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Abstrakt 
Riksidrottsförbundet har ett projekt som heter ett handslag med idrotten, där RF delar ut 1 

miljard kronor under en fyra års period. Pengarna ska bland annat användas till att intensifiera 

samarbetet mellan skolor och idrottsföreningar. Under Handslagets tredje år så användes 34 

procent av pengarna till samarbete med olika skolor, samarbete finns alltså i stor utsträckning 

med skolorna. Syftet med vår studie var att undersöka läraren i idrott och hälsas attityd till att 

samverka med de lokala idrottsföreningarna. På vilket sätt vill läraren i idrott och hälsa 

använda sig av de resurser som idrottsföreningarna kan erbjuda genom handslagspengarna är 

en av de frågor vi har titta på.  

Vi valde att göra en enkät undersökning bland lärarna i idrott och hälsa i en mellanstor 

kommun. I denna kommun finns det 40 stycken tillsvidareanställda lärare i idrott och hälsa 

samt 14 stycken tidsbegränsade.  

Resultaten visar att de flesta lärare är positiva till samarbete med idrottsrörelsen. Däremot 

finns en skepsis mot att det skall vara ett pedagogiskt samarbete eftersom idrott och hälsa och 

den föreningsdrivna tävlingsidrotten bygger på olika idéer. Det visar sig även att beroende på 

vilket stadium läraren är utbildad för så skiljer sig synsätten på ett samarbete. 
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Inledning 
Vi har blivit intresserade av fenomenet där idrottsföreningarna blir delaktiga i skolans 

undervisning i idrott och hälsa eftersom vi båda ska jobba som idrottslärare. Kopplingen 

mellan föreningslivet och skolidrotten har varit och är en intressant debatt, där det finns 

många olika synsätt.  För denna studie har projektet handslaget varit en utgångspunkt. Studien 

är inte någon utvärdering av handslaget men genom denna satsning tydliggörs mötet mellan 

den föreningsdrivna tävlingsidrotten och skolämnet idrott och hälsa. 

 

I skolverkets kursplaner och betygskriterier (2000) kan man läsa att skolan skall i sin 

undervisning sträva mot att eleverna ska stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden 

fysisk aktivitet och ta ett ansvar för sin hälsa. Samt att eleverna utvecklar förmågan att leka, 

motionera och idrotta på egen hand och tillsammans med andra. Med dessa utgångspunkter 

tycker vi att vårt arbete blir relevant och intressant att studera mötet mellan skolidrotten och 

den föreningsdrivna tävlingsidrotten för en blivande lärare i idrott och hälsa.  

 

Syfte 
Syftet är att analysera och beskriva läraren i idrott och hälsas attityd till att samverka med 

föreningslivet i skolans verksamhet. 

 

Frågeställningar 
Hur ser läraren i idrott och hälsa på att samverka med de lokala idrottsföreningarna, samt är 

det någon skillnad beroende på vilket stadium läraren är utbildad för?  

Vilka för och nackdelar ser idrottsläraren med att samverka med idrottsföreningarna? 

På vilket sätt vill idrottsläraren samverka med föreningslivet? 

 

 

 



 

 2 
 

 

Bakgrund 
Bakgrunden inleder vi med ett historiskt perspektiv på idrottsrörelsen och ämnet idrott och 

hälsa. Detta belyser vi för att se likheter och skillnader i hur idrottsrörelsen och ämnet idrott 

och hälsa har utvecklats till vad de är idag. 

 
 

Föreningslivets historia 
Genom historien har det funnits många olika definitioner på vad idrott egentligen är. Till en 

början skedde det utan att man gjorde anspråk på en vetenskaplig definition. En chef för 

Gymnastiska centralinstitutet (GCI) Gustaf Nyblaeus myntade under 1800 talets slut i 

romantisk anda idrotten är vår tids ridderlighet (Blom, Lindroth 2002). Fysisk aktivitet kan 

vidare definieras som alla de kroppsrörelser vi utför med hjälp av vår muskulatur (Caspersen, 

Powell, Christenson 1985).  

 

Förutsättningen för mänsklig lek under unga år och tvekamp i mogen ålder är inte att 

människan har blivit bofast och lever i organiserade samhällen. Människorna har förmodligen 

redan långt innan dess haft kraftmätningar som inte har varit för publik men kanske varit en 

betydelse för liv eller död under varierade former (Blom, Lindroth 2002).  

Mellan cirka 7000-3000 före Kristus uppstod de äldsta kända kulturerna i Främre Orienten 

och Egypten. Människan blev bofast och samhällena utvecklades. Det är i dessa samhällen 

man har gjort de äldsta fynden av föremål som berättar att människan utövade idrotter. 

Forskare har dock aldrig kunnat fastslå vad själva idrottandet hade för grund, om det var 

religiösa, krigsförberedande eller bara ett sätt att kunna klara sitt vardagliga liv på.  

Det äldsta kända vittnesbördet om idrott härstammar från sumererna. De levde i landet Sumer 

i södra Mesopotamien. Vid arkeologiska utgrävningar 1937 hittade man en liten 

bronsskulptur, som har daterats till omkring 3000 år före Kristus. Den visar två figurer som är 

sysselsatta med någon form av brottning. Dessa tidigaste bevis för att idrott har utövats är 

endast genom skulpturer och liknande konstföremål, det innebär att vetenskapligheten i dessa 

bevis är ganska vaga. 

 

Ungefär 1400 före Kristus stormade krigsfolk från Mykene på det Grekiska fastlandet ön 

Kreta, plundrade den viktigaste staden Knossos och avskar den minoiska kulturens livsnerv. 

Det blev inledningen till den hellenska, eller grekiska, kulturens blomstring på fastlandet 
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(Blom, Lindroth 2002). Tack vara arkeologiska fynd som har gjorts har man fått mycket mer 

kunskap om den grekiska idrotten än övrig idrott vid samma tidpunkt. De grekiska 

idrottstävlingarna hade oftast samband med religiösa fester för att hedra gudarna. I Grekland 

tycks för första gången idrotten ha fått erkänd ställning i det offentliga livet och betydelsen 

blev ännu mer uttalad genom att landets största filosofer, skalder och läkare i idrott såg medel 

att skapa ett andligt och fysiskt rikt och harmoniskt liv. 

 

Medeltiden var perioden för den religiösa revolutionen och kyrkan menade att de idrottsliga 

former som bedrevs var omoraliska och brutala. Detta ledde till ett motstånd mot allt vad 

kroppsövningar var (Blom, Lindroth 2002). Man ska dock ha klart för sig att detta gällde först 

och främst Europa medan man på andra kontinenter utövade idrott för religiösa mål.  

Jean- Jacques Rousseau var en av de personer som har betytt mycket för utvecklingen av 

idrottsrörelsen. Detta i och med att han skrev uppfostringsromanen Emele. Rousseau 

tillkännagav ett krav på förändrad uppfostran som innehöll kroppsövningar, friluftslekar och 

praktiska göromål före stilla sittande och teoretiska studier 

 

Decennierna kring sekelskiftet 1800 inträffade samhällsförändringar i teori och praktik av 

sådan omfattning att man kan tala om ett paradigmskifte (Blom, Lindroth 2002). Man kunde 

nu urskilja den moderna västerländska människan tillsammans med en början till våra dagars 

industrisamhälle. Dessa förändringar gav nya förutsättningar för idrottslivet. Redan så tidigt 

som 1796 så bildades Sveriges första Idrotts förening Uppsala Simsällskap (rf.se). Vid början 

av 1900 talet befann sig idrottsrörelsen i ett första uppbyggnadsskede i Sverige. Antalet 

utövare och föreningar var få och de var koncentrerade till landets större städer. Idrotten var 

en socialt exklusiv aktivitet med en dominans av åldergruppen 15-24 år. Andelen kvinnor som 

deltog var mycket liten både som aktiva och i styrelseroller. Inom vissa idrotter hade man 

bildat förbund med nationella ambitioner (rf.se)  

År 1879 bildades Sveriges centralförening för idrottens främjande med syftet att allmänt 

propagera för och understödja idrott i olika former (rf.se). De stod för punktinsatser inom 

exempelvis byggandet av Stockholm stadium inför OS i Stockholm 1912. Men 

centralföreningen hade inte som mål att stärka de lokala idrottsförbunden utan i stället 

bildades Svenska gymnastik och idrottsföreningarnas riksförbund, som sedermera (1947) 

bytte namn till Sveriges riksidrottsförbund. Vid bildandet bestod förbundet av 35 föreningar 

och cirka 2000 medlemmar. Detta kan jämföras med 1998 ca 3 miljoner medlemmar och 

21859 föreningar. Idag utgörs de aktiva till ca 40 % av kvinnor och på styrelsenivå ca 30 % 
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kvinnor. Av denna statistik kan man utläsa att det har skett en mycket stor utveckling av 

idrottsrörelsen i Sverige, inte bara närvaromässigt utan även socialt och könsmässigt (rf.se) 

 

Olympiaden år 1912 i Stockholm visade sig betyda väldigt mycket för föreningslivets 

utbredning i Sverige. Redan i slutet av år 1914 kunde Riksidrottsförbundet inregistrera 636 

föreningar med 63000 medlemmar (Blom, Lindroth 2002). De menar att spridningen av 

idrottsföreningar jämfört med andra folkrörelser var påtagligt urbaniserad.  

