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Abstract 

I dagens postmoderna samhälle har människor blivit mer och mer inaktiva. Eftersom fysisk 

aktivitet inte längre ingår som en naturlig del i vardagen, måste varje individ ta ansvar för sitt 

motionerande på egen hand. Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om betydelsen av 

att regelbundet vara fysiskt aktiv. Syftet är också att jämföra Skolverkets forskningsstudie, som 

behandlar betydelsen av skolämnet Idrott och hälsa, och arbetets egen undersökning. 

Resultaten beskrivs utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Resultatet bygger på enkäter som 

gjorts av idrottslärare i Skåne län. Enkätmaterialet har lett fram till tre olika vinklar:

idrottslärares trivsel i yrket och fysiska aktivitet på fritiden, ämnet Idrott och hälsa samt fysisk 

aktivitet på fritiden. Genom undersökningen har det framkommit att ämnet Idrott och hälsa har 

en betydande roll för elevers fysiska aktivitet. Samtliga idrottslärare inspirerar sina elever till 

fysisk aktivitet på fritiden genom att bland annat samarbeta med lokala idrottsföreningar, låta 

eleverna prova på många olika aktiviteter samt skapa en meningsfullhet i utövandet av fysisk 

aktivitet. Idrottslärarna betonar också betydelsen av att regelbundet vara fysiskt aktiv i ett 

livslångt perspektiv och att den sociala faktorn spelar en väsentlig roll för elevernas utveckling.
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1 INLEDNING 
I det inledande kapitlet ges en bakgrund till undersökningen om betydelsen av att regelbundet 

vara fysiskt aktiv. En definition av orden idrott, hälsa samt fritid görs och syftet med arbetet 

presenteras. Det inledande kapitlet avslutas med en orientering av arbetets disposition. 

 

1.1 Bakgrund 
I dagens postmoderna samhälle har utvecklingen gått fram i rasande fart vilket innebär 

förbättrade kommunikationer, ökad automatisering och datorisering. Detta har medfört att 

människans liv blivit allt mindre fysiskt krävande. Detta är dock ett problem eftersom 

kroppen behöver rörelse för att kunna fungera optimalt. Eftersom kroppsrörelse inte längre 

ingår som en naturlig del i vardagen måste varje individ ta ansvar för sitt motionerade på egen 

hand för att stärka sin kropp och undvika följdsjukdomar (Engström, 1999). 

 

Samma författare menar vidare att fritiden har fått allt större betydelse i människans liv, vilket 

ger möjligheter till att uttrycka sin personlighet och individuella utveckling. Eftersom 

inaktiviteten har ökat i samhället får människans motionsutövande allt mer byggas upp under 

organiserade former.  

 

Vilket stöd ger Läroplanen i arbetet om fysisk aktivitet? I läroplanen för grundskolan, (Lpo-

94), står det att skolan ansvarar för att varje elev: ”har grundläggande kunskaper om 

förutsättningarna för en god hälsa samt förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan 

och miljön” (utbildningsdepartementet, 2001, s.10). Citatet väcker frågan om hur detta 

framhålls i idrottsundervisningen? I Kursplaner och betygskriterier Grundskolan 2000 för 

Idrott och hälsa står det: 
 

Ämnet Idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga samt 
ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan … Ämnet ska även väcka nyfikenhet 
och intresse för nya aktiviteter. Ett grundläggande syfte med ämnet är också att skapa 
förutsättningar för alla att delta i olika aktiviteter på sina egna villkor, utveckla gemenskap och 
samarbetsförmåga samt förståelse och respekt för andra (Skolverket, 2000a, s.22). 
 

Vidare står det att skolans uppdrag ska sträva efter att varje elev ”utvecklar förmågan att leka, 

motionera och idrotta på egen hand och tillsammans med andra” (Skolverket, 2000a, s.22). 

Slutsatsen blir att läroplanen och kursplanen för ämnet Idrott och hälsa i grundskolan ger ett 

gott stöd för betydelsen av fysisk aktivitet och hälsans betydelse för en hälsofrämjande 

livsstil.  

 5



1.2 Definition 
I detta arbete har Nationalencyklopedins (NE) definition av idrott, hälsa och fritid valts att 

belysas samt min egen definition av fysisk aktivitet. Nationalencyklopedins ordbok (1992) ger 

definitionen av ordet idrott som ”Sammanfattande beteckning för skilda slag av 

kroppsövningar” (band 9, s.347). För att beskriva hälsa använder NE 

Världshälsoorganisationens definition av ordet som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande och inte blott frånvaro av sjukdom och handikapp” (band 

9, s.252). Ordet fritid är enligt NE (1992) ”den del av dygnet och veckan som inte upptas av 

arbete, måltider och sömn” (band 7, s.54). När ordet fysisk aktivitet används i arbetet menar 

jag spontana och organiserade former av rörelseaktiviteter. Dessa fyra begrepp kommer att 

användas och genomsyra hela arbetet, framförallt för att beteckna vad idrottslärare talar om. 

 

Det ska klargöras att när det i arbetets fortsättning skrivs idrottslärare och lärare menar jag 

lärare med kompetens i ämnet Idrott och hälsa. 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om betydelsen av att regelbundet vara fysiskt 

aktiv. Sådana kunskaper kan sedan bilda underlag för diskussioner och reflektioner i arbetslag 

för att förbättra hälsotillståndet hos eleverna i och utanför skolan. Syftet är också jämföra 

Skolverkets forskningsstudie, som behandlar betydelsen av skolämnet Idrott och hälsa, och 

arbetets egen undersökning. Genom att förståelsen för människors tillvägagångssätt ökar, kan 

lärare bli stärkta i sin professionella yrkesroll och ett långsiktigt mål blir då att idrottslärare 

ska kunna dra nytta av de nya kunskaperna i olika lärandesituationer. 

 

1.4 Disposition 
I inledningen förklaras syftet med arbetet. Därpå skildras en forskningsbakgrund om tidigare 

forsknings belysning gällande betydelsen av fysisk aktivitet i skolan och på fritiden. Vidare 

beskrivs teoretiska utgångspunkter för detta arbete. Därefter läggs den empiriska delen fram 

där arbetets problemprecisering, metod samt undersökningsgrupp presenteras. Detta kapitel 

avslutas med en redovisning av resultatet. I diskussionen reflekteras det över resultat och 

metod som använts samt om syftet är uppnått. Avslutningsvis görs en sammanfattning där 

hela uppsatsen knyts samman. Längst bak i arbetet lämnas plats för referenser och bilagor. 
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2 FORSKNINGSBAKGRUND 
Bakgrunden börjar med forskning gällande regelbunden fysisk aktivitet. Därpå följer ett 

avsnitt om skolans ansvar och betydelse för fysisk aktivitet, utifrån Skolverket, Annerstedt 

samt Utbildningsdepartementet, Lpo-94. I bakgrunden behandlas också fritidens betydelse för 

människan. Avslutningsvis beskrivs forskning gjord av Skolverket samt idrottsforskningen, 

Skola – Idrott – Hälsa. 

 

2.1 Regelbunden fysisk aktivitet 
Faskunger (2002) påpekar att det postmoderna samhället och den moderna livsstilen har 

inneburit framsteg som medfört att det knappt ställs några fysiska krav alls på människan. 

Detta är ett allvarligt hot mot vår hälsa genom den ökande fysiska inaktiviteten. Människan 

behöver inspireras till att motionera regelbundet och som hjälp behöver närmiljön anpassas så 

att människor uppmuntras till en mer fysiskt aktiv livsstil. Oavsett kön, ålder och vikt har 

samtliga människor något att vinna på att motionera regelbundet. Detta ger mycket goda 

hälsoeffekter. Regelbunden fysisk aktivitet bidrar bland annat till bättre kondition, 

förebyggande av högt blodtryck, förbättring av blodfetterna samt förebyggande av 

benskörhet. Fysisk aktivitet kan även ha positiva effekter på den mentala hälsan såsom; 

förebyggande av depression, förbättring av sömn, minskning av oro samt göra att självkänslan 

stärks och att livskvaliteten höjs (Faskunger, 2002). Engström (1999) skriver att fysisk 

aktivitet ger möjligheter till avkoppling, glädje samt till en social samvaro. Detta kan ha stor 

betydelse för människans livskvalitet. Faskunger (2002) menar att många människor 

förknippar fysisk aktivitet med träning under strukturerade former, men fysisk aktivitet 

handlar främst om miljö, kultur, samhälle samt identitet. En fysiskt aktiv livsstil är en ständigt 

pågående process som behöver uppmuntras, utvecklas och upprätthållas. Faskunger & 

Hemmingsson (2005) tillägger att en viktig förutsättning för att röra på sig kräver motivation. 

Motivationen är drivkraften till att befästa ett bestående beteende och den kommer främst från 

inre vilja eller mål. Samma författare framhäver att det handlar om att skaffa sig en hållbar 

utveckling i hälsoperspektivet. Detta sker framförallt genom regelbunden fysisk aktivitet men 

också i vilken miljö individen vill leva i. Miljö och hälsa är nära förknippade för att 

upprätthålla en bestående positiv livsstil. Duesund (1996) påpekar att det i olika forskningsrön 

framkommit att det finns ett sammanhang mellan fysisk aktivitet och självuppfattning. 

Individer som är fysiskt aktiva har en mer positiv självuppfattning än individer som är fysiskt 

inaktiva. 
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Vidare skriver författaren att fysisk aktivitet hos barn skapar möjligheter till socialisation. 

Eftersom det i olika aktiviteter krävs deltagande och engagemang tillägnar sig barnen sociala 

färdigheter. Gavin, Dowshen & Izenberg (2005) menar att regelbunden motion är bra för 

barn, eftersom de utvecklar sin motoriska förmåga, växer bättre och bygger upp sitt skelett 

och sina muskler. Genom regelbunden fysisk aktivitet uppnås fysisk form i en hälsofrämjande 

livsstil.  

 

2.2 Skolans ansvar för fysisk aktivitet hos eleven 
Duesund (1996) skriver att ”det är som fenomenala kroppar vi människor finns i världen” 

(s.132). Författaren menar att det är genom den kroppsliga öppenheten som människan lär sig 

ett språk, en lek eller en fysisk aktivitet. Det är genom den fysiska aktiviteten som vi inte bara 

aktiverar kroppen utan hela människan. Genom aktiviteten i samspel med andra blir eleven 

synlig och sedd. En pedagogisk utmaning blir då att skapa en inlärningsmiljö som 

avdramatiserar själva inlärningen. 

