här som sitter still och 

oftast spelar dator eller inte gör någonting dom får det här lite luddiga… vad kan vi kalla… 

bomullskroppen” (Skola 2)

Eleverna har inte samma förståelse för vad det innebär att ”ta ut sig” och har enligt 

informanterna blivit mer lata. De har inte någon uppfattning om vad det innebär att vara 

riktigt trött i idrottssammanhang, de har ingen aning om hur pulsen normalt ligger i 

förhållande till skattad ansträngning. Informanterna upplever att vissa elever har bristande 

kunskap om vad kondition egentligen är och hur mycket fysisk ansträngning som är 

”normalt” att klara av för sin ålder.     

”Dom har inte lärt sig att ta ut sig, dom tror att dom är trött och det är det som är på idrotten 

också om man nu tar det här negativa med eleverna att dom inte gör någonting det är att dom 

vet inte vad det är att ta ut sig, för dom är det gå in till stan då har dom tagit ut sig. Åh jag är 

så trött, nä du är inte trött du är lat” (Skola 2)

Något som en av informanterna upplever som mycket skrämmande och ett stort hot mot 

folkhälsan är att det kommit in knark i skolorna, via internet. Det är i dagens samhälle otroligt 

lättillgängligt att handla över internet och detta kan ses som en stor fara i framtiden. 

”Sen sista åren alltså, har det börjat komma in, tro det eller ej, men alltså knark i skolorna på 

högstadiet via Internet, tabletter och sånt där. Haschrökning, men vi har ju brutit trenden nu, 

det har varit poliser har varit här och vi har grupper där föräldrarna blivit delaktiga, 

föräldrarna har inte trott på det heller, man kan ju inte, inte knarkar mitt barn inte, inte skulle 

mitt barn ta några tabletter, till slut har dom väl fattat att det är så” (Skola 4)

Diskussion

Metoddiskussion
Vid rekryteringen av informanter stötte författarna på problem, då det var mycket svårt att få 

kontakt med idrottslärarna. Det var sällan idrottslärarna satt på kontoret och hade tid att svara 

i telefon då mycket annat tar upp deras tid, exempelvis lektioner, möten och 

schemaplaneringar. De vi slutligen fick kontakt med ställde sig positivt till att delta i studien 
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och det var möjligt att boka träff redan vid första telefonkontakten. Ett fåtal av de idrottslärare 

vi kontaktade via telefon och e-post svarade inte och inkluderades aldrig i studien. Eftersom 

det var väldigt svårt att få tag på idrottslärarna och rekryteringen var ständigt pågående 

upphörde rekryteringen då antalet (dvs. sex informanter) var uppnått, så någon urvalsprocess 

blev inte aktuell. Författarna upplever ändå att de fick stor variation av informanter då 

spridningen på exempelvis yrkeserfarenhet var stor och de respresenterade olika skolor.

Något som författarna i efterhand velat göra annorlunda var att bifoga frågeguiden i e-posten 

så att informanterna kunde ha tagit del av frågorna och kunnat förbereda sig inför intervjun. 

Många upplevde frågorna komplexa och hade de haft tillgång till frågorna tidigare hade de 

kanske haft en större möjlighet att uttrycka allt de ville ha sagt.

Resultatet i en kvalitativ intervjustudie är baserat på den subjektiva upplevelsen hos 

informanten och hur vi som författare tolkar informationen. Författarna fick intrycket av att 

vissa informanter ville framhäva skolan på ett väldigt positivt sätt, nästintill glorifiera den.

Detta kan ha speglat resultatet till mer positivt än hur det kanske i själva verket föreligger. Det 

fanns även mycket som kunde spela in t ex relationen mellan läraren och eleven. Hade 

idrottsläraren en positiv inställning till idrotten gentemot en negativ inställning kunde detta 

avspegla sig på eleven vilket kunde få betydande konsekvenser för framtiden gällande intresse 

och utövande av fysisk aktivitet.

I helhet upplever författarna att de valt rätt typ av metod för den aktuella studien, då 

kvalitativa intervjuer ger avsevärt mer information än exempelvis en enkätstudie skulle gjort i 

detta fall. Genom personliga möten med informanterna framhävs mycket mer än bara ord, där 

mimik och ansiktsuttryck också spelar en stor roll. Där delges även författarna en möjlighet 

att ställa följdfrågor eller att be informanterna förklara och utveckla sina svar vid oklarheter 

(19).