Efterkrigstiden i Sverige (1946-1970) kom motionsidrotten att få sitt genombrott, detta ledde 

till att synen på idrott vidgades som samhällsfenomen (rf.se). Detta ledde i sin tur till att så väl 

gamla som unga börja idrotta och motionera utifrån sina egna mål och förutsättningar. 

Idrottslivet i stort förändrades ett kännetecken på detta var framväxten av nya idrottsgrenar. 

Hela 20 av Riksidrottsförbundets totalt 68 specialförbund bildades under denna period. 

Idrottsrörelsen fortsatte att växa men inte i lika stor skala som tidigare år, detta gäller då 

speciellt under 2000 talet då det inte har skett någon nämnvärd ökning (rf.se). 

Riksidrottsförbundet menar att en viktig orsak till idrottsrörelsens minskande tillväxt beror på 

att de idrottsliga valmöjligheterna har ökat. Många medborgare väljer alternativ för sitt 

idrottande som inte kräver idrott i föreningsregi, andra väljer modesporter som är löst 

organiserade (rf.se).  

 

Barn och ungdomens genombrott 
Sveriges Skolungdoms Gymnastik och Idrottsförbund bildades 1916 och det var en central 

paraplyorganisation som kom att innehålla all frivillig skolidrott (Lindroth, Norberg 2002). 

Förbundet menade att man inte skulle ta hand om skolidrotten för att man saknade den 

pedagogiska kompetensen samt att skolan måste motarbeta de förråande inslag som enligt 

förbundet låg i idrottens natur. Detta tyckte vi var intressant och vår undersökning ska visa 

hur samverkan mellan idrottsföreningarna och skolan ser ut idag. 

 

Ämnet idrott och hälsas historia 
Slutet av 1700 talet samt början av 1800 talets Europa utmärktes av en livlig debatt i 

pedagogiska frågor (Annerstedt, Peitersen, Rönnholt 2005). Man kunde redan då urskilja att 

kroppsövningar av olika slag rekommenderades i de flesta pedagogiska program. Det var 

pojkars uppfostran som diskuterades både till kropp samt själ. John Locke  och Jean Jacques 

Rousseau  var betydelsefulla i utvecklingen med att upptäcka bristerna i uppfostran. 
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Engelsmannen John Locke kom med sin bok tankar om uppfostran där han förespråkade en 

naturligare metod som skulle bestå av mindre stilla sittande men mera lek och kroppsrörelse i 

det fria.(Annerstedt, Peitersen, Rönnholt 2005). 

Till de personer som har initierat begreppet fysisk fostran i Sverige bör Johan Fisherström  

räknas.  Fisherström var starkt påverkad av Rousseau och drev hårt frågan om en fysisk 

fostran i Sverige.  

Carl Ulric Broocman  krävde i en uppsats om Fattigbarns uppfostran och undervisning på 

landet att en pedagogisk utbildning av gymnastiklärare skulle inrättas. Broocman menade att 

en stark och vältränad kropp är grunden för en sund och påverkbar själ (Annerstedt, Peitersen, 

Rönnholt 2005). 

Anders Otto Lindfors skrev under 1800 talets början en avhandling som hette ”Pedagogisk 

avhandling om gymnastiken”. I denna avhandling beskrev han mycket ingående vad 

gymnastiken hade för mål. Lindfors beskrev sambandet mellan kropp och själ samt de 

personlighets utvecklande mål som man kan uppnå genom en rätt bedriven fysisk fostran. 

(Annerstedt, Peitersen, Rönnholt 2005). Anders Otto Lindfors banade väg för den sedermera 

Per Henrik Lings framgångsrika propaganda för obligatorisk gymnastik i Svenska skolor. 

 

Enligt Annerstedt, Peitersen och Rönnholt (2005) kan man konstatera att det finns fyra motiv 

som legitimerade införandet av gymnastik i skolan: 

• Politiskt - nationella motiv 

• Militära motiv och kopplingen till den allmänna värnpliktens införande 

• Hälso- och hygieniska motiv. Gymnastiken skulle stärka barnen och göra dem mer 

motståndskraftiga mot sjukdomar. 

• Rekreationsmotiv. Alltför mycket tid i skolan ägnades åt teoretiska studier och 

gymnastiken skulle fungera som en motvikt till stillasittandet. 

 

Per Henrik Ling lade grunden till en rörelse systematik som först på 1860 talet genom 

sonen Hjalmar Ling var fullt färdigutvecklad. Man kallade rörelsemomenten för det 

lingska gymnastiksystemet  eller  svensk gymnastik (Annerstedt, Peitersen, Rönnholt 

2005). 

Denna idrottsform dominerade i skolans verksamhet från och med 1800 talets början ända 

fram till mitten på 1900 talet (Blom, Lindroth 2002).  
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Första gången gymnastik blev officiellt invalt vid läroverken var år 1820 där det blev ett 

obligatoriskt ämne med tre stycken veckotimmar som ingen elev utan särskilda skäl kunde 

bli befriad från (Annerstedt, Peitersen, Rönnholt 2005). Detta fick dock ingen reell effekt i 

praktiken eftersom varken lokaler eller utbildade lärare i ämnet fanns att tillgå. Ämnet var 

dock utanför den vardagliga undervisningen och Idrottsläraren hade inget inflytande i 

besluten som togs på skolan.  

 

1919 tillsattes en stor läroverksundersökning i form av en skolkommission (Annerstedt, 

Peitersen, Rönnholt 2005). I denna utredning så ägnades ett helt kapitel åt fysisk fostran 

och skolhygien. Skolkommissionen menade vidare att kursplanerna för gymnastikämnet 

skulle vara lika för både realskola och gymnasium samtidigt försökte man få en 

förskjutning från den traditionella gymnastiken till en undervisning innehållande mer lek, 

idrott och friluftsliv. Gymnastik skulle fortfarande vara ett huvudinslag men det framkom 

en tydlig kritik mot Linggymnastikens ensidighet. Reformarbetets slutresultat för ämnet 

gymnastik ledde till att ämnet ändrade namn 1928 till gymnastik med lek och idrott. Nu 

togs också fäktningen bort från ämnets innehåll och ämnet demilitariserades vilket var ett 

typiskt tecken i 1920 talets nedrustning (Blom, Lindroth 2002).  

 

I och med 1928 års läroverksstadga och kursplaner hade lek och idrott etablerat sig som 

ett obligatoriskt inslag i läroverken (Annerstedt, Peitersen, Rönnholt 2005). Enligt denna 

stadga syftade ämnet till att befordra en allsidig kroppsutveckling, vänja eleverna vid god 

hållning, stärka deras fysiska och psykiska motståndskraft och ge insikt i betydelsen av en 

god hälsa. Andra övergripande mål för hur övningarna skulle bedrivas angavs, de skulle 

vara karaktärsbildande, disciplinerande och leda till en god kamratanda, ansvarskänsla, 

självbehärskning samt ridderligt uppträdande. Ämnet hade nu en timplan med 4x45 

minuters undervisning i veckan. Nu infördes också friluftsdagar som skulle vara 15 

heldagar per år eller dubbelt så många halvdagar.  

 

När läroplanen Lgr 62 utkom minskades antalet gymnastiklektioner i åk 9 till endast två 

lektioner i veckan (Annerstedt, Peitersen, Rönnholt 2005). Målsättningen med ämnet blev 

bredare än tidigare och läraren fick nu detaljerade beskrivningar hur ämnet skulle 

planeras, vad den skulle innehålla samt hur den skulle genomföras. 
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I och med läroplanen Lgr 69 ändrades det till att eleverna i åk 9 skulle ha tre 

idrottslektioner i veckan och de fick inte läggas ihop till ett längre arbetspass (Annerstedt, 

Peitersen, Rönnholt 2005). Här syntes även för första gången att samarbetet mellan skola 

och fritid framhölls samt att läraren skulle ge omvårdnad åt elever med psykiska eller 

fysiska handikapp.  

 

Med läroplanen Lgr 80 bytte ämnet namn från gymnastik med lek och idrott till endast 

idrott (Annerstedt, Peitersen, Rönnholt 2005). Här menar författarna att namnbytet var 

olyckligt ut begreppslig synvinkel eftersom den som läser det förknippar idrott med den 

verksamhet som Riksidrottsförbundet står för och inte den verksamhet som stämmer 

överens med anvisningarna i läroplanen. 