 

Oavsett om barnen håller på med organiserade idrottsformer eller fri lek, så behöver de vara 

aktiva varje dag. Det viktigaste är inte vad de gör utan att de gör något aktivt varje dag 

(Gavin, m.fl. 2005). Detta kan kopplas till Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo-94, där det står att eleverna ska erbjudas fysisk 

aktivitet dagligen i skolan. Enligt Annerstedt (1995) främjar lek och rörelse inlärandet i alla 

ämnen eftersom inlärningen utökas när många sinnen engageras på ett lustfyllt sätt. 

Idrottsundervisningen i skolan ska ge alla elever en bestående insikt och kunskap om 

betydelsen av fysisk aktivitet. Den sociala miljön blir avgörande för uppnåendet av detta mål. 

Därför är det viktigt att skapa ett harmoniskt arbetsklimat där eleverna utvecklas individuellt 

och i samspel med andra (Annerstedt, 2005). I idrottsundervisningen, utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv, är den viktigaste aspekten att socialisera eleverna till den 

existerande idrottskulturen. Interaktionen med omvärlden påverkar individens uppfattning om 

betydelsen av fysisk aktivitet och här skapar människan en identitet (Annerstedt, 2001). 

 

Annerstedt (2001) hänvisar till tre dimensioner för lärande i ämnet Idrott och hälsa. Den första 

är undervisning om rörelse. Här inhämtar individen kunskap genom att placera fysiska 

aktiviteter i ett sammanhang och göra dem begripliga. Den andra är undervisning genom 

rörelse som handlar om hur rörelse används för att nå andra mål. Den sista dimensionen för 
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lärande är undervisning i rörelse, det vill säga kunskaper som tillgodogörs genom att aktivt 

delta i aktiviteten. Författaren betonar att dessa tre dimensioner är beroende av varandra och 

tillsammans med mål som hälsa, socialisation och förberedelser utgör detta en meningsfull 

inspiration för en aktiv fritid. Ämnet Idrott och hälsa handlar alltså, utifrån Annerstedt (2001), 

om lärande om, genom och i fysisk aktivitet och tillsammans med ämnets förmedlande av 

väsentliga kulturella värden stärks elevens lärande och utveckling. 

 

2.2.1 Hälsoperspektiv och timplan i Lpo-94 i jämförelse med Lgr-80 
Läroplanen beskriver skolans värdegrund och grundläggande riktlinjer och mål. Det finns 

därtill en timplan som gäller för grundskolan som helhet. Timplanen anger den lägsta 

garanterade tiden som eleverna har rätt till i olika ämnen på grundskolan (Grundskolan – 

Läroplan, kursplaner och timplan). 

 

Läroplan för Grundskolan, Lgr-80, brukades i skolan mellan åren 1980 och 1994. I den stod 

det att människan är en aktiv och skapande individ. Individen måste ta ansvar och söka 

kunskap i samverkan med andra för att förstå och förbättra sina egna och andras livssvillkor. 

Genom att elever får kontakt med olika idrottsföreningar kan de få impulser till meningsfyllda 

fritidsaktiviteter. Föreningar i samspel med skolan kan möta elevers behov av engagemang. 

Vidare kunde läsas att eleverna ska prova på många olika former av idrott samt stimuleras till 

att planera sin egen fysiska träning. Eleverna ska också tillämpa sig en förståelse för den egna 

livsstilens betydelse för hälsan och miljön (Skolöverstyrelsen, 1980). 

 

I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo-94, står 

det att skolan med utgångspunkt från elevens bakgrund, tidigare färdigheter och kunskaper 

ska främja elevens fortsatta lärande. Skapande arbete och lek är viktiga inslag i det aktiva 

lärandet. Eleven ska också få möjlighet att prova på och utveckla sin förmåga och sina 

intressen oberoende av genus. Det är dessutom väsentligt, skriver Utbildningsdepartementet 

(2006), att hälso- och livsstilsfrågor uppmärksammas i undervisningen. Nyfikenhet, 

utforskande samt lusten att lära ska ligga som grund för undervisningen 

(Utbildningsdepartementet, 2006). I kursplanen för ämnet Idrott och hälsa kan läsas att det 

grundläggande är att se undervisningen utifrån ett hälsoperspektiv som innefattar fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande. Ämnet förmedlar härmed en syn som har betydelse för 

eleven både nu och senare i livet (Skolverket, 2000a). 
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I början av seklet hade eleverna i stort sett daglig undervisning i gymnastik. Detta har 

dramatiskt minskat med åren (Annerstedt, 1995). I timplanen för Lgr-80 skulle ämnet idrott, 

som det då hette, förläggas till tre klocktimmar i veckan på stadierna år 7-9 

(Skolöverstyrelsen, 1980). I timplanen för Lpo-94 står att idrott och hälsa ska inneha 500 

timmar för hela grundskolan. Detta innebär cirka två klocktimmar i veckan i ämnet Idrott och 

hälsa (Grundskolan – Läroplan, kursplaner och timplan). 

 

2.2.2 Skolans uppdrag 
Skolans uppdrag bör, enligt Karlefors (2002), vara att befrämja elevernas kunskaper och 

möjligheter till att på egen hand utöva fysisk aktivitet i ett livslångt perspektiv. Detta kan 

kopplas till styrdokumenten i ämnet Idrott och hälsa som centralt visar att eleverna ska 

utveckla allsidiga rörelseaktiviteter som kan lägga grunden till en aktiv och hälsofrämjande 

livsstil (Skolverket, 2000a). Även i Kommentarer till kursplaner och betygskriterier 

Grundskolan (2000b) kan läsas att det är viktigt att eleverna kan koppla fysisk aktivitet till 

fritidens olika aktiviteter och inte bara till ämnet Idrott och hälsa. Genom att hitta fysiskt 

ansträngande aktiviteter som tilltalar individer på fritiden, blir också fler fysiskt aktiva 

(Skolverket, 2000b). Skolverket (2005) betonar också att ämnet Idrott och hälsa ska motivera 

till ett bestående intresse för fysisk aktivitet och till förmågan att idrotta på egen hand. 

 

2.2.3 Idrottslärarens roll i ämnet Idrott och hälsa 
Idrottslärare behöver, enligt Annerstedt (2001), ha en förståelse för individuella differenser 

och vara engagerad i ämnet för att kunna motivera och engagera eleverna till fysisk aktivitet. 

Viktiga nyckelord att besitta som lärare i allmänhet och idrottslärare i synnerhet är entusiasm, 

lyhördhet, organisationsförmåga samt naturlighet i sin yrkesutövning (Annerstedt, 2001). 

Egerbladh & Tiller (1998) anser att kreativa ledare ger utrymme för och stimulerar 

improvisation och spontanitet. Kreativa ledare i skolan präglar dessutom miljön av trygghet 

och ömsesidig tillit mellan individerna. Raustorp (2000) tillägger att idrottslärare är viktiga 

för att påverka positiva attityder till ämnet hos eleven. Det är också viktigt, utifrån samma 

författare, att eleverna får tydlig och positiv feedback för att kunna utvecklas i rätt riktning 

och för att förbättra sina rörelsemönster. Som lärare bör man ta reda på elevens intresse och 

uppmuntra till fortsatt fysisk aktivitet på fritiden. Eleven kan till exempel föra träningsdagbok 

över vilka fysiska aktiviteter de ägnar sig åt på fritiden och som sedan följs upp i dialog med 

läraren (Raustorp, 2000). För att få förståelse för idrottens roll och betydelse för individers 
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utveckling samt för att få ett bestående intresse av fysisk aktivitet hos eleverna menar 

Annerstedt (2001) att det är viktigt med en meningsfullhet i lärandet. 

 

2.3 Fritidens betydelse 
Engström (1999) skriver att fritiden har stor betydelse i människans liv och är ett viktigt 

inslag i individers olika livsstilar. En fritidsaktivitet som idrott kan därmed bringa möjligheter 

till en speciell livsstil hos människan. Engström & Redelius (2002) menar att människan gör 

medvetna och omedvetna handlingar för att uppnå en social status och för att få en bekräftad 

identitet. Därmed har fritiden intagit en viktigare roll i individens iscensättning av sig själv.  

Detta får stor betydelse för människor nu och i framtiden.  

 

2.3.1 Samverkan mellan idrottsföreningar och skolan 
Riksidrottsförbundet betonar att idrottsföreningar är öppna för alla, men som frivillig rörelse 

kan de aldrig engagera alla. Detta kan däremot skolan göra och därför har skolan ett 

avgörande ansvar för att få eleverna att bli fysiskt aktiva (Fysisk aktivitet i skolan). När 

undervisningstiden i ämnet Idrott och hälsa kontinuerligt minskat under årens lopp, drabbas 

individer som är fysiskt inaktiva på fritiden. Enligt Skolverket (2005) är det flickor som 

drabbas högre än pojkar, eftersom flickorna inte i samma utsträckning är med i 

föreningsidrotter. Föreningsidrotten har däremot under åren blivit beskriven som en möjlig 

samarbetspartner till skolämnet Idrott och hälsa. I relation till varandra ses föreningsidrotten 

som självklar samverkanspartner (Skolverket, 2005). 

 

Föreningsidrotter i samverkan med skolan ska bidra till ökad fysisk aktivitet inom ramen för 

hela skoldagen. Föreningsidrottens inslag med mer idrottsaktiviteter i skolorna har ökat de 

senaste åren. En bidragande orsak till detta kan vara att uppmärksamheten kring behovet av 

daglig fysisk aktivitet har ökat. Handslaget, som är regeringens särskilda satsning under fyra 

år, syftar till att utveckla barns och ungdomars fysiska aktivitet. Skolan är här ett av fem 

framhållna målområden för idrottsrörelsen. Tusentals föreningar över hela Sverige driver 

olika projekt för att öppna upp dörrarna till fysisk aktivitet och dess gemenskap. Föreningarna 

riktar sig främst till invandrargrupper och flickor, som ännu är en underrepresenterad grupp i 

idrottsverksamheter. Riksidrottsförbundet och Skolidrottsförbundet vill gemensamt visa olika 

specialidrottsförbunds möjligheter till att stödja skolans arbete med att skapa trygga och 

sociala miljöer för fysisk aktivitet samt utveckla elevernas lust till livslång fysisk aktivitet. 
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Det kan också innebära att barn och ungdomar får möjlighet till att lära sig ta ansvar för sig 

själva och sina kamrater (Idrott i skolan 06/07). 