Resultatdiskussion
Informanterna hade generellt sett liknande upplevelser av vad som i dagsläget fungerar bra 

respektive mindre bra gällande elevers delaktighet och intresse i ämnet idrott och hälsa. De 

resonerade även likartat kring vilka nya lösningar och möjligheter som i framtiden skulle 

kunna bidra till en bättre skolidrott samt vilka hot som skulle kunna lägga hinder i vägen för 

en framtida utveckling inom området. Faktorer på olika nivåer togs upp, individnivå – elevers 
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syn respektive egen roll som idrottslärare, organisatorisk - förutsättningar i skolan, samhälle –

elevernas familjesituation och influenser i samhället. I ett hälsopromotivt arbete är det viktigt 

att arbeta med förändringar på alla dessa nivåer parallellt (20).

Resultatet visade att gemensamma styrkor för flertalet skolor var att de upplevde att det fanns 

en tillfredställande utrustning, att de kunde erbjuda ett stort utbud, att både lärare och elever 

hade möjlighet att påverka undervisningen, idrottslärarnas ambition att öka förståelsen för 

hälsa bland eleverna och informanterna upplevde även att eleverna tyckte det var ett roligt och 

intressant ämne. Samtidigt framkom det att det i dagsläget finns svagheter på

högstadieskolorna; ett bristande intresse och attityder bland eleverna, negativa attityder hos 

föräldrar samt försämrad familjesituation, brist på energi och tid som exempelvis korta raster 

mellan lektionerna, begränsad ekonomi och resurser från ledningen, försämrat leverne och låg 

självkänsla hos eleverna var de aspekter som blev mest framträdande under intervjuerna. 

Informanterna såg också nya möjligheter för hur man i framtiden skulle kunna gå till väga för 

att komma runt befintliga problem och hinder som i dagsläget finns inom ämnet idrott och 

hälsa, man skulle enligt idrottslärarna kunna; utöka antalet idrottstimmar per vecka, ha ett 

samarbete med sjukgymnaster, fördjupa elevers kunskaper inom idrott och hälsa, ändra 

schemat för att minska stress mellan lektionerna och vidare önskar idrottslärarna att det fanns 

en möjlighet till mer resurser. De beskrev också att de skulle kunna göra mer av det som 

fungerar bra idag (styrkorna). I ett framtidsperspektiv såg de även att det finns hot mot dessa 

nya lösningar och möjligheter vilka enligt informanterna var nedskärningar och 

lågbudgetering, färre lektionstillfällen, försämrad familjeekonomi, tekniksamhället som bidrar 

till en mer stillasittande livsstil hos elever samt en generellt försämrad folkhälsa. 

The World Confederation for Physical Therapy (WCPT) diskuterade under ett 

världshälsoorganisationsmöte hur viktigt det är med expertkunskap inom fysisk aktivitet för 

att förebygga övervikt hos barn och ungdomar, de betonade också att skolan är en viktig arena 

för att nå ut till barnen i tidig ålder (1). Resultatet i föreliggande studie visade att 

idrottslärarna upplevde även de att expertkunskap i form av samarbete med en sjukgymnast 

skulle vara en god möjlighet i framtiden och vara fördelaktigt för att främja hälsan hos 

eleverna, då ett mer komplett team med kunskaper som kompletterar varandra skulle kunna ge 

eleverna en större helhet och en djupare förståelse. De framhöll även vikten av att öka antalet

idrottstimmar. Detta stöds av Sollerhed&Ejlertsson som påvisade i en studie att barns fysiska 

hälsa skulle gynnas av att öka antalet idrottstimmar i skolan (7). Våra informanter menade att 
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om de skulle få mer timmar med eleverna skulle intresset och delaktigheten öka för ämnet 

idrott och hälsa och på lång sikt främja folkhälsan. De beskrev att en styrka var att de själva 

har ett stort inflytande för elevernas delaktighet och intresse. Deras pedagogiska roll är att 

stimulera och inspirera eleverna till rörelse. Informanterna tycker det är viktigt att eleverna 

hittar ett intresse, någon form av pulshöjande aktivitet som de själva kan bedriva utanför 

skolans väggar och skapa ett intresse för livet. Dessa åsikter stämmer överens med vad 

Ljungdahl & Svensson behandlat i sin publicerade uppsats som handlar om skolidrottens 

hinder och möjligheter (11).