Annerstedt, Peitersen och Rönnholt (2005) menar att det var märkligt att detta beslut inte 

förgicks av någon form av fortbildning för lärarna eller forskning i ämnet.  

För idrottsläraren innebar Lgr 80 att deras frihet i undervisningen ökade och de fick själva 

vara med och utforma sin undervisning genom att de bindande föreskrifterna blev mindre. 

I Lgr 80 kunde man även se en breddning av målsättningsformuleringarna och det angavs 

att idrott skulle medverka till såväl elevernas fysiska, psykiska samt sociala utveckling. 

Ämnesinnehållet i Lgr 80 var indelat i tio huvudmoment och inom varje moment angavs 

det en viss progression för varje stadium. 

 

I och med den nya läroplanen Lpo 94 bytte ämnet namn igen från idrott till  idrott och 

hälsa. Här menar Annerstedt, Peitersen och Rönnholt (2005) att namnbytet får betraktas 

som en markering att ämnet är något kvalitativt annorlunda än idrott inom föreningslivet. 

Lpo 94 har också minskat betoningen på idrottsliga färdigheter och den lokala friheten 

gällande innehåll, arbetssätt och tids tilldelning har ökat. Läroplanen innebär en kraftig 

rörelse från centralisering mot decentralisering (Annerstedt, Peitersen, Rönnholt 2005). I 

Lpo 94 så är det målstyrning som gäller, läroplanen anger mål att sträva mot och mål att 

uppnå. Men hur målen ska nås väljer läraren och elever till stor del själva. Ämnets kärna 

är fortfarande fysisk aktivitet och det är lärarens uppgift att erbjuda ett brett 

ämnesinnehåll. Det ska dock finnas ett tydligt hälsoperspektiv och det görs tydliga 

kopplingar mellan idrott, hälsa och livsstil (Annerstedt, Peitersen, Rönnholt 2005). 
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På (skolverket.se) i Lpo 94 kan man läsa att skolan ansvarar för att varje elev efter 

genomgången grundskola har grundläggande kunskaper för en god hälsa. Samt har 

förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön.  

Detta kan tolkas som att skolan faktiskt har ett ansvar att samverka med olika 

idrottsföreningar, kanske då genom någon av de frågeställningar som vi ska utreda i vår 

undersökning. 

 

Definition av attityd 
I nationalencyklopedin (2006) kan man läsa att definitionen av attityd är förhållningssätt eller 

inställning och att ordet är viktigt inom social psykologin och andra socialvetenskaper. 

Darwin definierade attityd som något yttre eller ett beteende som kan observeras. 

 

Med en attityd menas i vetenskapliga sammanhang en grundläggande värdering hos individen 

(Patell och Davidsson 2003). Vidare menar de att attityden står för något mer än att individen 

tycker något om någonting. Det är med stöd av detta synsätt som vi behandlar begreppet 

attityd i detta arbete. 

 

Handslaget 
Regeringen i Sverige har satsat en miljard kronor till riksidrottsförbundet för att under en 

fyraårs period satsa på barn- och ungdomsverksamheten (rf.se). Regeringen benämner 

satsningen som ”ett handslag med idrotten” men projektet kallas i folkmun för 

”Handslaget”. Pengarna ska avvändas till att stötta och uppmuntra idrottsföreningar och 

förbund att; 

• Öppna dörrarna för fler, främst för inaktiva. 

• Hålla tillbaka avgifterna. 

• Satsa mer på flickor idrottande. 

• Delta i kampen mot droger 

• Intensifiera samarbetet med skolorna. 

 

Vi kommer i detta studie att fokusera oss på punken som innebär att man ska intensifiera 

samarbetet med skolorna. 
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Handslaget ger idrottsföreningar och skolor möjligheten att tillsammans utveckla kreativa 

metoder och huvudsaken är att aktiviteterna präglas av allsidighet och rörelseglädje (rf.se). 

Både skolan och idrottsrörelsen ser gärna att eleverna själva är med och påverkar och är 

delaktiga av planeringen av aktiviteter. Alla ska kunna delta på sina egna villkor med 

respekt för varandras olikheter. Det är viktigt att alla ledare får en tydlig introduktion i 

skolans arbetssätt, eftersom föreningslivets frivilliga ledarstil inte alltid passar in på 

skolan sätt att arbeta.  

Skolan och idrottsföreningarna har olika roller men samma mål med Handslaget; att stärka 

eleverna i deras vardag och att visa vägen till en hälsosam livsstil (rf.se). 

Skolsamverkan ska; 

• Vara förankrad i skolledning och föreningsstyrelse 

• Ske i samförstånd mellan inblandade. Varför? Vem? Hur? När? 

• Genomföras under den samlade skoldagen, men inte ersätta ämnet idrott och 

hälsa. 

 
I Riksidrottsförbundets Rapport om handslagets tredje år (2006) kan man läsa att aktiviteter 

som har drivits i samarbete med skolorna har haft cirka 200 000 deltagare. Drygt 2000 

satsningar ungefär 34 % av Handslagets resurser har lagts på samverkan med skolorna. 

Riksidrottsförbundet menar att fördelen med att samverka mellan idrotten och skolan är att nå 

barnen och ungdomarna där de finns om dagarna för att de ska ha möjlighet att prova på nya 

idrotter som de annars inte kanske skulle ha haft möjlighet att prova på. Vidare menar 

Riksidrottsförbundet att idrottsrörelsen och skolan har samma intresse att få barn och 

ungdomar att röra på sig och må bra. Genom samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan 

menar man på Riksidrottsförbundet att förståelsen för varandras olikheter har ökat.  

 

Handslaget har lett till att fler barn och ungdomar har fått chansen att prova på nya aktiviteter 

och på så sätt har även beläggningen på kommunernas idrottsanläggningar ökat (rf.se).  

I Riksidrottsförbundets rapport om Handslagets tredje år (2006) kan man se att det har under 

Handslagets tredje år har varit 193 stycken satsningar på Svenska Skolidrottsförbundet av 

dessa har 67 stycken varit styrda mot att samverka med skolorna.  

 

Åkesson (2005) menar att statens intresse i Handslaget är stort eftersom barn och ungdomar 

rör sig allt mindre. Vidare menar Åkesson (2005) att färre individer är delaktiga i någon 

idrottsförening och staten hoppas att denna satsning skall ge idrottsföreningar möjligheten att 
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nå ut till fler barn och ungdomar, vilket i en förlängning leder till att förbättra vårt lands 

välfärd. 

 

Fortsatt skriver Åkesson (2005) att han inte har några invändningar mot statens intressen i 

handslaget utan han ställer sig istället frågande ur vilket perspektiv man skall tolka denna 

satsning.  

Handslaget kan enligt honom tolkas på fyra olika sätt: 

 

1. Staten vill se att det verkligen händer någonting inom idrottsrörelsen och att denna inte 

bara kör på i samma gamla hjulspår. Medan alltfler barn och ungdomar väljer annat på 

sin fritid. Staten anser att det måste till en förändring inom idrottsrörelsen och betalar i 

för att få den utförd. 

 

2. Staten anser att idrottsrörelsen gör att stort och viktigt arbete gentemot Sveriges 

befolkning och belönar rörelsen samt ger den medel för att vidareutvecklas.  

 

3. Staten vill stärka sin egen och idrottsrörelsens position gentemot övriga fritids 

aktiviteter. Idrottsrörelsen har tappat många medlemmar på senare år och för att vända 

på denna trend går staten in med ekonomisk hjälp. 

 

4. Riksidrottsförbundet är en gammal och nästintill föråldrad organisation som inte 

attraherar lika många som förr. I vår tid sker stora och snabba förändringar och 

idrottsrörelsen hänger inte med. Genom ekonomiskt stöd hoppas staten på att få fart på 

idrottsrörelsen igen. 

 

Avslutningsvis skriver Åkesson (2005) att handslaget är ett unikt experiment eftersom det 

aldrig hänt något liknande i idrottsrörelsens hundraåriga historia. Detta gör att syftet med vår 

undersökning blir intressant och relevant för våran blivande roll som idrottslärare. 

 

Idrottsledarens utbildning 
Till skillnad från läraren så anses idrottsledarens bakgrund och utbildning vara ett område 

som man har väldigt lite forskning inom (Redelius 2000). Man kan dock inte räkna 

idrottsledaren som en yrkesgrupp på grund av att de flesta verkar på ideell basis men de har 
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dock ett stort inflytande på hundra tusentals ungdomar i Sverige. Redelius (2000) menar i sin 

artikel att det är förvånande att denna grupp inte har varit föremål för mer forskning med 

tanke på gruppens storlek cirka 600.000 och inflytande. 

 
Det finns 68 idrotter som är anslutna till Riksidrottsförbundet, varje av dessa idrotter har 
eget specialförbund som handlägger specifika frågor runt just sin egen idrott. (rf.se).  