 

2.3.2 Idrottsutövandet i Sverige                                       
Riksidrottsförbundet har tillsammans med Statistiska centralbyrån genomfört en undersökning 

angående svenska folkets motionsvanor. För att belysa hur många som är fysiskt aktiva på sin 

fritid visas en överblick på detta nedan. Populationen är alla personer som är bokförda i 

Sverige och som ligger inom ramen för åldern 7-70 år. Urvalet för undersökningen omfattar 

totalt 4000 personer och undersökningen genomfördes via postenkäter. Resultaten är från år 

2005. Undersökningspersonerna har fått svara på hur ofta de utövar fysisk aktivitet på fritiden. 

Det har klarlagts i undersökningen att varje träningstillfälle måste överstiga 20 minuter per 

tillfälle (Tabell 1). 

Tabell 1 Barn och ungdomar som är fysiskt aktiva minst en gång i veckan, 2005 

 Inom ramen för detta arbete belyses barn och ungdomar, i åldrarna 7-19 år. Ungdomarna 

mellan 16 och 19 år studerar på gymnasiet, men valet att ta med dem har ändå gjorts på grund 

av att 15åringarna ännu tillhör grundskolan. Resultatet redovisas i procent. 

Ålder Pojke Flicka 

7-14 97 % 94 % 

15-19 83 % 91 % 

(Riksidrottsförbundet, 2005a) 

 

Tabell 2 Barn och ungdomar som aldrig motionerar, 2005 

Nedan presenteras barn och ungdomar som aldrig motionerar på fritiden. Denna undersökning 

är också gjord av Riksidrottsförbundet tillsammans med Statistiska centralbyrån, år 2005. 

Resultatet redovisas i procent. 

Ålder Pojke Flicka 

7-14 1 % 3 % 

15-19 7 % 3 % 

(Riksidrottsförbundet, 2005b) 

 

Det är intressant för arbetet att se hur många barn och ungdomar som är fysiskt aktiva på sin 

fritid i allmänhet. Undersökningen som belyser fysisk aktivitet minst en gång i veckan visar 
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att de allra flesta pojkar och flickor är aktiva. Resultatet som visar på barn och ungdomar som 

aldrig utövar någon fysisk aktivitet på fritiden är få till antalet procent ur ett genusperspektiv.  

 

Statistiska centralbyrån har gjort en statistisk slumpvis undersökning på barn och ungdomar i 

åldrarna 10-18 år i Sverige om deras fritidsvanor. Undersökningen har gjorts genom intervjuer 

med personerna åren 2002-2003. Det framgår inte någonstans hur många respondenter som 

deltagit i undersökningen (Tabell 3).  

 

Tabell 3 Fysisk aktivitet i veckan, hos ungdomar i åldern 13-15 år, 02-03 

Jag har valt att belysa barn i åldrarna 13-15 år, samt undersökningen om hur många dagar de 

brukar träna idrott i någon klubb eller förening, för relevant information till arbetet. 

Resterande procent som saknas är ungdomar som idrottar varje dag. Dessa har valts bort för 

att lättare kunna jämföra ungdomars och föräldrars uppfattning i de två nedanstående 

tabellerna, då alternativet från början fattades i den andra tabellen. Resultatet redovisas i 

procent. 

 Pojke Flicka 

Flera dagar i veckan: 51,2 % 41,4 % 

Varje vecka: 10,9 % 19,8 % 

Mer sällan:   9,8 %   6,6 % 

Aldrig: 22,3 % 27,1 % 

 (Statistiska Centralbyrån, 2002-2003) 

 

Tabell 4 Föräldrars uppfattning om barnens fysiska aktivitet på fritiden, 90-91 

I tabellen nedan redovisas en undersökning på föräldrar, år 1990-1991, om hur ofta deras barn 

utövar någon form av fysisk aktivitet utanför skoltid. Genom att ta med data som är lite äldre 

kan skillnader ses i utövandet av fysisk aktivitet. Här har det också valts att endast belysa barn 

i åldrarna 13-15 år. Resultatet redovisas i procent. 

 Pojke Flicka 

Flera dagar i veckan:    52,5 % 42,8 % 

Varje vecka: 18 % 16,9 % 

Mer sällan:     3,7 %    4,3 % 

Aldrig:   25,8 % 35,9 % 

(Statistiska Centralbyrån, 1990-1991) 
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Det kan också vara intressant att titta på äldre statistik för att ytterligare kunna jämföra. 

Genom att jämföra statistik som Riksidrottsförbundet och Statistiska centralbyrån har gjort, i 

olika tidsperspektiv, visas det hur fysisk aktivitet har utvecklats på fritiden. År 2002-2003 var 

51.2 procent av pojkarna och 41.4 procent av flickorna fysiskt aktiva, i någon idrottsförening, 

flera dagar i veckan. I jämförelse med undersökningen som gjordes 1990-1991 med föräldrar 

om deras barns fysiska aktivitet på fritiden skiljer det ungefär en procent i en negativ riktning. 

Barn och ungdomar som aldrig utför någon fysisk aktivitet har minskat med tre procent på 

pojkarnas sida och nästan nio procent för flickorna mellan samma tidsintervall. En svårighet 

att jämföra helt kan vara att barn och ungdomar som deltog i undersökningen endast 

förfrågades om idrottsutövande i någon förening och hos föräldrarna besvarades frågan om 

deras barn utövar någon fysisk aktivitet utanför skolan. Den spontana fysiska aktiviteten har 

därför inte belysts hos barnen. I jämförelse mellan olika tidsintervall visar det sig att barn och 

ungdomar har blivit mer fysiskt aktiva i samband med utvecklingen.  

 

2.4 Motivation för motion 
De två nedanstående avsnitten är forskning som visar på barns och ungdomars fysiska 

rörelsemönster och skolans roll för att främja ett bestående intresse för fysisk aktivitet. 

  

2.4.1 Skola – Idrott - Hälsa 
Projektet SIH, Skola – Idrott – Hälsa, är en idrottsforskning där syftet är att kartlägga 

villkoren för barns och ungdomars fysiska aktivitet i skolan och på fritiden. Projektet är ett 

samverkansprojekt mellan Lärarhögskolan, Idrottshögskolan samt Karolinska institutet, 

belägna i Stockholm. Orsaken till att projektet har genomförts är att daglig fysisk aktivitet har 

minskat i samhället och att detta inte är utan problem. 75 grundskollärare medverkade i en 

enkätundersökning som låg till grund för undersökningen. 

 

I forskningsrapporten skriver bland annat Engström (2004) att fysisk aktivitet och motorisk 

träning är en viktig grund i barns totala utveckling, inte bara för den motoriska och fysiska 

utvecklingen utan också för den sociala och personliga. Fysisk aktivitet har också stor 

betydelse för hälsotillståndet idag och i framtiden. Människan måste helt enkelt röra på sig 

regelbundet för att må bra. För många barn är idrottsundervisningen i skolan den första och 

kanske enda regelbundna erfarenhet av fysisk aktivitet de får.  
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Engström (2004) menar att ämnet Idrott och hälsa har en betydande roll vad gäller individens 

självbild och lust att medverka i motionsaktiviteter under fritiden, både som barn och som 

vuxen. De elever som sällan eller aldrig är aktiva på idrottslektionerna ägnar sig heller inte åt 

någon fysisk ansträngande aktivitet på fritiden. Författaren skriver vidare att det måste ses 

som en rättighet för alla barn att vara fysiskt aktiva och där skolan har den viktigaste 

påverkansrollen. Skolan måste stärka barnens självförtroende och utveckla en positiv 

inställning till fysisk aktivitet. Lundvall & Meckbach (2004) skriver att forskningen visar på 

att idrottslärare anser det vara mycket viktigt att ge rekreation, att eleverna upplever 

rörelseglädje samt utvecklar ett bestående intresse för fysisk aktivitet. Meckbach (2004) pekar 

på att eleven ska känna en mening med lärandet, därför är det viktigt som lärare att ha en 

genomtänkt metodik. Många idrottslärare som medverkat i forskningen menar att eleverna ska 

kunna fylla sina ryggsäckar med teoretiska och praktiska kunskaper om hur de själva ska 

kunna sköta sin hälsa och fysiska aktivitet. Att eleverna ska få prova på olika 

idrottsaktiviteter, att de ska uppfatta ämnet som något roligt samt bringas till en hälsosam 

livsstil är viktiga mål med undervisningen som framkommit genom SIH:s undersökningar. 

Alla medverkande personer anser att det är viktigt att röra på sig och att varje individ ska ta 

eget ansvar för sin träning (Meckbach, 2004). För att kunna upprätthålla goda levnadsvanor 

och en god arbetsförmåga bland samhällsindividerna borde ämnet Idrott och hälsa tilldelas 

fler timmar (Sandahl, 2004). 

 

2.4.2 Utvärdering av Skolverket i ämnet Idrott och hälsa 
Skolverket (2005) har gjort en forskningsrapport som behandlar betydelsen av skolämnet 

Idrott och hälsa. Eftersom barns och ungdomars levnadsvanor och förståelse för hälsa har fått 

en negativ utveckling genom det postmoderna samhället behövs en motivation för fysisk 

aktivitet. Idrottslärare som deltagit i forskningen framhåller som viktigt att eleverna ska ha 

roligt genom fysisk aktivitet, få förbättrad fysik, få bättre självförtroende samt lära sig om 

hälsa och få prova på olika idrottsaktiviteter.  

 

En lärarenkätundersökning gjordes år 2003 och sammanlagt deltog 68 idrottslärare från 

grundskolan, varav 33 var män och 35 var kvinnor. Det var också 2188 elever, från 

grundskolans senare år, som medverkade i en elevenkätundersökning. Flertalet idrottslärare 

har som motto att bringa eleverna till att välja ett långsiktigt och hälsosamt liv utifrån ett 

socialt perspektiv och här ser man lärandet i idrottsundervisningen som en del i ett livslångt 

lärande. Utifrån eleverna själva anser de som inte är fysiskt aktiva på fritiden, att de i mindre 
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utsträckning får inspiration och att de inte får tillfälle att visa vad de kan i jämförelse med 

elever som är fysiskt aktiva på fritiden.  

 

Skolverkets undersökning visar på att mer än 40 procent av de tillfrågade idrottslärarna anser 

att alla eller nästan alla elever är intresserade i ämnet Idrott och hälsa. En något större andel 

anser att fler än hälften är intresserade i ämnet. Endast 3 procent svarar att det är färre än 

hälften som är intresserade i ämnet. När det gäller om det finns någon könsskillnad i intresset 

för ämnet svarar nästan hälften av lärarna att det inte finns någon skillnad och ungefär en lika 

stor andel svarar att pojkarna är mer intresserade. Endast 3 procent anger att flickor är mer 

intresserade av ämnet Idrott och hälsa än pojkar. 