Något som en del av idrottslärarna upplevde som ett hot för framtiden var att idrottstimmarna 

skulle minska. Enligt Kulturutskottets studie har skolidrotten sedan år 2002 minskat 

successivt (2) och en rädsla hos informanterna för ytterligare indragningar av idrottstimmarna 

är berättigad. Kulturutskottets studie beskriver även att bakgrunden till övervikt hos 

ungdomar framförallt beror på minskad fysisk aktivitet (2), skulle indragningar av 

lektionstillfällen inom idrott och hälsa bli verklighet skulle detta kunna hota folkhälsan i ett 

framtidsperspektiv. Något som upplevdes som en svaghet och hindrade elevernas delaktighet 

och intresse i ämnet idrott och hälsa enligt våra informanter var bland annat situationen i 

omklädningsrummen, att eleverna hade ett bristande intresse eller att de inte ville delta på 

grund av låg självkänsla. Statens folkhälsoinstitut har i en enkätstudie beskrivit orsaker till 

lågt deltagande bland elever och delar av deras resultat stämmer överrens med det våra 

informanter upplevde exempelvis att eleverna tyckte att det var tråkigt eller att de var blyga 

(3). 

Enligt fakta som vi fått fram är övervikt och ohälsa bland dagens barn och ungdomar ett stort 

hot mot folkhälsan i ett framtidsperspektiv. Informanterna i vår studie belyste dessutom ett 

problem med späda, fysiskt svaga ”bomullskroppar” och låg självkänsla hos eleverna. Vi

upplever det mycket skrämmande och ödesdigert, något som samhället verkligen behöver ta

itu med. Livsstilen har förändrats otroligt mycket sedan tekniken utvecklades, datorer och 

mobiltelefoner tar upp allt större plats av barn och ungdomars fritid. Vår generation lever i en 

tid där media och omgivningsfaktorer spelar stor roll, ”den idealiska kroppen” är nästintill 

ouppnåbar, detta i sin tur påverkar barn och ungdomar negativt och de upplever ofta en känsla 

av otillräcklighet. Situationen i omklädningsrummen har blivit ett större problem på senare år, 

de jämför sina kroppar med varandra och något så basalt som att byta om med jämnåriga 

kamrater kan vissa uppleva som mycket obekvämt. För att gå till botten med dessa problem 
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tror vi att det krävs mer kunskap hos eleverna exempelvis genom samarbete mellan 

högstadieskola och sjukgymnast. Sjukgymnastens roll kan vara att lära eleverna varför man 

skall träna, varför det är så viktigt, hur det känns att ha tagit ut sig och hur känns det att ha 

träningsvärk. Det pratas mycket om träningens positiva effekter bland annat på den psykiska 

hälsan, skulle dagens barn och ungdomar bli mer fysiskt aktiva ökar sannolikt även deras 

psykiska hälsa (6). När vi talar om den psykiska hälsan menar vi framförallt självförtroende, 

självkänsla och känslan av att man duger som man är. Enligt Roxendal kan man genom basal 

kroppskännedom öka sin kroppsmedvetenhet och få bättre kroppsuppfattning (21). Här skulle 

sjukgymnasten kunna komma in och leda lektioner i basal kroppskännedom för att eleverna 

skall få en rättvisare uppfattning om sin egen kropp. Enligt vår studie upplever samtliga 

informanter att sjukgymnaster skulle kunna ha en betydande roll inom skolvärlden och att ett 

samarbete mellan idrottslärare och sjukgymnaster skulle gynna folkhälsan. 

Det kan vara viktigt att tänka över hur man disponerar idrottslektionerna, vilken tidpunkt på 

dagen man schemalägger lektionen för att den skall kunna utnyttjas optimalt av eleverna. Med 

detta menar vi att skolan bör sträva efter att lägga lektionen på en tidpunkt där eleverna 

slipper stressa och har gott om tid till nästa lektion. Denna nya lösning skulle kunna ge 

effekter på elevers energi och välbefinnande under skoldagen. Det är emellertid simpelt att 

diskutera nya lösningar och möjligheter, men frågan är om det fungerar i verkligheten, då en 

rad olika faktorer sätter käppar i hjulen. Exempel på dessa faktorer är den snäva budgeten, 

nedskärningar och minskade resurser vilka omöjliggör en förändring i dagsläget. Skolan 

måste få en djupare förståelse för hur viktigt det är att eleverna rör på sig, att de prioriterar 

ämnet idrott och hälsa och satsar mer på elevers välmående. Utan skolledningens stöd är en 

förändring långt borta och på sikt kan ekonomin, om inte annat, få förödande konsekvenser i 

form av sjukskrivningar, hjärt- och kärlsjukdomar, depressioner etc. En av informanterna 

uttryckte att ämnet idrott och hälsa är så pass viktigt att det borde vara ett kärnämne, och 

frågan är om det inte är dags att tänka om?