 

Så här beskrivs exempelvis ishockeyns idrottsledarutbildning; Ishockeyns utbildningsstege 

har fem olika utbildningssteg som börjar med en grundkurs för att sedan byggas på med 

träningslära A, träningslära B, J/S 2 och en elitkurs (swehockey.se). Syftet med grundkursen 

är att ge samtliga deltagare (spelare, ledare och föräldrar) en grundläggande kunskapsbas i 

ishockey och ishockeyns värderingar. Samt att engagera och entusiasmera deltagarna till ett 

fortsatt ledarskap. Kraven från Svenska ishockeyförbundet för att få vidareutbilda sig är att 

man har gjort grundkursen sedan finns det en given kunskaps stege som man ska följa. Denna 

typ av utbildningsstruktur är liknande i många andra idrotter.   

 

I Riksidrottsförbundets skrift Idrotten Vill (2005) så kan man läsa att det är viktigt för 

idrottsledaren att inte bara lära ut idrottslig teknik utan att även ledaren skall kunna lära ut 

idrottens grundläggande värderingar. Vidare går att utläsa att det är av stor betydelse för 

idrottsledaren att kontinuerligt skaffa sig nya kunskaper inom det sociala ledarskapet såsom 

att lära ut demokratiska värderingar.  Riksidrottsförbundet beskriver vidare i denna skrift att 

man vill intensifiera samarbetet mellan de frivilliga utbildningarna för idrottsledare och de 

yrkesmässiga idrottsknutna utbildningarna på högskolor.  Riktlinjerna för den frivilliga 

utbildningen för idrottsledare ska bland annat vara att utbildningen ska anpassas efter ledarens 

behov och vara av god kvallitet såväl till sitt innehåll som i sin pedagogiska läggning. 

Utbildningen skall också bygga på forskningsrön och erfarenheter från utvecklingsarbeten 

inom olika idrottsliga områden och dra nytta av erfarenheter från idrotts anknutna 

yrkesutbildningar.   

 

Den nya lärarutbildningen 
I regeringens proposition 1999/2000:135  (regeringen.se) framgår att den nya 

lärarutbildningen skall bestå av tre sammanhängande utbildningsblock. Detta skall slutligen 

utmynna i en lärarexamen på minst 120 poäng och som mest 220 poäng. Blocken som den 

nya lärarutbildningen skall bestå av är: 
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1. Det allmänna utbildningsblocket som skall vara 60 poäng, där 10 poäng av dessa skall vara 

förlagda i verksamheten. Detta block skall till ena hälften bestå utav viktiga kunskaper för 

själva läraryrket, och till den andra hälften bestå utav tvärvetenskapliga ämnesstudier. 

2. Ett utbildningsblock mot det specifika ämnet eller ämnena som skall vara minst 40 poäng 

vardera. Där 10 poäng av dessa skall vara ute i verksamheten. 

3. Ett utbildningsblock innehållande specialiseringar som skall vara om minst 20 poäng. Detta 

block skall ses som en vidare utveckling av studentens tidigare tillägnade kunskaper. 

Inom dessa tre utbildningsblock ska den studerande även utföra ett examensarbete på 10 

poäng.      

Denna proposition fastslogs senare av regeringen den första juli 2001 och kom alltså att kallas 

för den nya lärarutbildningen. (regeringen.se)  

 

Hur lång tid är lärarutbildningen 
I en studie av Eva Nesser skrivs att det krävs studier i 3,5 år för att uppnå en lärarexamen i 

riktat mot årskurserna 1-7. Vidare krävs studier i 4.5 år för att uppnå en examen för att 

undervisa årskurserna 4-9. Tiden som krävs för att uppnå en examen för att undervisa på 

gymnasieskolan är lite mer komplext, då faktorer som tillgodoräknande av 

arbetslivserfarenhet kan spela in vid de praktiska ämnena. Men troligt är att en lärare som har 

examen mot undervisning på gymnasienivå har läst mellan 4.5 och 5,5 år. 

(ledarskapochlarande.se)     

 

Läroplanerna 
Läroplanen är en förordning som utfärdas av regeringen och som skall följas av alla som 

bedriver undervisning i skolan. (skolverket.se) Det finns tre olika typer av läroplaner lpfö 98, 

lpo 94 samt lpf 94. I dessa beskrivs skolverksamhetens värdegrunder och uppdrag samt mål 

och riktlinjer för arbetet inom skolan. De tre olika läroplanerna utrycker en gemensam syn på 

kunskap, utveckling och lärande. 

 På (skolverket.se) finns att läsa omI lpo 94 som är läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklasser och fritidshem kan man läsa om att undervisningen skall 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.  Där framgår även  att skolan i samarbete 

med hemmet skall främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar.  
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Kursplaner och betygskriterier 
 Kursplanerna är en komplettering till läroplanerna, där man kan hitta målen för 

undervisningen i varje enskilt ämne.(skolverket.se) Dessa är utformade så att de lämnar ett 

stortutrymme för en lokal och professionell tolkning. Utöver detta finns det även 

betygskriterier som anger vilken kunskapsnivå som eleven skall uppnå för de olika 

betygsstegen. 

 

Kursplaner och betygskriterier i ämnet idrott och hälsa 
Skolverket ( 2000 ) menar att ämnet idrott och hälsa i grundskolan syftar till att utveckla 

elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga. Vidare skall kunskaper ges om den egna 

livsstilens betydelse samt att skapa förutsättningar för eleven att delta i olika aktiviteter på 

sina egna villkor. Om man tittar vidare mot gymnasiala utbildningen så framgår det av 

betygskriterierna att ämnet syftar till en fördjupad kunskap om hur kroppen fungerar samt hur 

olika faktorer kan påverka de fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet. Här skall även 

eleven tillägna sig sådana kunskaper och erfarenheter att de kan välja och delta i lämpliga 

fysiska aktiviteter för fritiden.   

 

Hur ser utbildningen ut för att bli lärare i ämnet idrott och hälsa 
Malten (1995) hävdar att på en bra lärarutbildning skall lärarstudenterna få kunskap om 

följande följande. 

1. Kunskap i ämnet 

2. Kunskap i kursplaner, vilken betydelse synen på eleven har när läraren väljer sätt att 

arbeta på. 

3. Kunskap i pedagogik inom det specifika ämnet, alltså ämnesdidaktisk kunskap. 

4. Konsten att fungera i en skola samt i en personalgrupp, kunna förstå skolans oskrivna 

lagar.  

 

Malten (1995) menar att en viktig del av att vara lärare är synen på pedagogik, här ingår att 

man har funderat på vad kunskap är, hur man får kunskap samt hur man lyckas behålla 

kunskap. Det är viktig att läraren blir medveten om hur denne ser på eleven, samhället samt 

kunskap och hur detta förhåller sig till lärarens sätt att välja metod att arbeta och undervisa på. 

Först när denna medvetenhet om detta har uppnåtts kan läraren på ett korrekt sätt förhålla sig 
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till de värderingar som läroplanen vilar på. Läroplanens värderingar är någonting som varje 

lärare måste följa och arbeta från.   

Som framgår tidigare i bakgrunden finns det alltså skillnader i utbildning mellan en lärare i 

idrott och hälsa och idrottsledaren. En av dessa skillnader är längden på själva utbildningen 

hos respektive. En annan skillnad är hur stor del av utbildningen som läggs på pedagogik.   

  

Skillnad mellan Idrott och hälsa i skolan och den föreningsdrivna 
tävlingsidrotten 
I skolverket (2003) kan man läsa att innehållet i ämnet idrott och hälsa har varierat mycket 

under de senaste hundra åren, man kan även se att utvecklingen inom ämnet följer samhällets 

syn på vad hälsa är och den människosyn som har funnits just då.  I idrottsämnets början var 

det renlighet, frisk luft, betydelsen av att äta rätt och att gymnastisera som var det primära. 

Här skrivs även att den förändring som har skett i samhället i stort med fokus från riskfaktorer 

till frisk och främjande faktorer även har avspeglat sig på skolidrotten.  

 

När den moderna tävlingsidrotten kom till Sverige ca 1875 så fanns det redan tidigt ett 

motstånd från dåtidens stora namn inom skolidrotten (Patriksson 1988). Det var då 

”Lingianerna” som ansåg att tävlingsinslag motverkade kroppens harmoniska utveckling och 

ledde till ensidig färdighet och överansträngning. GCI föreståndaren Nyblaeus menade dock 

att tävling och konkurrens var vanligt förekommande i samhället i stort samt att deltagande i 

tävlingar kunde ge individen energi, viljekraft och karaktärsstyrka.  

 

I Skolverket (2003) menar historikern Björn Sandahl att i och med de revideringar som gjorts 

i läroplanen (LPO 94) så har ämnet idrott och hälsa glidit längre ifrån idrottsrörelsen och mer 

mot ett brett hälsobegrepp.  