 

Tabell 5 De mest viktiga momenten i idrottsundervisningen, enligt lärare 

Lärarna i Skolverkets undersökning fick besvara frågan om de tre mest viktiga och tre minst 

viktiga momenten som idrottsundervisningen ska bringa eleverna. Resultatet redovisas i 

procent. 

Mest viktigt: Procent 

Ha roligt genom fysisk aktivitet 65 % 

Lära sig samarbeta 47 % 

Förbättrad fysik 38 % 

 

Tabell 6 De minst viktiga momenten i idrottsundervisningen, enligt lärare 

Minst viktigt: Procent 

Lära sig konkurrera 82 % 

Tävla 75 % 

Utveckla sin kritiska förmåga 59 % 

 

Huruvida eleverna är fysiskt aktiva på sin fritid eller inte är intressant att studera. I 

skolverkets undersökning uppger 9,7 procent av pojkarna och 12,2 procent av flickorna att de 

aldrig utövar någon fysisk aktivitet på fritiden. Dessa resultat kommer från undersökningen 

som är gjord år 2003. Resultaten visar på att om eleven är fysiskt aktiv på fritiden har det 

kopplingar till dess intresse för ämnet, ansvarstagande och om man gör sitt bästa (Skolverket, 

2005). 
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3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Arbetets resultat kommer att belysas utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Detta har valts 

eftersom ämnet Idrott och hälsa i allmänhet och elevers utövande av fysisk aktivitet i 

synnerhet sker i sociala situationer. Utifrån arbetets forskningsbakgrund synliggörs lärandet i 

sociala situationer. Vygotskij och Säljö har utvecklat detta perspektiv.  

 

Vygotskijs grundteori om människans utveckling behandlar förhållandet mellan utveckling på 

individplanet och utveckling på samhällsplanet, det vill säga förhållandet mellan människa 

och kultur. Det är inte individen i sig som det fokuseras på i människans utveckling utan 

Vygotskij menar att det är individen i ett historiskt och kulturellt sammanhang (Bråten, 1998). 

Stensmo (1994) uppger i sin bok, Pedagogisk filosofi, att kultur förutsätter kollektiv som 

uppstår när individer lever tillsammans under lång tid och som utvecklar gemensamma 

kunskaper och värderingar. Kultur förutsätter även kommunikation, vilket gör att 

människorna kan förstå varandra och utvecklas till goda kulturvarelser (Stensmo, 1994). 

 

Redan från födseln bör barnet, enligt Vygotskij, uppfattas som både socialt och kollektivt. Det 

är nämligen i barnets samspel med omgivningen som det utvecklas som en individ i en grupp. 

Vygotskij menar att det är den sociala aspekten på mänsklig erfarenhet och mellanmänsklig 

kommunikation som gör att människan kan tillägna sig det gränslösa utbudet av andras 

upplevelser (Bråten, 1998). 

 

I ett sociokulturellt perspektiv är en av utgångspunkterna, enligt Säljö (2000), att individen 

ständigt utvecklas och lär i interaktion, det vill säga i samspel, med andra människor. 

Individen kan inte undvika att lära eftersom detta sker såväl medvetet som omedvetet. Frågan 

är snarare vad som lärs i olika situationer. Säljö (2000) skriver att omvärlden förtolkas och vi 

lär oss att förstå, agera och beskriva det som samspel med omgivningen runt omkring och 

som miljön tillåter och uppmuntrar oss till.  

 

I den primära socialisationen lär sig barnet de mest grundläggande kunskaperna och 

färdigheterna, i samspel med sin egen familj. Familjen kan koppla samman barnets hela 

historia med dess upplevelser. Lärares kunskap om barnet kan inte bli lika djup som 

familjens, därför är lärandet i skolan en sekundär socialisation. Lärare har mindre 

känslobindning till och kunskap om barnet samt mindre insikt i hur barnet fungerar utanför 
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skolan. Dock är skolan som institution betydelsefull för individens lärande och utveckling 

(Säljö, 2005). 

 

Skolan och andra inlärningsprocesser kan utifrån Vygotskij ses som sociala sammanhang som 

är inriktade på att befästa tänkandet. Samspelet mellan det spontana och det vetenskapliga är 

den mest väsentliga grunden för individens kunskap och utveckling. Orden och begreppen i 

skolan blir starka föremål för uppmärksamhet och reflektion och där lärarens uppdrag är att 

styra och vägleda barnets kognitiva processer för att främja dess fortsatta utveckling (Bråten, 

1998). 

 

I sin kontakt med omvärlden använder sig individen av språkliga och fysiska verktyg, 

artefakter, som finns att tillgå i hennes kultur. Barnet är med andra ord beroende av 

kommunikationen med den vuxne, där barnet bland annat lär sig olika samspelsregler. Det är 

genom kommunikation och deltagande som individen utvecklas med föreställningar och 

kunskaper som är så pass gemensamma att människor kan fungera tillsammans. I de fysiska 

artefakterna ligger kunskaper och insikter. Det är viktigt att utveckla och hålla liv i kunskaper 

och färdigheter, att hela tiden skapa nya insikter. Detta kräver ett kollektivt lärande över 

generationer (Säljö, 2005). 

 

Arbetets undersökning kopplas till det sociokulturella perspektivet genom att flertalet 

idrottslärare betonar det sociala samspelet som viktigt. Det är också betydelsefullt att 

utvecklas som individ i en grupp. Utifrån lärarna spelar den sociala faktorn en väsentlig roll 

för elevens utveckling. 
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4 EMPIRI 
I detta kapitel redogörs arbetets problemprecisering, uppläggning samt genomförande. 

Avslutningsvis presenteras en redovisning av resultatet. 

 

4.1 Problemprecisering 
Frågor som kommer att ligga till grund och genomsyra hela arbetet är: 

 Hur inspirerar idrottslärare verksamma i grundskolans senare år elever till att utöva 

fysisk aktivitet på fritiden? 

 Vilka påtagliga förändringar kan ses mellan Skolverkets forskningsstudie och arbetets 

egen undersökning? 

 Vilken betydelse har ämnet Idrott och hälsa för elevers fortsatta fysiska aktivitet? 

 

4.2 Uppläggning och genomförande 
Här förklaras arbetets datainsamlings- och bearbetningsmetod, urvalet av 

undersökningsgrupper åskådliggörs samt så visar arbetet etiska överväganden. 

 

4.2.1 Metod 
Det finns två övergripande metodiska arbetssätt att välja på, kvantitativ metod respektive 

kvalitativ metod. En kvantitativ metod går på bredden och ger därför en ganska ytlig 

information. En kvalitativ metod går mer på djupet och kan ge mer information än den 

kvantitativa (Carlström & Hagman, 1995). För att uppnå syftet med arbetet och finna svar på 

dess problemprecisering valdes en riktning närmast den kvalitativa som utgångspunkt. I den 

kvalitativa undersökningen kan det skapas insikter om upplevelser och erfarenheter som leder 

till ökad förståelse (Trost, 2001). Enkäter har sänts via e-post för besvarande i elektronisk 

form. Detta för att respondenterna på ett smidigt sätt ska kunna besvara enkäten samtidigt som 

det sparar mycket pappersenergi. ”När man använder frågeformulär är det i alla faser av 

arbetet absolut nödvändigt att vara på det klara med om man har med fakta eller åsikter att 

göra” (Denscombe, 2000, s.108). Enkäten som använts i undersökningen syftar till att få fakta 

och åsikter från respondenternas sida. Enkäterna har därför öppna och slutna frågor. I de 

öppna frågorna får respondenten möjlighet att uttrycka sig med egna ord och i de slutna 

frågorna instrueras respondenten till att välja bland olika svarsalternativ (Denscombe, 2000). 

Enkätundersökningen medför en låg grad av standardisering vilket betyder att 

variationsmöjligheterna är stora. Undersökningen innebär också en relativt låg grad av 
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strukturering, det vill säga att många frågor saknar svarsalternativ. Frågorna utgör en hög grad 

av reliabilitet vilket innebär att de är utformade på ett lätt och begripligt sätt (Trost, 2001). 

Inspiration till enkäten är hämtad från Skolverket (2005) Idrott och hälsa – en ämnesrapport 

253. Skolverkets forskningsstudie, som behandlar betydelsen av skolämnet Idrott och hälsa, 

och arbetets resultat kommer att jämföras i diskussionen för att hitta likheter och skillnader 

mellan undersökningarna. 

 

Innan enkätundersökningen skickades ut gjordes en pilotstudie på två idrottslärare för att få en 

kännedom om enkätens validitet, det vill säga att den förmedlar det den är avsedd att förmedla 

samt förståelsen med enkäten. Efter pilotstudien gjordes några få förtydliganden i formuläret.  

 

Tillsammans med den utskickade enkäten bifogades ett missiv. Detta är en viktig inledande 

del av undersökningen och ska motivera respondenterna till att fortsätta läsa och besvara 

frågorna. Det omfattar också information om syftet med undersökningen och dess innehåll 

(Trost, 2001). Missivet beskriver tidsbegränsningen av enkäten samt att yrkesetiska principer 

ligger till grund för hela arbetet.  

 

Adresser och telefonnummer till kommunala grundskolor, i Skåne län, hittades via 

Skolverkets hemsida. E-postkontakt togs sedan med samtliga rektorer på grundskolans senare 

år, med undantag från hemsidor som inte gick att öppna. I mailet som skickades ut till 

rektorerna förklarades personuppgifter om mig, undersökningens syfte samt att det var 

angeläget att få komma i kontakt med idrottslärare. Rektorerna besvarade mailet och 

vidarebefordra idrottslärarnas e-postadresser. Därefter skickades enkäten och det medföljande 

missivet ut till idrottslärarna via e-post. Responsen blev inte så stor som önskat, därför 

skickades ett påminnelsemail ut och responsen blev betydligt bättre men inte tillräcklig. Tips 

hade kommit till mig om att Lärarnas Riksförbund har e-postadresser till sina medlemmar och 

kontakt togs då med ansvarig på Lärarnas riksförbund. Hon insisterade på att sekretess och 

konfidentialitet genomsyrar deras organisation och att hon på grund av detta inte kunde lämna 

ut några adresser.  Jag valde därför att personligen besöka skolorna jag inte fått svar från, det 

vill säga 33 skolor, och lämna ut enkäten. Detta gav arbetet en bättre respons. Flertalet 

idrottslärare som besöktes hade antingen inte fått enkäten eller inte kunnat öppna den, vilket 

har varit olyckligt. Samtliga besökta idrottslärare var mycket positivt inställda till att delta i 

undersökningen och svaren skickades i retur till mig via postgång. 
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4.2.2 Urval  
Arbetets population innefattar idrottslärare i den kommunala grundskolan. Information om 

undersökningens syfte skickades ut till rektorer på 139 skolor. 48 rektorer besvarade mailet 

och vidarebefordrade e-postadresser till 60 idrottslärare. De medverkande blir på detta sätt en 

miniatyr av populationen (Trost, 2001). Sammantaget när undersökningen väl var genomförd 

har 42 respondenter besvarat enkäten och därmed deltagit i undersökningen. Totalt deltog 25 

manliga och 17 kvinnliga idrottslärare. Respondenternas åldrar varierar mellan 25-62 år. 