Konklusion
Det som framkom i vår studie var en rad olika faktorer som spelar in för att högstadieelever 

skall vara delaktiga och intresserade inom ämnet idrott och hälsa. Intresset för att delta på 

idrottslektionen verkar i dagsläget vara relativt stort och det är många elever som tycker att 

det är ett roligt ämne. Det kanske allra viktigaste i dagsläget tycks vara att både elever och 
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lärare är med och utformar undervisningen samt att ett stort utbud av aktiviteter erbjuds. Det 

är ofta samma elever som inte deltar på idrottslektionen, tekniksamhället bidrar till en mer 

stillasittande livsstil och hotar hälsan i ett framtidsperspektiv. Ett bra alternativ för att 

utveckla och gynna skolidrotten skulle vara ett samarbete med sjukgymnaster, men den 

ekonomiska situationen gör detta svårt. Den allmänna uppfattning författarna erhållit är att 

ämnet idrott och hälsa är ett viktigt ämne och bör få en mer betydande roll under skolgången.
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Bilaga 1 - Information till informanter

2010-01-25

Information och förfrågan om medverkan i intervjustudie för examensarbete

I dagens samhälle är övervikt hos minderåriga ett stort problem, en del av problemet anses 
vara att de rör sig för lite. Skolidrotten har stor betydelse och en stor inverkan för tonåringars
framtida fysiska aktivitet och hälsa.

Vi, Elin Skoog och Filippa Roman går sista terminen på Sjukgymnastprogrammet på Luleå 
Tekniska Universitet och gör denna studie som vårt examensarbete. 

Syftet med studien är att beskriva idrottslärares upplevelser av hinder (svagheter, hot) och nya 
möjligheter (styrkor, möjligheter) att främja elevers delaktighet och intresse för ämnet idrott 
och hälsa i högstadiet.   

Vi har valt att kontakta just Dig för att du arbetar som idrottslärare på högstadiet. 

Om Du vill delta i vår studie kommer vi att boka en tid för intervju, på din arbetsplats eller 
annan plats som du väljer. Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta 
deltagandet utan att ange skäl. Intervjun beräknas ta ca 60-90 min, där vi utgår från ett antal 
frågeställningar som berör elevers deltagande i skolidrott och hur det kan förbättras. Eftersom 
det är viktigt att vi får med all information Du ger oss, kommer vi under intervjun ha 
bandupptagning. Det är endast vi och vår handledare som har tillgång till banden, som raderas 
när rapporten är examinerad. Inga namn på vare sig skola eller person kommer att skrivas ut i 
uppsatsen dvs. resultatet kommer att presenteras på ett sådant sätt att ingen individ skall 
kunna identifieras.

Studien kommer att publiceras i maj 2010 på Luleå Tekniska Universitets hemsida och finns 
då tillgänglig på http://epubl.ltu.se.

Vi hoppas på att genom vår studie få en översiktlig bild av högstadieelevers deltagande på 
skolidrotten och hur det kan förbättras ytterligare.

För eventuella frågor kontakta oss gärna!

Med Vänlig Hälsning

/Filippa och Elin

Studenter:
Filippa Roman, filrom-7@student.ltu.se, mobnr: 070-8280114

Elin Skoog, elisok-7@student.ltu.se, mobnr: 073-0280799

Handledare: 
Universitetsadjunkt Agneta Larsson, agneta.larsson@ltu.se



Bilaga 2 - Frågeguide

Styrkor
1. Vad upplever du i dagsläget fungerar bra inom ämnet idrott och hälsa för att främja 

elevernas delaktighet och intresse? Ge exempel    
2. Vad är det som idag bidrar till att du kan bedriva ditt arbete som idrottslärare på ett bra 

sätt /på det sätt som du önskar?

Svagheter
3. Vad upplever du hindrar elevers delaktighet och intresse på skolidrotten?
4. Vad upplever du att det finns för hinder för att du ska kunna bedriva dina lektioner i 

Idrott och hälsa på det sätt som du önskar?   

Möjligheter
5. Vad upplever du att det finns för nya lösningar och möjligheter för att öka elevers 

delaktighet och intresse för ämnet idrott och hälsa?
6. Hur skulle du som idrottslärare göra för att öka intresset och delaktigheten i ämnet 

idrott och hälsa?
7. Tror Ni att sjukgymnaster skulle kunna fylla någon funktion i skolan? Motivera ditt 

svar.

Hot
8. Vad ser du för hot mot ämnet idrott och hälsa i framtiden, dvs. vad skulle kunna göra 

att dina goda förslag/intentioner ej går att genomföra?

Är det något mer du skulle vilja ta upp?