 

Forskning kring ämnet idrott och hälsa har inte haft någon stor utbredning, detta innebär att 

ämnet inte har någon akademisk tradition att falla tillbaka på (Karlefors 2002). Den 

fortbildning som idrottslärarna har kommer ofta från idrottsrörelsen och på så sätt kan 

det finnas likheter mellan idrottsrörelsen och ämnet idrott och hälsa. Karlefors (2002) 

menar att ett reviderande av den första kursplanen Lpo 94 där man tog bort texten 

prestations och tävlingsmoment måste dock användas med omdöme kan vara ett 

tecken på att ämnet idrott och hälsa återigen har närmat sig tävlingsidrotten.    
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I SOU (1998:76) Idrott och motion för livet – statens stöd till idrottsrörelsen och friluftslivets 

organisationer står det att det av Riksidrottsförbundet framtagna dokumentet Idrotten vill ska 

genomsyra hela verksamhetens idéer. Vidare kan man läsa att Riksidrottsförbundets stadgar är 

bindande för hela den organiserade idrottsrörelsen. 

 

Studiens problematik 
Idrottsrörelsens verksamhetsidé är att idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha 

roligt, må bra samt prestera mera (Idrotten vill 2005). Här kan man även läsa att idrotten 

består av lek, tävlig och uppvisning samt att idrotten delas in efter ålder och ambitionsnivåer. 

Idrotten vill (2005) beskriver idrott som utmanande och spännande och menar vidare att det 

inbyggda tävlingsmomentet inspirerar oss att testa våra gränser, att uppnå bättre resultat samt 

att prestera mer.   

 

Som en rak motsats mot idrottsrörelsens verksamhetsidé står det under mål att sträva emot i 

skolverkets skrift kursplaner och betygskriterier (2002) bland annat att skolan skall sträva mot 

att eleven utvecklar kunskap om vad som främjar hälsa samt att eleven ska utveckla 

kunskaper att kritiskt bemöta missförhållanden som kan förekomma i samband med olika 

typer av fysisk aktivitet.  Här framgår en tydlig problematik med tävlingsidrottens intåg i 

skolans verksamhet. På ena sidan tävlingsidrotten med dess inriktning mot prestation och på 

andra sidan skolans ämne idrott och hälsa som ska se varje individs behov efter deras egna 

förutsättningar och inte mot tävling. 

 

 

I skolverket (2003) kan man läsa att eleverna tycker att tävling är det minst viktiga 

inslaget i skolidrotten, där menar också 75 % av eleverna menar att det viktigast 

inslaget i skolidrotten är att ha roligt genom rörelse. Vidare kan man även läsa  att  

lärarna tycket att tävlingsmoment och att konkurrera är det minst viktiga inslaget i 

ämnet idrott och hälsa.   

 

Vidare skriver skolverkets kursplaner och betygskriterier (2000) att skolan skall i sin 

undervisning i idrott och hälsa sträva mot att eleven utvecklar förmågan att leka, 
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motionera och idrotta på egen hand och tillsammans med andra. Detta ser vi som en 

legitimering av en samverkan med föreningslivet genom skolans verksamhet.  

 

Om idrottslärarna tycker att det ska vara en samverkan och hur detta rent praktiskt ska 

ske finns det många olika uppfattningar om och detta ska vi vidare undersöka genom 

våra frågeställningar och redovisa i vårat resultat. 
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Metod 
I vår studie vill vi studera läraren i Idrott och hälsas attityd till att samverka med 

föreningslivet. Det är en studie med både kvalitativa och kvantitativa inslag. Backman (1998) 

menar att en kvalitativ studie inte innehåller siffror eller tal samt att utsagor sker verbalt och 

att det resulterar i skrivna eller talade formuleringar.  Patel och Tebelius (1987) menar att 

kvalitativ metod enkelt kan beskrivas som att söka kunskap som kan uttyda och förstå 

fenomen, medan kvantitativ metod söker kunskaper som förklarar fenomen. I vår 

undersökning vill vi både förstå och förklara idrottslärarnas attityd till samverkan med 

föreningslivet, vi menar då att vår undersökning har både kvalitativa samt kvantitativa inslag. 

 

När man gör undersökningar av attityder så använder man sig normalt av intervjuer som 

undersöknings metod för att samla information. Vi har dock valt att använda oss av enkäter på 

grund av att vår tidigare erfarenhet av intervjuer är bristande och dels på grund av 

tidsaspekten i studien där vi ville få in material från alla kommunens lärare i idrott och hälsa. 

Detta hade blivit svårt att genomföra rent tidsmässigt om vi valt att göra interjuver. Patel och 

Davidsson (2003) tycker att det är viktigt att man ska beakta den tid och de medel som man 

har till förfogande i sin undersökning. Backman (1998) menar att intervjuer i kvalitativa 

studier ställer stora krav på forskarens kunskaper inom området. 

 

Urval 
Enkätundersökningen gjordes bland alla idrottslärare i en kommun. I denna kommun finns det 

40 stycken tillsvidareanställda lärare i idrott och hälsa och 14 stycken tidsbegränsade lärare i 

idrott och hälsa.  Utlämningen av enkäterna gjordes personligen enkät under ledning och detta 

innebar att vi träffade en av alla idrottslärarna på varje skola för att presentera enkäten 

muntligt och förklara syftet med undersökningen.  
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Mätinstrument 
I vår studie har vi gjort en undersökning om läraren i idrott och hälsas attityd till samverkan 

med föreningslivet, vidare har vi försökt förstå och analysera urvalspersonernas ståndpunkter. 

Vi undersökte på så sätt läraren i idrotts åsikter, uppfattningar och tankar kring att samverka.  

Med kvalitativ menar Trost (2001) att undersökningens syfte är att förstå 

undersökningsdeltagarna genom frågeställningarna samt att försöka hitta mönster. Metoder 

som utmynnar i numeriska observationer eller låter sig transformeras i sådana såsom 

exempelvis enkäter benämns som kvantitativa enligt Backman (1998). Med ståndpunkt av 

detta menar vi att vår enkät (se bilaga) undersökning har inslag av att både vara en kvantitativ 

samt kvalitativ studie.  

 Patel och Davidsson (2003) menar att syftet måste vara genomarbetat och tydligt innan 

enkäten färdigställs och lämnas ut. Om inte detta görs finns det en stor risk att syftet inte 

överensstämmer med studien. Patel och Davidsson (2003) menar vidare att det är viktigt att 

man klargör syftet med enkäten för att i den mån det går få individen som svarar på enkäten 

att kunna relatera till sina egna personliga mål. I denna studie hade vi tagit fram ett klart och 

tydligt syfte innan vi började med att tillverka enkäten. Detta gjorde att arbetet med enkäten 

samt att hitta de rätta frågorna, kopplat mot syftet inte ledde till några problem. För att i så 

stor utsträckning som möjligt undvika missförstånd i frågorna på enkäten träffade vi även en 

idrottslärare på varje skola.  

 Enkätfrågornas art blev standardiserade, det vill säga alla som svarade på enkäten svarade på 

samma frågor. Enkäterna har ingen anknytning till namn eller nummer på dem som svarade 

och på så sätt är individernas medverkan anonymt. Enkäten som vi lämnade ut hade både 

öppna och slutna frågor. Uppbyggnaden var sådan att några av de slutna frågorna följdes av 

en öppen fråga. Det kvalitativa inslaget i studien kommer främst från dessa öppna frågor. 

 Patel och Davidsson (2003) menar att om man undersöker attityder så ska man utarbeta en 

attitydskala vilket vi gjorde i vår enkät.  

 

Genomförande 
När vi skulle undersöka alla kommunens idrottslärares attityd till samverkan med 

föreningslivet så började vi med att tillsammans med våran handledare tillverka en enkät. När 

detta var färdigt så bestämde vi oss för att besöka minst en idrottslärare på varje skola för att 

förklara syftet med våran undersökning. Genom att besöka minst en idrottslärare på varje 

skola samt att lämna ett frankerat svarskuvert tillsammans med enkäterna (se bilaga) 
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hoppades vi på att få en hög svarsfrekvens. Påminnelser om saknade enkäter var svårt att göra 

eftersom enkäterna var anonyma. 

Arbetet med att lämna ut enkäterna gick bra och vi fick som vi ser det en bra kontakt med 

idrottslärarna på respektive skola. Efter detta var det bara att vänta på att svarskuverten med 

enkäter skulle komma med posten.  

 

Bearbetning av material 
När vi hade fått in alla enkäter efter vårterminens slut så bearbetade vi dessa utifrån vårat 

syfte och frågeställningar. Vi sammanställde alla enkäter och samlade in de nödvändiga rådata 

som fanns. Därefter studerade vi varje enkätfråga och jämförde svaren med tidigare forskning 

samt läroplanen och skrifter som var relevanta för vårat syfte. 