Samtliga idrottslärare har någon form av lärarutbildning. Det är ungefär lika många som har 

GIH- utbildning (gymnastik- och idrottshögskoleutbildning), som utbildning i de tidigare 

åren. Utbildningar härnäst domineras av två-ämneslärare och gymnasielärare, men 

undersökningen representerar även tre-ämneslärare, lärare i de senare åren samt en 

idrottspedagog.  Idrottslärarna i studien undervisar samtliga i år 7-9, sedan finns det 15 lärare 

som dessutom undervisar i år 4-6. Respondenternas arbetslivserfarenhet som idrottslärare 

sträcker sig mellan ett halvt år till 35 år.  

  

4.2.3 Bortfallsanalys 
Enligt Kylén (2004) är det lätt att det blir bortfall när enkäter görs, vilket är ett problem för 

tillförlitligheten i slutsatser och analyser. Det finns olika uppfattningar om hur stor 

svarsfrekvensen måste vara men det är acceptabelt med ett bortfall på 35 procent (Kylén, 

2004). Eftersom samtliga respondenter som besöktes var väldigt positivt inställda till att delta 

i undersökningen blev det en besvikelse när det visade sig vara ett bortfall på 30 procent.  

 

Enkätfrågan där idrottslärarna skulle uppskatta hur många av deras elever som är fysiskt 

aktiva på fritiden har valts att uteslutas från arbetet. Detta på grund av att svaren har en låg 

grad av trovärdighet eftersom det endast är en uppskattning från lärarnas håll. 

 

4.2.4 Etiska överväganden 
I enkätundersökningen har Vetenskapsrådets (2002) Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning använts som utgångspunkt. Dessa principer kan 

sammanfattas i fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet. I undersökningen har det i största möjliga mån tagits hänsyn till dessa 

etiska principer. 
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Enligt Vetenskapsrådet innebär informations- och samtyckeskravet att personer som deltar i 

undersökningen ska informeras om forskningsuppgiftens syfte. Till personerna som deltagit i 

undersökningen bifogades ett missiv. Detta är en möjlighet att motivera informanten till att 

medverka samt förklara arbetets syfte (Patel & Davidson, 2003). Vetenskapsrådet skriver 

vidare att berörda personer ska upplysas om att deltagandet är frivilligt och att de när som 

helst kan avbryta sin medverkan. Om de väljer att avbryta sin medverkan, ska detta inte 

medföra några negativa följder för dem. Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter 

endast får användas till forskningen. Alla inblandade i undersökningen har på förhand genom 

missivet blivit upplysta om arbetets innehåll och genomförande samt att deras svar enbart 

kommer att användas till denna uppsats. Konfidentialitetskravet innebär att det insamlade 

materialet inte får redovisas på ett sätt så att det går att identifiera de undersökta personerna. 

Deltagarna informerades om att anonymitet genomsyrar arbetet och att inga namn lämnas ut 

till obehöriga. På detta sätt undviks möjligheten till att personerna känner sig utpekade 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

4.3 Redovisning av resultat 
Arbetets frågeställningar är:  

 Hur inspirerar idrottslärare verksamma i grundskolans senare år elever till att utöva 

fysisk aktivitet på fritiden?  

 Vilka påtagliga förändringar kan ses mellan Skolverkets forskningsstudie och arbetets 

egen undersökning? 

 Vilken betydelse har ämnet Idrott och hälsa för elevers fortsatta fysiska aktivitet? 

Resultatet kommer att presenteras med utgångspunkt från enkäterna. Analysarbetet har lett 

fram till tre olika vinklar i vilka enkäterna kunnat placeras: idrottslärares trivsel i yrket och 

fysiska aktivitet på fritiden, ämnet Idrott och hälsa samt fysisk aktivitet på fritiden. Ur det 

fullständiga undersökningsmaterialet har ett urval av svar valts ut för belysning, för att bäst 

komma till insikt med analysen i förhållande till problemformuleringen. Enkäten i sin helhet 

har placerats som bilaga längst bak i arbetet. Det finns ingen markant skillnad mellan 

kvinnliga och manliga svar, därför benämns de alla som en grupp. 

 
4.3.1 Idrottslärares trivsel i yrket och fysiska aktivitet på fritiden 
Eftersom idrottslärares trivsel som lärare och fysiska aktivitet på fritiden kan ha betydelse för 

hur de inspirerar elever till fysisk aktivitet på fritiden hade detta valts att belysas i resultatet. 
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Mer än hälften av respondenterna trivs mycket bra som idrottslärare och nästan 40 procent har 

stor trivsel i sitt yrke. Två personer känner medelmåttig trivsel med arbetet. Många ger som 

argument att det roligaste med att vara idrottslärare är eleverna, att få arbeta med det man 

tycker mest om samt att ämnet skapar mycket frihet. Någon framhåller också som roligt att ge 

redskap till eleverna, för att de själva ska kunna ta ansvar för sin fysiska hälsa, kunna påverka 

elevens motionsvanor och idrottsintresse samt att motivera eleven till ett bestående intresse 

för idrott/motion. 

 

Idrottslärarna utövar någon form av fysisk aktivitet på sin fritid. Det är endast en manlig 

respondent som inte utövar någon fysisk aktivitet på fritiden. Den populäraste fysiska 

fritidsaktiviteten hos både kvinnor och män är löpning/kondition. Sedan skiljer det sig åt i 

rangordningen. Närmast efter löpning/kondition kommer gympa hos kvinnor medan 

styrketräning ligger härnäst hos män. På tredje plats kommer styrketräning hos kvinnor och 

fotboll hos män.  

 

4.3.2 Ämnet Idrott och hälsa 
Härunder besvarar idrottslärare vad som är mest viktigt och minst viktigt i 

idrottsundervisningen. Vidare beskrivs hur mycket undervisningstid eleverna har i ämnet 

Idrott och hälsa i veckan. Därpå uppskattar idrottslärarna vilket intresse det finns i ämnet hos 

eleverna samt vilka mål och syften lärarna har med sin undervisning. Avslutningsvis svarar 

respondenterna på om vilken förståelse eleverna har för regelbunden fysisk aktivitet. 

 

Tabell 7 Mest viktigt och minst viktigt i idrottsundervisningen, enligt lärare 

Lärarna fick tycka till om vad de anser vara de mest viktiga och minst viktiga sakerna som 

idrottsundervisningen ska ge eleverna. De fick som mest ange tre svar i varje kolumn. 

Resultatet redovisas i procent. 

 

 Minst viktigt Mest viktigt

Utveckla sin kreativitet 24 %   0 % 

Förbättrad fysik   5 % 29 % 

Bättre självförtroende   0 % 26 % 

Kunskap i idrottsaktiviteter 24 %   2 % 

Lära sig samarbeta   0 % 40 % 
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Individualiserad undervisning 24 %   2 % 

Lära sig om betydelsen av fysisk aktivitet även utanför skolan   1 % 52 % 

Prova på många olika idrottsaktiviteter   7 % 17 % 

Ha roligt genom fysisk aktivitet   2 % 67 % 

Lära sig att sköta sin hälsa   0 % 43 % 

Springa av sig 69 %   0 % 

Tävla 93 %   0 % 

Få positiv syn på sin kropp   2 % 12 % 

 

Analys: Det mest viktiga är att ha roligt genom fysisk aktivitet, vilket två av tre idrottslärare 

anger. Därefter kommer att lära sig om betydelsen av fysisk aktivitet även utanför skolan 

vilket anges av drygt 50 procent. Vidare följer att lära sig sköta sin hälsa, lära sig samarbeta, 

förbättrad fysik samt bättre självförtroende. Minst viktigt anser en stor majoritet av lärarna det 

vara att tävla och springa av sig. Härnäst kommer som minst viktigt att utveckla sin 

kreativitet, kunskap i idrottsaktiviteter och individualiserad undervisning. 

 

Figur 1 Elevers undervisningsminuter i ämnet Idrott och hälsa i veckan 

Idrottslärarna fick uppge i en fråga om hur mycket undervisningstid eleverna har i ämnet 

Idrott och hälsa i veckan. Resultatet redovisas i procent. 
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Analys: Hälften av idrottslärarna anger att eleverna har 120 minuter undervisningstid i 

veckan. Nästan en av fyra lärare har svarat att eleverna har 100 minuter i veckan. Som lägsta 

undervisningstid har 7 procent svarat att de har 80 minuter i veckan. Som det högsta, 150 

minuter, har 4 procent svarat. Fyra lärare har angivit två olika alternativ, eftersom år 7 och år 

8 har mindre undervisningstid än år 9 på deras skolor.  

 

Majoriteten av de tillfrågade lärarna tycker att undervisningstiden för ämnet Idrott och hälsa 

inte är tillräckligt stor. Tre män och tre kvinnor tycker att undervisningstiden är tillräcklig. 

Två av de manliga som anser att undervisningstiden är tillräcklig hänvisar till att eleverna på 

deras skola har möjlighet till idrottsundervisning sju tillfällen i veckan, genom tillägg av 

tillval och skol-IF (skolans egen idrottsförening). Många av de tillfrågade anser att eleverna 

borde ha daglig undervisning i ämnet Idrott och hälsa eftersom de behöver röra mera på sig på 

grund av dagens sätt att leva. En kvinna skriver att Bunkefloprojektet och andra vetenskapliga 

undersökningar visar att benstommen stärks av daglig motion. Hon menar att en god fysik 

också bidrar till ökad positiv inlärning. Flera respondenter lyfter också fram att 

undervisningen behöver bedrivas minst tre gånger i veckan för att eleverna ska hinna med att 

prova så många aktiviteter som möjligt. Undervisningen kan genom detta hjälpa till att skapa 

ett livslångt intresse för motion.  

 

Tabell 8 Intresset i ämnet Idrott och hälsa hos eleverna 

Idrottslärarna fick uppskatta hur många av eleverna som visat intresse i ämnet Idrott och hälsa 

samt om det skiljer sig åt i intresset utifrån ett genusperspektiv. Resultatet redovisas i procent. 