 

Bortfallsanalys 
Vi lämnade ut 54 stycken enkäter till varje skola i kommunen tillsammans med ett frankerat 

svarskuvert där läraren inte hade tid att svara på enkäten på en gång. Vi fick tillbaka 34 

stycken enkäter vilket ger ett bortfall på 38 procent. Eftersom enkäterna var anonyma var det 

svårt att göra påminnelser till de lärare som inte hade svarat. Vi anser att bortfallet beror på att 

enkäterna delades ut i slutet av terminen och många lärare uttryckte även när vi förklarade 

vårat syfte med undersökningen att det var en viss tidspress med andra saker i deras arbete. 

Detta arbete kunde vara betygssättning, kompletteringar samt övrigt elevarbete. 
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Resultat 
Vi har valt att presentera under denna rubrik de enkätsvar som vi anser svara mot vårat syfte 

och våra frågeställningar. Tolkningar av dessa resultat kommer att göras mot tidigare 

forskning och styrdokument.  

 

Det var en relativt jämn fördelning i svarsfrekvens mellan kvinnor och män, 41 % kvinnor 

svarade och 59 % män svarade på våran enkät.  

 

Av de idrottslärare vi har fått svar från arbetade 8 stycken på lågstadiet, 12 stycken på 

högstadiet samt 14 stycken på gymnasiet.  

 
Tabell 1 . Har ni samarbetat med idrottsföreningar på er skola? 

N=34 Ja  Nej Vet ej 

Antal svarande 28 6 0 

 

 

I tabell 1 kan man utläsa att 82 procent av idrottslärarna har samarbetat med idrottsföreningar. 

I målsättningarna för Idrottsförbundets projekt ett handslag med idrotten kan man läsa att man 

ska intensifiera samarbetet med skolorna. Idrottsrörelsen och skolorna har samma 

målsättning, att få eleverna att röra på sig och må bra. (rf.se). Att se så många idrottslärare ha 

samverkan med idrottsföreningarna styrker det faktum att det har varit cirka 2000 satsningar 

på samverkan mellan skolan och föreningarna i Handslaget.  

Man kan läsa i skolverket (2000) under ämnets syfte och roll i utbildningen att ämnet idrott 

och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga samt att ge 

kunskaper om den egna livsstilens betydelse. Samarbete mellan skola och idrottsföreningar är 

ett måste om idrotten i skolan skall fungera bra, men om man ska sätta in idrottsledare i 

skolan så måste det till utbildning för dessa kommenterade en av de tillfrågade idrottslärarna  

  

På frågan om vilket sätt man vill samverka med idrottsrörelsen så kunde man bland annat 

utläsa bland annat följande svar; Genom samarbete med ridklubb, underhåll av skidspår, 

underhåll av hockeyrink, friluftsdagar, nyttjande av material och samarbete med lokaler.  
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Tabell 2a. Anser du att det ska finnas en samverkan med de lokala 
idrottsföreningarna? 

N=34 Ja Nej Vet ej      

Antal svarande 31 3 0      

 

Tabell 2 visar att 91 procent av idrottslärarna är intresserade av en samverkan med de lokala 

idrottsföreningarna.   

Här menar idrottslärarna bland annat att det skulle vara bra med samverkan genom att få in 

mera vuxna in i skolan, kunna nyttja andra lokaler än skolans, integrera elever in i 

föreningslivet, spetskompetens samt erfarenhetsutbyte från idrottsledaren.  

På (rf.se) kan man läsa att samarbetet mellan skola och idrottsföreningar har fungerat bra och 

det har varit ett ömsesidigt utbyte av kunskaper. Åkesson (2005) menar att staten vill att det 

verkligen händer något inom idrottsrörelsen att den inte bara kör på i samma hjulspår. Medan 

allt fler barn och ungdomar väljer annat på sin fritid. Staten anser att det måste till en 

förändring inom idrottsrörelsen ett led i detta kan vara att skolorna samverka med 

idrottsföreningarna.    

 
Tabell 2b. Anser du att det ska finnas ett samarbete med de lokala idrottsföreningarna?  

N=34 Gymnasiet Åk 7-9 Åk 1-6     

Ja 12 10 8     

Nej 2 1 0     

Vet ej 0 1 0     

 

I tabell 2b kan vi tydligt se att alla idrottslärare oavsett stadium , grundskola eller gymnasium 

är intresserade av att samarbeta med de lokala idrottsföreningarna. En bidragande orsak till att 

gymnasielärarna är positiva till samverkan kan vara att det redan finns ett fungerande 

samarbete med skolan och idrottsföreningarna. Här beskriver lärarna på gymnasiet i enkäten 

att man har en föreningsvecka där man bjuder in idrottsföreningar till skolan där de får 

presentera sina idrotter. Av resultatet i enkäten framgår det att detta samarbete skulle kunna 

utökas och förbättras med bland annat fler olika föreningar och fler tillfällen. I åk 7-9 menar 

idrottslärarna att samverkan till större del sker genom utbyte av material, dragning av skidspår 

samt att använda sig av idrottsföreningens lokaler. Vidare menar idrottslärarna i åk 1-6 

förutom material att man även vill ha hjälp av föreningarna med rastvakter, friluftsdagar samt 

att ha mer vuxna i skolan. 
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Tabell 3a. Anser du att det finns några problem med att anlita idrottsledare i skolans 
verksamhet? 

N=34 Ja Nej  Vet ej       

Antal svarande 14 13 7       

 

Idrottslärarna menade att problemen med att anlita idrottsledare i skolan kan vara bland annat 

att de saknar pedagogisk utbildning, att de har ett elittänkande samt att det inte finns ekonomi 

för det. I kursplaner och betygskriterier (2000) kan man läsa under ämnets karaktär och 

uppbyggnad att det föreligger ett starkt samband mellan livsstil, livsmiljö, hälsa och livs 

kvallitet. Detta kan man tolka som att ett elittänkande inte hör hemma i skolans verksamhet. 

Men man kan även läsa att skolan skall sträva mot att eleven stimuleras till ett bestående 

intresse för regelbunden fysisk aktivitet och tar ett ansvar för sin hälsa. Vilket i sin tur kan 

tolkas som ett legitimerade av en samverkan med idrottsrörelsen.   

  

 

 
Tabell 3b. Fördelningen mellan grundskolan och gymnasiet. 

N=34 Gymnasiet Åk 7-9 Åk 1-6 

Ja 6 6 2 

Nej 5 5 3 

Vet ej 3 1 3 

 

Idrottslärarna som jobbar i åk 1-6 anser att ett problem kan vara att idrottsledarna saknar 

pedagogisk erfarenhet och utbildning. Vidare menar dessa lärare att en del i problematiken 

kan vara att idrottsledaren arbetar på ideell basis och kan inte komma lös dagtid. De lärare 

som arbetar i åk 7-9 tycker att problematiken med att anlita idrottsledare kan vara förutom 

utbildningen och pedagogiken svårigheter med att finna tid utanför de schemalagda 

lektionerna för aktiviteter.  När man titta närmare på gymnasielärarna så ser man samma 

problematikbild som i åk 7-9. Anmärkningsvärt är det stora antalet som har svarat vet ej i 

både grundskolan och på gymnasiet.  
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Tabell 4a. Anser du att det finns några möjligheter med att anlita idrottsledare i skolans 
verksamhet? 

N=34 Ja  Nej  Vet ej        

Antal svarande 28 4 2        

 

På vilka möjligheter det finns med att anlita idrottsledare i skolans verksamhet menade 

idrottslärarna att det kunde vara bland annat att eleverna skulle erbjudas mer friskvård, 

eleverna skulle få träffa andra ledare, få nya idéer samt att få fler vuxna i skolan. 

På (rf.se) kan man läsa att fler barn har fått möjlighet att prova på olika idrotter vilket har lett 

till kommunernas idrottsanläggningar nyttjas mer än tidigare. Idrottsledare är bra om de 

används på rätt sätt var en av de kommentarer vi fick av de tillfrågade idrottslärarna. Vidare 

menade idrottslärarna att läraren måste styra undervisningen och inte idrottsledaren. De flesta 

av lärarna ser möjligheter med att anlita idrottsledare i skolans verksamhet. 

Malten (1995) menar eleverna bör möta många olika sorters ledarpersonligheter under sin 

utbildning och därmed få tillgång till skiftande modeller för sitt eget utvecklande.  

 
Tabell 4b. Fördelningen mellan grundskolan och gymnasiet. 

N=34 Gymnasiet Åk 7-9 Åk 1-6 

Ja 10 11 7 

Nej 3 0 1 

Vet ej 1 1 0 

 

Idrottslärarna på grundskolan åk 1-6 menade att man kunde nyttja idrottsledaren som 

specialister vid vissa tillfällen utöver idrottslärarens kompetens för att få spetskompetens 

inom vissa områden. Idrottslärarna på grundskolan åk 7-9 tyckte att man kunde använda 

idrottsledaren till att starta olika skollag inom skolans verksamhet för att aktivera eleverna. En 

annan åsikt som idrottsläraren på grundskolan 7-9 hade var att förutom spetskompens på 

lektionerna kunde idrottsledaren bidra med fler vuxna i skolan först och främst som 

förebilder. Utöver föregående lärares åsikter menade gymnasielärarna att det kan vara en bra 

möjlighet för eleverna att träffa idrottsledare och på så sätt slussas ut i föreningslivet.  
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Tabell 5. Tror du att en idrottsledare och en lärare i idrott och hälsa har likvärdiga 
utbildningar? 