Lärare: Färre än 
hälften 

Ungefär 

hälften 

Fler än 

hälften 

Alla eller de 
flesta 

Eleverna är intresserade i 
ämnet Idrott och hälsa 

0 % 2 % 38 % 60 % 

 

Lärare: Ingen Pojkar mer intresserade 
än flickor 

Flickor mer 
intresserade än pojkar 

Könsskillnad mellan pojkar och 
flickor i intresset för ämnet 

69 % 31 % 0 % 

 

Analys: Lärarna rapporterar att intresset för ämnet är stort hos eleverna. 60 procent anger att 

alla eller nästan alla elever är intresserade i ämnet. Drygt en av tre lärare tycker att fler än 
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hälften är intresserade. Majoriteten av lärarna är ense om att intresset är lika stort bland pojkar 

som hos flickor, medan drygt 30 procent anser att pojkarna är mer intresserade. 

 

Tabell 9 Syfte och mål med undervisningen i ämnet Idrott och hälsa 

Idrottslärarna fick i en öppen fråga skriva ner egna mål och syften med sin undervisning. I 

nedanstående tabell redovisas exempel på detta. 

Syfte och mål 

Eleven ska få kunskap om hur fysisk aktivitet förbättrar fysisk hälsa och leva därefter. 

Uppmuntra till att eleven hittar en fritidsaktivitet som har med rörelse att göra. 

Att eleven känner glädje i att vara fysiskt aktiv och tycka det är roligt att motionera. 

Social träning, träna samarbete samt kunna fungera i grupp. 

Ge eleverna redskap för att ta ansvar för sin hälsa. 

Eleverna ska få upp självkänslan och förbättra sitt självförtroende. 

Skapa intresse för att röra sig på fritiden. 

Prova många olika idrottsaktiviteter. 

Försöka förmedla så att eleven förstår sambandet mellan motion och en god hälsa. 

Nå alla elever, speciellt de som inte är intresserade av fysisk aktivitet. 

Utveckla eleverna på så många plan som möjligt. 

Skapa förståelse för vikten av och sambandet mellan fysiska, psykiska och sociala aspekter. 

Ha kul och anpassa undervisningen till alla. 

Förmedla intresse så att alla elever känner mening och inspiration till att motionera 

regelbundet resten av livet. 

 

Analys: De flesta framhäver som mål och syften vikten av att vara fysisk aktiv, inte bara i 

skolan utan även på fritiden. Eleverna ska tillämpa sig många olika aktiviteter för att finna 

intresse för någon passande fysisk aktivitet. Eleverna ska också utvecklas på det sociala planet 

samtidigt som det ska vara kul och meningsfullt att röra på sig. 

 

Tabell 10 Förståelse för betydelsen av regelbunden fysisk aktivitet hos eleverna  

Idrottslärarna fick besvara vilken förståelse eleverna har för att regelbundet vara fysiskt aktiv 

samt om förståelsen skiljer sig åt utifrån ett genusperspektiv. Resultatet redovisas i procent. 
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Lärare: Ingen 

förståelse 

Liten 

förståelse 

Förståelse Stor 

förståelse 

Mycket stor 

förståelse 

Eleverna 
har: 

0 % 10 % 30 % 50 % 10 % 

 

Lärare: Ingen skillnad Flickor större 
förståelse 

Pojkar större 
förståelse 

Skillnad mellan 
flickor och pojkar: 

83 % 12 % 5 % 

 

Analys: Hälften av de tillfrågade anser att eleverna har stor förståelse för vikten av att vara 

regelbundet fysiskt aktiv och 30 procent anser att eleverna har förståelse. Det är lika många 

som tycker att eleverna har liten som mycket stor förståelse. En stor majoritet anser att flickor 

och pojkar har lika stor förståelse. 12 procent anger att flickor har större förståelse medan 5 

procent anger att pojkar har större förståelse. 

 

4.3.3 Fysisk aktivitet på fritiden 
Under detta avsnitt beskrivs idrottslärarnas samverkan med idrottsföreningar samt hur de 

inspirerar eleverna till fysisk aktivitet på fritiden. 

 

Tabell 11 Skolans samarbete med idrottsföreningar 

Idrottslärarna fick i en öppen fråga besvara om de har något samarbete med idrottsföreningar 

samt vad för något i så fall. 

Idrottsförening: Beskrivning: 

Skol-IF Skolans egen idrottsförening. Har olika och 
udda idrottsaktiviteter på eftermiddagarna för 
att locka fler till att börja idrotta på egen 
hand. 

Handslaget En satsning från regeringens håll. Samarbete 
mellan idrottsföreningar och skolan. 

Föreningar i kommunen 
- Basket, amerikansk fotboll, handboll, 
bandy, landhockey, segling, orientering, 
boxning, ishockey, akrobatik, gymnastik, 
brottning, bågskytte 

Föreningar kommer ut till skolan och 
presenterar sin sport. Vissa skolor arrangerar 
också friluftsdagar tillsammans med 
idrottsföreningar. 

Dans Dansföreningar kommer ut till skolan och 
visar olika dansföreställningar för att locka 
eleverna till att bli intresserade. 
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Analys: På frågan om idrottsläraren eller skolan har något samarbete med olika 

idrottsföreningar svarar flertalet, 69 procent, att de har någon form av samarbete med 

idrottsföreningar i kommunen. De flesta samarbetar med idrottsföreningar genom att bjuda in 

lokala föreningar eller arrangera friluftsdagar tillsammans. Några skolor är med i Handslaget, 

regeringens satsning för att öppna dörrar till regelbunden fysisk aktivitet. Flertalet som inte 

har något samarbete med idrottsföreningar, anordnar egna turneringar efter skoltid och 

motiverar till regelbunden fysisk aktivitet på fritiden.  

 

Tabell 12 Inspiration för fysisk aktivitet på fritiden 

I en öppen fråga efterfrågades om hur idrottslärarna inspirerar eleverna till fysisk aktivitet på 

fritiden. Nedan presenteras exempel på detta. 

Elever inspireras till fysisk aktivitet på fritiden genom att läraren: 

pratar om olika fysiska fritidsaktiviteter och hjälper till att knyta an kontakter i kommunen. 

försöker förmedla vinsterna med att vara fysiskt aktiv i föreningar ur hälso- och sociala 

perspektiv. 

pratar om vikten av att motionera på fritiden. 

låter eleverna prova på många olika typer av aktiviteter. 

förhör sig om olika intressen/idrotter eleverna tycker om och peppar eleverna till att börja 

med dem på fritiden. 

Låter eleverna föra dagbok om sitt idrottsutövande som han/hon senare följer upp i dialog 

med eleven. 

betonar att rörelse ger bättre hälsa som gör att människan mår bättre. 

uppmuntrar eleverna till spontana idrotter. 

ger eleverna verktyg till att vara fysiskt aktiva på sin fritid. De hjälper eleverna med att hitta 

en fysisk aktivitet som passar dem. 

aktivt uppmuntrar eleverna till fysisk aktivitet på fritiden. 

 

Analys: Samtliga lärare anger att de inspirerar eleverna till fysisk aktivitet på fritiden. Mer än 

hälften av respondenterna har angivit att de på något sätt framhåller vikten av att motionera 

regelbundet i undervisningen. Flertalet har också svarat att de låter eleverna prova på många 

olika fysiska aktiviteter, för att skapa ett intresse för något speciellt. Ett par idrottslärare 

inspirerar eleverna till fysisk aktivitet genom att låta eleverna skriva träningsdagbok över 
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genomförda aktiviteter. Dagboken förs sedan upp genom samtal mellan lärare och elev. 

Svaren som valts att redovisas är svar som kontinuerligt återkommer hos flera respondenter. 

 

4.3.4 Sammanfattning av resultat 
Idrottslärarna tycker att det mest viktiga i idrottsundervisningen är att ha roligt genom fysisk 

aktivitet och att eleverna lär sig om betydelsen av fysisk aktivitet även utanför skolan. Det 

minst viktiga i undervisningen är att tävla och att springa av sig. Resultatet visar att lärarna 

tycker att det är för lite tid till idrottsundervisning och hade helst sett att eleverna fick daglig 

undervisning i ämnet Idrott och hälsa. Mer än hälften av lärarna anser att alla eller nästan alla 

elever är intresserade i ämnet och majoriteten ser ingen skillnad vad gäller genus. 

Idrottslärarnas egna syften och mål visar på att det ska vara kul och meningsfullt att röra på 

sig samtidigt som det är viktigt att poängtera betydelsen av regelbunden fysisk aktivitet. 

Eleverna ska också lära sig det sociala samspelet för att kunna samarbeta och fungera i en 

grupp. De flesta respondenterna anger att eleverna har förståelse eller stor förståelse för 

betydelsen av regelbunden fysisk aktivitet och majoriteten anser att det inte finns någon 

skillnad i förståelsen mellan pojkar och flickor. Nästan 70 procent har något samarbete med 

idrottsföreningar och främst genom att bjuda in dem till skolan eller ordna friluftsdagar 

tillsammans. Samtliga idrottslärare inspirerar sina elever till fysisk aktivitet på fritiden. Detta 

gör de bland annat genom att framhålla vikten av att vara i rörelse regelbundet och erbjuda 

många olika fysiska aktiviteter på lektionerna. Flera lärare hjälper också eleverna till att knyta 

an kontakter till idrottsföreningar. 
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5 DISKUSSION 
I diskussionen reflekteras det över resultaten av undersökningen samt över metoden som 

använts. Kapitlet avslutas med en återspegling om syftet uppnåtts med arbetet. 

 

5.1 Reflektioner över resultat 
Frågor som låg till grund för arbetet var;  

 Hur inspirerar idrottslärare verksamma i grundskolans senare år elever till att utöva 

fysisk aktivitet på fritiden? 

 Vilka påtagliga förändringar kan ses mellan Skolverkets forskningsstudie och arbetets 

egen undersökning? 

 Vilken betydelse har ämnet Idrott och hälsa för elevers fortsatta fysiska aktivitet? 

Resultatet visade att samtliga idrottslärare inspirerar eleverna till fysisk aktivitet. Detta gör de 

bland annat genom att aktivt uppmuntra eleverna till fysisk aktivitet på fritiden, låta eleverna 

få prova på många olika aktiviteter, hjälpa dem till att hitta en passande fysisk fritidsaktivitet 

samt att hjälpa eleverna knyta an kontakter till idrottsföreningar. Detta kan kopplas till 

Faskunger (2002) som påpekar att människan behöver inspireras till regelbunden fysisk 

aktivitet samt uppmuntras till en fysiskt aktiv livsstil, på grund av att det knappt ställs några 

fysiska krav alls på människan i vårt postmoderna samhälle. Det har framkommit att lärare 

förhör sig om olika idrottsintressen som eleverna har och följer upp elevens utveckling genom 

att eleven för dagbok, vilket stärks av Raustorp (2000). 

 

Jag har valt att jämföra arbetets resultat med skolverkets resultat, som gjordes år 2003, om 

vad lärare anser vara de mest viktiga och de minst viktiga momenten som 

idrottsundervisningen ska förmedla till eleverna. Båda resultaten visar att det mest viktiga är 

att ha roligt genom fysisk aktivitet. Därnäst i arbetet kommer betydelsen av att lära sig fysisk 

aktivitet utanför skolan och i skolverkets forskningsrapport kommer betydelsen att lära sig 

samarbeta. Skolverket hade inte med alternativet att lära sig betydelsen av fysisk aktivitet 

utanför skolan, kanske därav avvikelsen. Båda resultaten visar också att majoriteten av 

respondenterna anser tävla som minst viktigt. Generellt visar detta på att det mest väsentliga 

för eleverna är att ha roligt genom fysisk aktivitet. 

 

Jag anser att ämnet Idrott och hälsa borde tilldelas fler undervisningstimmar i veckan för att 

eleverna ska kunna tillämpa sig mönstret av att regelbundet vara fysiskt aktiva, vilket stöds av 
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Sandahl (2004) och idrottslärarna i arbetets undersökning. Lärarna pekar på att eleverna 

behöver röra på sig mera och ha daglig idrottsundervisning, på grund av dagens livsstil. Det 

framkommer också att en bra fysik främjar en positiv inlärning. Här kan paralleller dras till 

Gavin med flera (1996) som betonar att barn behöver vara aktiva varje dag, och även Lpo-94 

framhåller att eleverna ska erbjudas fysisk aktivitet dagligen. Det kan också kopplas till 

Skolverket (2005) som skriver att när undervisningstiden i ämnet Idrott och hälsa 

kontinuerligt minskas med åren drabbas de individer som är fysiskt inaktiva på fritiden. 

Jämförs Läroplanen 1980 med Läroplanen 1994 har ämnet Idrott och hälsa minskat med i 

genomsnitt 60 minuter per vecka för eleverna. Forskningsprojektet, SIH, framhåller att 

idrottsundervisningen i skolan kan vara den första och enda regelbundna erfarenhet av fysisk 

aktivitet vissa barn får. Detta visar på en negativ utveckling i vårt postmoderna samhälle. När 

timplanen, för Lpo-94, visar att eleverna ska tilldelas cirka två timmars idrottsundervisning i 

veckan motsäger det läroplanen 1994 som framhåller att eleverna ska erbjudas daglig fysisk 

aktivitet. Två manliga lärare anser det vara tillräckligt med idrottsundervisning eftersom 

eleverna har möjlighet att välja till fysisk aktivitet flera gånger i veckan genom tillval och 

skol-IF. Om eleven inte är speciellt intresserad av fysisk aktivitet i allmänhet, då kommer hon 

inte att välja tillval med fysisk aktivitet heller. Jag anser att ett intresse måste väckas. 

Slutsatsen blir då att ämnet borde tilldelas fler timmar för att främja den positiva inlärningen 

samt för att minska inaktiviteten. Det är av vikt att idrottslärare försöker nå alla elever, även 

de som inte är speciellt intresserade av fysisk aktivitet. Detta framhåller några lärare som mål 

för sin undervisning, vilket också stärks av Engström (2004) som menar att elever som sällan 

är aktiva på lektionerna inte heller ägnar sig åt någon fysisk aktivitet på fritiden. Det gäller att 

hitta en fysisk aktivitet på fritiden som intresserar eleven, och till detta krävs inspiration och 

motivation, från olika perspektiv, som ger en meningsfullhet. Detta stödjer både Annerstedt 

(2001) och Faskunger & Hemmingsson (2005). 

 

Mer än hälften av lärarna i arbetets undersökning anser att alla eller de flesta elever är 

intresserade i ämnet Idrott och hälsa. Detta kan jämföras med Skolverkets forskningsrapport 

där 40 procent av lärarna ansåg samma sak. Majoriteten skriver att det inte finns någon 

skillnad till intresset i ämnet mellan könen och drygt 30 procent anger att pojkar är mer 

motiverade än flickor. Det är ingen som svarat att flickor är mer intresserade än pojkar, vilket 

det gjordes i Skolverkets undersökning, dock endast med tre procent. Skolverkets rapport 

visar också att ungefär hälften tycker att pojkar har större intresse och ungefär en lika stor 

andel tycker inte att det finns någon skillnad sett ur genusperspektiv. Genom att jämföra 
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resultaten ser jag en något positiv trend. Negativt är fortfarande att flickor anses mindre 

intresserade än pojkar.  

 

Som syfte och mål med undervisningen har idrottslärarna angivit att eleverna ska få kunskap 

om hur fysisk aktivitet förbättrar fysisk hälsa och hur de ska efterleva det. Detta stärker 

Annerstedt (1995) genom att betona vikten av att alla elever får en bestående insikt och 

kunskap om vilken betydelse fysisk aktivitet har för människan. Han menar också att den 

sociala miljön är väsentlig för detta mål. Därför är det viktigt att eleven kan utvecklas 

individuellt och i samspel med andra i ett harmoniskt klimat. Flera lärare anger detta som mål 

för sin undervisning och trycker på den sociala träningen och samarbetsförmågan. Annerstedt 

(2001) pekar på detta utifrån ett sociokulturellt perspektiv, där det viktigaste är att socialisera 

eleverna in i idrottskulturen och samspelet med andra. Enligt Vygotskilj är det nämligen i 

samspelet med andra som barnet utvecklas som en individ i en grupp. Duesund (1996) skriver 

dessutom att det är genom socialisationen som barnet tillägnas sociala färdigheter genom att 

delta och engagera sig i olika aktiviteter och därmed bli synlig och sedd. Respondenterna 

lyfter även fram aspekter som att öka självkänslan och självförtroendet hos eleven vilket 

också Engström (2004) framhäver som en viktig punkt.  

 

Lärarnas mål och syften, som att prova på många olika aktiviteter, ge redskap för att kunna ta 

ansvar för sin hälsa samt att känna glädje och tycka det är roligt att vara fysiskt aktiv, stärks 

när både forskningsprojektet, SIH, (Meckbach, 2004) och forskningsrapporten som 

Skolverket (2005) gjort, har kommit fram till liknande svar. Samtliga idrottslärare i 

undersökningen tycker precis som undersökningspersonerna i forskningen, SIH, (Meckbach, 

2004) att det är viktigt med regelbunden fysisk aktivitet hos eleverna. Därför är det 

betydelsefullt, som några idrottslärare skriver, att eleverna bör uppmuntras till att hitta en för 

dem rolig fysisk aktivitet på fritiden, som förhoppningsvis kan leda till ett bestående intresse. 

Detta lyfter Skolverket (2005) fram med sin forskningsrapport där de hänvisar till att varje 

elev bör välja ett långsiktigt och hälsosamt liv utifrån ett socialt perspektiv, vilket Säljö 

(2000) också betonar i utvecklandet hos eleven genom interaktion med andra individer. 

Lärandet i idrottsundervisningen ska, enligt Skolverket (2005), då vara en del i det livslånga 

lärandet. Detta visar tydligt på att ämnet Idrott och hälsa har stor betydelse när det gäller 

elevers fysiska aktivitet på fritiden. 
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Raustorp (2000) skriver att idrottslärare är viktiga för eleverna i deras utveckling, då positiv 

feedback i undervisningen kan påverka attityderna i ämnet Idrott och hälsa. Idrottslärarna 

framhäver detta genom att stärka eleverna, klargöra syftet med att regelbundet vara fysiskt 

aktiv samt skapa en mening och inspiration till fysisk aktivitet. Detta gäller inte bara nu utan 

även i framtiden. Karlefors (2002) stödjer detta när hon skriver om att befrämja elevernas 

kunskaper och möjligheter till att på egen hand utöva fysisk aktivitet genom hela livet. Det är 

även viktigt, utifrån Skolverket (2000b) att eleverna kan koppla fysisk aktivitet till fritidens 

aktiviteter och inte bara till ämnet Idrott och hälsa. 

 

Resultatet visar att de flesta idrottslärarna anser att eleverna har förståelse eller stor förståelse 

för regelbunden fysisk aktivitet. Jag tycker att ett viktigt mål bör vara att lärarna synliggör 

detta så att samtliga elever kan få en mycket stor förståelse för regelbunden fysisk aktivitet. 

Detta stöds av Skolverket (2005) som menar att om en elev är fysiskt aktiv på fritiden dras 

kopplingar till dess intresse för ämnet, ansvarstagandet och om man gör sitt bästa. Genom att 

sätta hela Sverige i rörelse undviks följdsjukdomar som uppkommer i takt med inaktiviteten 

samt tillämpar det till en god livsstil. Detta får jag stöd av hos Faskunger (2002). 

 

Några idrottslärare betonar vikten av att undervisningen i ämnet Idrott och hälsa ska skapa 

förståelse och förmedla sambandet mellan fysiska, psykiska och sociala aspekter. Detta kan 

kopplas till den nuvarande läroplanen, Lpo-94, som lägger stor vikt vid hälsoperspektivet 

vilket har betydelse för eleven både nu och i framtiden. Lgr-80 framhöll i större grad 

idrottsföreningars betydelse för meningsfyllda fritidsaktiviteter. Lgr-80 lyfte också fram, 

precis som lärarna i undersökningen gör, att eleven ska få prova på många olika former av 

idrottsaktiviteter. 

 

Närmare 70 procent av idrottslärarna uppger att de har något samarbete med idrottsföreningar 

i kommunen. Lärarna vill locka fler elever till att börja idrotta på fritiden. Detta kan ha 

kopplingar till att nästan alla lärare själva idrottar på fritiden. Paralleller kan dras till 

Skolverket (2005) som skriver att skolan har det avgörande ansvaret för att få eleverna till att 

bli fysiskt aktiva på fritiden eftersom idrottsföreningar aldrig kan engagera alla. 

Riksidrottsförbundet (2006) poängterar också i sin artikel, Idrott i skolan 06/07, att 

idrottsföreningar i samband med skolan ska öka den dagliga fysiska aktiviteten hos eleverna. 