N=34 

Mycket 

likvärdiga 

Ganska 

likvärdiga 

Inte speciellt 

likvärdiga 

Inte alls 

likvärdiga 

Vet 

ej 

Antal 

svarande 0 5 14 15 0 

 

I tabell 5 kan man se att ingen av de tillfrågade idrottslärarna tyckte att idrottsledaren och 

idrottsläraren hade mycket likvärdiga utbildningar. Hela 44 % av idrottslärarna tyckte att 

utbildningarna inte alls var likvärdiga. Dessa idrottslärare motiverade detta bland annat med 

att idrottsledarna saknar pedagogisk utbildning, saknar utbildning om barns motoriska 

utveckling samt att de saknar den värdegrunds utbildning som en idrottslärare har. 

Anledningen till detta tror vi beror i stor utsträckning att idrottsledarna ofta är ideellt 

arbetande som i många fall saknar utbildning, medan läraren har läst i tre till fyra och ett halvt 

år för att få sin examen.  

 
Tabell 6. Anser du att idrottsrörelsens riktlinjer överensstämmer med skolans läroplan? 

N=34 Överensstämmande Inte överensstämmande   

Antal svarande 8 26   

 

De lärare som ansåg att idrottsrörelsens riktlinjer överensstämmer med skolans läroplan (23 

procent) menade bland annat att både skolan och idrottsrörelsen ska fostra ungdomar i 

kamratlig och demokratisk anda, öka intresset för fysisk aktivitet, främja barns hälsa och 

välbefinnande, ha roligt och deltaga samt att fungera ihop med andra barn. Här menade 

istället de idrottslärare som svarade att idrottsrörelsens och skolans riktlinjer inte är 

överensstämmande bland annat att idrottsrörelsen är mer elittänkande, idrotten i skolan är till 

för alla och för att alla ska deltaga efter sin egen förmåga. Vidare kunde man utläsa att 

idrottslärarna menade att skolan styrs av styrdokument och andra dokument som 

idrottsrörelsen saknar samt att idrottsrörelsen har en smalare och spetsigare kompetens. 
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Diskussion 
 

Inledningen på diskussionen kommer att redogöra för undersökningens validitet samt 

reliabilitet. Detta följs av en resultat diskussion, slutsats och avslutas med idéer till fortsatt 

forskning. 

Validitet 
Vår undersökning har gjorts med hjälp av enkäter för att den metoden lämpar sig bäst till våra 

frågeställningar samt vårt tidsperspektiv. Med validitet menas trovärdigheten i 

mätinstrumentet det vill säga att våra enkäter ger svar på våra frågeställningar (Patel & 

Davidsson 2003).  Vi anser att svaren vi har fått av våran enkät undersökning ger svar på våra 

frågeställningar vilket vi anser ger en hög validitet (Trost 2001). Anledningen till att vi inte 

har gjort några intervjuer är dels att det är tidskrävande samt att det ställer stora krav på 

forskarnas kunskaper inom området (Backman 1998). Nackdelen med anonyma enkäter som 

vi har använt oss av i vår undersökning är att det är svårt att skicka påminnelser eftersom vi 

inte vet vilka som har svarat på enkäten.   

Reliabilitet 
Patel och Davidsson (2003) menar att för att ha en god reliabilitet måste vi veta att vår 

undersökning är gjord på ett tillförlitligt sätt. Vi anser att vår enkät undersökning kan ha 

brister ur ett nationellt syfte eftersom vi endast undersökte en kommuns idrottslärares attityder 

till samverkan med idrottsföreningar. Och andra sidan kan dessa lärare stå som mall för övriga 

Sverige eftersom undervisningen skall vara likvärdig i hela riket (skolverket.se). Reliabiliteten 

i våran undersökning är hög anser vi eftersom vi klartgjorde syftet för minst en idrottslärare 

på varje skola samt att frågornas art inte gav utrymme att misstolkas. Vid den tidpunkt som vi 

lämnade ut enkäterna hade lärarna en viss tidspress i slutet av terminen med betygssättning, 

vilket kan ha varit ett faktum som ledde till att frågorna på vår enkät inte gavs den tid som 

behövdes. Detta kan i sin tur ha påverkat svaren på de öppna enkätfrågorna negativt.  

 

Resultat diskussion 
Syftet med studien var att undersöka läraren i idrott och hälsas attityd till att samverka med 

föreningslivet i skolans verksamhet. I resultatet av vår undersökning kunde vi se att 

idrottsläraren i stor utsträckning (82 procent) redan har samverkat med idrottsföreningarna. 

Detta är således ingen ny företeelse bland idrottslärarna.  
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I skolverkets kursplaner och betygskriterier (2000) kan man läsa att: skolan skall i sin 

undervisning i idrott och hälsa sträva mot att eleven utvecklar förmågan att leka, motionera och 

idrotta på egen hand och tillsammans med andra.(s.22) Detta ser vi som en legitimering av ett 

samarbete med föreningslivet genom skolans verksamhet.  

Här ser vi även i vår undersökning att läraren i idrott och hälsa med få undantag har en positiv 

attityd till att samverka med idrottsföreningarna.  Den positiva attityden till samverkan mellan 

skola och idrottsföreningar grundar sig i att föreningarna tillhanda håller materiella resurser för 

verksamheten så som dragning av skidspår, underhåll av hockeyrink samt material. Här kan man 

dock se en skillnad mellan grundskolan åk 1-6, grundskolan åk 7-9 och gymnasieskolan. 

 

 I grundskolan åk 1-6 beskriver idrottsläraren ett samarbete till största del byggt på materiella 

ting. Idrottslärarna på grundskolan åk 7-9 uttryckte förutom materiella ting även en önskan om 

fler vuxna i skolan. Medan idrottslärarna på gymnasiet i större utsträckning var intresserade av 

idrottsledarens kunskaper som en fördjupning i idrottslektionen. En tolkning av detta utslag är att 

Luleå gymnasieskola är förhållandevis nybyggd och därmed inte har brist på materiella resurser 

medan grundskolan inte har samma materiella förutsättningar. Att det finns ett intresse för fler 

vuxna i skolan i årskurserna 7-9 är inte heller särskilt konstigt eftersom dessa lärare har en stor 

arbetsbelastning. Att Gymnasieskolan i största utsträckning var intresserade av idrottsledarens 

kunskaper kan bero på att det redan sen tidigare har arbetat med att bjuda in idrottsledare från 

föreningslivet och sett en positiv utveckling på detta. 

Som vi ser det hade det varit önskvärt att denna inställning även skulle finnas hos grundskolan 

eftersom vi menar att det medför en större chans att elever hittar sitt rätta forum för fysisk 

aktivitet på fritiden. Vi menar även att det är en god investering att använda handslaget pengarna 

till fler vuxna i skolan under förutsättningen att resursen innebär en förebild för hälsa och 

motion. Till exempel genom att vara med och uppmuntra till fysisk aktivitet på rasterna. 

 

Pedagogisk samverkan 
Största delen av idrottslärarna är dock tveksamma till pedagogiskt samverkan då de bland annat 

anser att idrottsledaren saknar rätta utbildningen för skolans verksamhet. Ett annat problem som 

vi ser med att idrottsledaren leder idrottslektioner är den smala kompetensen som idrottsledaren 

har vilket innebär att man är specialist på just sin idrott. Detta kan möjligtvis göra så att den 

enskilda aktiviteten kan bli bättre men helheten i undervisningen blir sämre.  
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Anmärkningsvärt med vår undersökning var att hela 38 procent av de tillfrågade idrottslärarna 

ansåg att det inte fanns några problem med att samverka med den lokala idrottsföreningen. Här 

såg vi inte någon större skillnad mellan gymnasieskolan (35 procent), grundskolan åk 7-9 (42 

procent) samt grundskolan åk 1-6 (37 procent).  Ännu mer förvånande kan detta verka vara då 

det framgår av undersökningen att idrottsledarens utbildning inte alls anses vara likvärdig med 

idrottslärarens. Dessutom svarade 77 procent av idrottslärarna att idrottsrörelsens riktlinjer inte 

alls överensstämmer med skolans läroplan. Som vi ser det borde idrottslärarna ha ansett att det 

fanns mer problem med att samverka med idrottsföreningarna.  Vi tänker då först och främst på 

den tävlingsinriktning som sker i idrottsföreningarna samt bristen på utbildning av idrottsledaren.  

En tolkning till den höga svarsfrekvensen att det inte finns några problem med att idrottsledare 

kommer in i skolan är att idrottsläraren aldrig har tänkt sig ett pedagogiskt samarbete utan de har 

varit ute efter de materiella resurserna och svarat efter den tanken på undersökningen. 

 

I vår studie framgick att det finns en oro bland idrottslärarna som har svarat att det finns problem 

med att samverka med idrottsledare att det med idrottsledarens intrång i skolans verksamhet kan 

bli ett elittänkande som avspeglar sig i undervisningen. Här ser vi som blivande idrottslärare en 

ganska klar skillnad mellan idrottens skrift Idrotten vill (2005) och skolans läroplan LPO 94 

(skolverket.se). I läroplanen LPO 94 (skolverket.se) kan man läsa att varje elev har rätt att i 

skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att 

göra framsteg och övervinna svårigheter. Medan man kan läsa i idrotten vill (2005) att det är 

viktigt att vara medveten att gränsen mellan breddidrotten och elitidrotten är flytande, detta 

tolkar vi som att idrottsledaren kan ha svårigheter att skilja på skolans idrottsundervisning och 

elittänkande. Det viktigaste målet anser vi för läraren i idrott och hälsa är att få alla elever 

delaktiga, ett elittänkande i skolans undervisning anser vi kan leda till att avskräcka de elever 

som är inaktiva på sin fritid. Det är också viktigt att varje elev ska kunna känna att de utvecklas 

och är trygga i idrottsundervisningen.  Här har vi ett tydligt stöd av lärarna i vår undersökning 

där de flesta svarar att de är rädda att idrottsledaren för in ett elittänkande i skolidrotten.  

I skolverkets (2003) nationella utvärdering av grundskolan visar undersökningen att den mest 

viktiga utgångspunkten för lärarens undervisning i idrott och hälsa är att eleverna utvecklar ett 

positivt förhållande till den egna kroppen, mindre viktigt är att eleverna utvecklar en godförmåga 

att utöva olika idrottsgrenar, mest viktigt är att eleverna lär sig ha roligt genom fysisk aktivitet. 

Detta kan då ske genom att prova på många olika aktiviteter. Minst viktigt enligt skolverket 

(2003) är att eleverna lär sig konkurrera och tävla. Detta stärker våran syn på att idrottsledaren 

inte ska vara styrande i det pedagogiska arbetet. 
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Som i redovisat i bakgrunden krävs det att en lärare har utbildat sig mellan tre och fyra år för att 

vara behörig att undervisa i skolan, idrottsledaren är ofta ideellt arbetande som saknar utbildning 

i pedagogik. Med bakgrund av detta kan vi stödja idrottslärarens negativa attityd till 

idrottsledares inblandning av undervisning i ämnet. 

 

Det anses dock positivt av idrottsläraren att idrottsledaren finns inom skolan som resurs och 

bollplank för läraren. Detta ligger helt i linje med våra reflektioner över en idrottsledares roll i 

skolan. Vi anser att idrottsledare skulle kunna ha en viktig funktion i skolans miljö genom att öka 

antalet vuxna i skolan.  

 

Efter vår undersökning menar vi att de medel som tillhandahålls från Riksidrottsförbundet via 

handslaget till samverkan med skolor borde i större utsträckning användas till att involvera 

idrottsledare i skolans verksamhet. I stället för som idag att de finansiella medlen endast används 

till material. Vårt förslag är att de finansiella medlen i första hand styrs till grundskolan och i 

största utsträckning används till att få in idrottsledare i grundskolan som en resurs för 

idrottsläraren. Vi anser att ju tidigare eleverna hittar en motionsform att utföra på sin fritid desto 

bättre. 

 

En annan möjlighet med att använda idrottsledare i skolan anser vi kan vara att ge eleverna 

tillgång till ett livslångt idrottande. Detta skulle ske enligt genom att man bjuder in specifika 

idrottsledare från olika sektioner inom föreningsidrotterna. Dessa ledare skulle på så sätt få 

presentera sin egen idrott och förening för eleverna. Vi anser att detta skulle leda till att fler 

inaktiva elever skulle hitta sin idrott och förening. Detta resonemang kan styrkas genom 

Grundskolans kursplaner och betygskriterier (2000), där man kan läsa under mål att sträva mot 

att eleven ska stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och ta ansvar 

för sin egen hälsa.  

Vi menar att om man kan hitta ett bra arbetssätt mellan skolan och idrottsföreningen så är 

detta en positiv utveckling för alla inblandade parter. Skolorna får stöd av idrottsledare i sin 

undervisning samt en möjlighet att hjälpa sina elever att hitta en motionsform som passar just 

den individen. Idrottsrörelsen får i sin tur presentera sina olika organisationer och därmed en 

chans att få fler individer involverade i föreningslivet. Eleverna har en möjlighet att få en 

större individanpassad undervisning genom stöd av idrottsledare på lektioner. De får även en 

ökad möjlighet att finna ett eget sätt att motionera på under sin fritid. Handslagets Rapport 

från tredje året (2006) menar också att idrottsföreningar kan vara inspirationskällor för barn 
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och ungdomar för att prova på nya idrotter, men de ska inte ta över skolans uppdrag under 

skoldagen. Läroplanen.   

 

 

Sammanfattningsvis visar studiens resultat att de flesta lärarna är positiva till samarbete med 

idrottsrörelsen. Dock råder det en restriktion till idrottsrörelsens inblandning i det pedagogiska 

samarbetet eftersom idrott och hälsa och den föreningsdrivna tävlingsidrotten bygger på olika 

idéer. Det visar sig även att olika stadier vill använda sig av idrottsrörelsen på olika sätt. I årskurs 

1-6 är det mest fokus på materiella resurser medan det i årskurs 4-9 var en möjlighet att få in fler 

vuxna i skolan. Först på gymnasiet fanns det önskan om att använda sig av idrottsrörelsen för 

dess idrottsfärdigheters skull.    

 

Fortsatt forskning 
Ett förslag på fortsatt forskning som skulle vara intressant är att få ett elevperspektiv på 

samverkan mellan skola och idrottsförening. Tycker eleverna att det skulle ha några fördelar 

eller nackdelar?  Är det någon skillnad mellan elever på lansbygden kontra elever i tätort? Är 

det någon skillnad på elever som redan är aktiva i någon idrottsförening kontra elever som 

inte är aktiv i någon idrottsförening?  

 

Ett annat förslag är att titta på samverkan mellan skolan och idrottsförening ur föreningarnas 

perspektiv. Tycker idrottsföreningarna att detta är en bra möjlighet? Finns det några fördelar 

respektive nackdelar med ett samarbete med skolan? 
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Bilaga 1 
 

Jag är:   Man    
      
   Kvinna    
      
    1. I vilken årskurs undervisar du?   
      
   Åk 1 - 3    
      
   Åk 3 -  6    
      
   Åk 7 - 9    
      
   Gymnasiet    
      
   Examensår:      
      
   2. Vilken utbildning har du?   
      
   Ett ämnes idrottslärare   
      
   Två ämnes idrottslärare  
      
   Ingen utbildning   
      
      

3. Har ni samarbetat med idrottsföreningar på er skola? 
      
   Ja    
      
   Nej    
      
   Vet ej    
      
3b. I så fall på vilket sätt?    
      
            
      
            
      
            
      
      
4. Anser du att det ska finnas en samverkan på med de lokala idrottsföreningarna? 
      
   Ja    
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   Nej    
      
   Vet ej    
      
      
      
      
5. I så fall på vilket sätt?    
      
            
      
            
      
            
      
      

6. Anser du att det finns några problem med att anlita idrottsledare i skolans verksamhet? 
      

   Ja    
      
   Nej    
      
   Vet ej    
      
7. I så fall vad?    
      
      
            
      
            
            
      
      
8.Anser du att det finns några möjligheter med att anlita idrottsledare i skolans verksamhet? 
      
   Ja    
      
   Nej    
      
   Vet ej    
      
9. I så fall vad?    
      
            
      
      
            
            
      
      
10.Tror du att en idrottsledare och en lärare i ämnet idrott och hälsa har likvärdiga utbildningar? 
      
   Mycket likvärdiga   
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   Ganska likvärdiga   
      
   Inte speciellt likvärdiga   
      
   inte alls likvärdiga   
      
   Vet ej    
      
      
11. Om inte vad tror du är skillnaden?   
      
      
            
            
            
            
      
      
12. Anser du att idrottsrörelsens riktlinjer överensstämmer med skolans läroplan? 
      
   Mycket överensstämmande  
      
   Ganska överensstämmande  
      
   Inte speciellt överensstämmande  
      
   Inte alls överensstämmande  
      
   Vet ej    
      
      
13. På vilket sätt anser du att riktlinjerna överenstämmer/ inte överensstämmer med skolans 
läroplan?     
      
            
      
            
      
            
      
      
14. Övriga synpunkter    
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   Tack för din medverkan! 
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