Jag anser att projektet Handslaget är en stor framgång för att öppna fler dörrar till regelbunden 

fysisk aktivitet, vilket flera skolor i arbetets undersökning deltar i.  
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Både Skolverket (2005) och Riksidrottsförbundet framhåller att flickor generellt är mer 

inaktiva på fritiden samtidigt som flera idrottslärare anser att flickor har större förståelse för 

regelbunden fysisk aktivitet än pojkar. Jag anser att lärarens professionalitet ska spegla 

undervisningen och genom sin lyhördhet, flexibilitet och kommunikation bringa samtliga 

elever till ett bestående intresse för fysisk aktivitet. Detta stödjer Säljö (2000) när han nämner 

att människan blir delaktig i kunskaper och färdigheter genom kommunikation. Det framhålls 

också i resultatet att idrottslärare förmedlar vinsterna av att vara fysiskt aktiv i föreningar, 

vilket regeringens projekt Handslaget är ett gott tecken på. Några lärare tycker det är viktigt 

att den spontana idrotten får en större plats hos eleverna, vilket stöds av Faskunger (2002) 

som menar att många människor förknippar fysisk aktivitet med träning under strukturerade 

former. Både Riksidrottsförbundet och Skolidrottsförbundet vill stödja skolan genom att 

skapa trygga och sociala miljöer för fysisk aktivitet samt utveckla elevernas lust till ett 

livslångt utövande av fysisk aktivitet. Annerstedt (2001) beskriver att de tre dimensionerna, 

om, genom och i rörelse, är beroende av varandra och tillsammans med mål som hälsa, 

socialisation och förberedelser utgör detta en meningsfull inspiration för en aktiv fritid. 

Undersökningen visar att lärarna lyfter fram ovanstående argument för att inspirera eleven till 

regelbunden fysisk aktivitet på fritiden och jag är övertygad om att idrottslärarnas trivsel som 

lärare spelar en stor roll för deras inspiration till eleverna. 

 

Efter den genomförda undersökningen kan det konstateras att ämnet Idrott och hälsa borde 

tilldelas fler timmar som kan medföra ett livslångt intresse för fysisk aktivitet hos eleven. Mer 

än hälften av alla idrottslärare anser att alla eller de flesta är intresserade i ämnet, vilket är en 

ökning jämfört med Skolverkets forskningsrapport (2005). Dock anses fortfarande flickor 

mindre intresserade i ämnet än pojkar. Idrottslärarna anser att den sociala faktorn i ett 

sociokulturellt perspektiv spelar en väsentlig roll för elevernas utveckling. Majoriteten av 

lärarna har något samarbete med lokala idrottsföreningar, vilket leder till ökad fysisk aktivitet 

inom ramen för hela skoldagen. Undersökningen har också visat att idrottslärarna lyfter fram 

vikten av att motionera regelbundet på fritiden och det väsentliga blir då att inspirera eleverna 

till att skapa sig en aktiv fritid i ett livslångt perspektiv. Ett långsiktigt intresse för fysisk 

aktivitet behöver väckas hos samtliga elever där de förstår sambandet mellan fysiskt, psykiskt 

och socialt välbefinnande. Mitt arbete som lärare är sätta elevernas lärande och utveckling i 

centrum samt påverka dem till regelbunden fysisk aktivitet för en hälsosam livsstil. 
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5.2 Metoddiskussion 
I arbetets undersökning användes enkäter som underlag. Även efteråt har valet av enkäter 

varit bra för att ta reda på djupare kunskap hos lärare om hur de inspirerar elever till fysisk 

aktivitet på fritiden. Eftersom arbetets syfte var att öka kunskapen om betydelsen av att 

regelbundet vara fysiskt aktiv har en riktning mot den kvalitativa metoden varit mest passande 

för undersökningen. Om fler idrottslärare hade besvarat enkäten hade resultatet kanske sett 

annorlunda ut. Resultatet hade också kunnat bli annorlunda om lärarna inte vetat om syftet 

med enkäterna, men utifrån Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002) ska forskningsuppgiftens syfte 

presenteras för respondenterna. Resultatet hade dessutom kunnat utfalla på ett annat sätt om 

jag hade haft andra kunskaper och erfarenheter med mig sedan tidigare. 

 

5.3 Har arbetets syfte uppnåtts? 
Syftet med denna uppsats var att öka kunskapen om betydelsen av att regelbundet vara fysiskt 

aktiv. Sådana kunskaper kan sedan bilda underlag för diskussioner och reflektioner i arbetslag 

för att förbättra hälsotillståndet hos eleverna i och utanför skolan. Syftet var också jämföra 

Skolverkets forskningsstudie, som behandlar betydelsen av skolämnet Idrott och hälsa, och 

arbetets egen undersökning. Genom att förståelsen för människors tillvägagångssätt ökar, kan 

lärare bli stärkta i sin professionella yrkesroll och ett långsiktigt mål blir då att idrottslärare 

ska kunna dra nytta av de nya kunskaperna i olika lärandesituationer. Huruvida barn och 

ungdomar inspireras till fysisk aktivitet på fritiden har studerats samt vad som krävs av lärare, 

skola och samhälle i allmänhet. Efter detta resultat hade det varit intressant att även utforska 

elevernas syn på fysisk aktivitet i skolan och på fritiden samt dess betydelse för hälsan. 

 

Syftet har uppnåtts genom att relevant litteratur studerats till arbetet. Som grund för 

undersökningen gjordes en enkätundersökning hos idrottslärare, verksamma i Skåne län, med 

en riktning närmast den kvalitativa. Det har framkommit att ämnet Idrott och hälsa har en 

betydande roll när det gäller elevers fysiska aktivitet samt att samtliga lärare inspirerar 

eleverna till fysisk aktivitet på fritiden. Lärarna framhåller som viktigt att regelbundet vara 

fysiskt aktiv i ett livslångt perspektiv. 
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6 SAMMANFATTNING 
Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om betydelsen av att regelbundet vara fysiskt 

aktiv. Sådana kunskaper kan sedan bilda underlag för diskussioner och reflektioner i arbetslag 

för att förbättra hälsotillståndet hos eleverna i och utanför skolan. Syftet är också jämföra 

Skolverkets forskningsstudie, som behandlar betydelsen av skolämnet Idrott och hälsa, och 

arbetets egen undersökning.  Genom att förståelsen för människors tillvägagångssätt ökar, kan 

lärare bli stärkta i sin professionella yrkesroll och ett långsiktigt mål blir då att idrottslärare 

ska kunna dra nytta av de nya kunskaperna i olika lärandesituationer. I forskningsbakgrunden 

speglas betydelsen av regelbunden fysisk aktivitet, skolans ansvar för fysisk aktivitet hos 

eleven, fritidens betydelse för människan samt hur olika teoretiker ser på barns och 

ungdomars fysiska aktivitet och lärande. Arbetet har en social inriktning där Vygotskij och 

Säljö fungerar som teoretiska utgångspunkter. 

 

Arbetets problemprecisering är: 

 Hur inspirerar idrottslärare verksamma i grundskolans senare år elever till att utöva 

fysisk aktivitet på fritiden? 

 Vilka påtagliga förändringar kan ses mellan Skolverkets forskningsstudie och arbetets 

egen undersökning? 

 Vilken betydelse har ämnet Idrott och hälsa för elevers fortsatta fysiska aktivitet? 

För att få svar på frågorna gjordes en undersökning mot kvalitativ riktning med enkäter som 

metod. Undersökningsgruppen bestod av 42 idrottslärare, varav 25 män och 17 kvinnor, i 

Skåne län. Materialet har bearbetats genom att upprepade gånger blivit läst för att finna det 

väsentliga till problemprecisering och syfte samt för att urskilja något mönster. Detta har 

sedan lyfts fram för att representera tre olika vinklar: idrottslärares trivsel i yrket och fysiska 

aktivitet på fritiden, ämnet Idrott och hälsa samt fysisk aktivitet på fritiden.  

 

Utifrån undersökningen framkommer det att ämnet Idrott och hälsa har en betydande roll för 

elevers fysiska aktivitet. Samtliga idrottslärare inspirerar eleverna till fysisk aktivitet på 

fritiden, genom att bland annat samarbeta med lokala idrottsföreningar, låta eleverna tillämpa 

sig olika aktiviteter, som kan leda till ett livslångt intresse för fysisk aktivitet, samt genom att 

skapa en mening och förståelse för fysiska, psykiska och sociala aspekter. Idrottslärarna 

poängterar också vikten av att regelbundet vara fysisk aktiv i ett livslångt perspektiv. 
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BILAGA 1 
Idrottslärarens erfarenheter av ämnet Idrott och hälsa 
samt fysisk aktivitet i allmänhet 
 
 
BAKGRUND 
 

  Man Kvinna 

1. Kön   
 
2. Ålder……………….år 

 
 

3. Vilken lärarutbildning har du? 

Tidigare år Senare år 2-ämnes Gymnasiet Ingen 

     
Annan………………………………………………………………… 

 

4. På vilka stadier undervisar du? 

Låg Mellan Hög Gymn 

    
 

5. I hur många år har du arbetet som Idrottslärare?……………………..år 

 

6. Hur trivs du med arbetet som lärare i ämnet Idrott och hälsa? 

Mycket liten trivsel   Mycket stor trivsel 

     
 

7. Vad är det bästa med att vara lärare i ämnet Idrott och hälsa, enligt din 

åsikt?……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

8. Utövar du någon fysisk aktivitet på fritiden? 

JA  NEJ  
Om JA, Vad?……………………………………………….. 

  



ÄMNET IDROTT OCH HÄLSA 
 

Nedan följer påståenden om vad som är viktigt i skolans idrottsundervisning. Du ska ta 

ställning till påståendena och sedan: 

 
Mi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 A. Kryssa för de, enligt din mening, max tre MINST viktiga uppgifterna i 

skolans idrottsundervisning, i rutorna till vänster 

9 B. Kryssa för de, enligt din mening, max tre MEST viktiga uppgifterna i 

skolans idrottsundervisning, i rutorna till höger. (Fyll gärna i egna alternativ) 

A  B 
nst viktigt Det viktigaste med skolans idrottsundervisning är att eleverna får: Mest viktigt

 Utveckla sin kreativitet     
 Förbättrad fysik     
 Bättre självförtroende     
 Kunskap i idrottsaktiviteter    
 Lära sig samarbeta     
 Individualiserad undervisning    
 Lära sig om betydelsen av fysisk aktivitet även utanför skolan  
 Prova på många olika idrottsaktiviteter    
 Ha roligt genom fysisk aktivitet    
 Lära sig att sköta sin hälsa     
 Springa av sig     
 Tävla      
 Få en positiv syn på sin kropp    
 Annat?…………………………………………………………………….  
 Annat?…………………………………………………………………….  
 

 

10 A. Hur många klocktimmar har eleverna i ämnet Idrott och hälsa i veckan?

……………………………………………………………………………………….. 

10 B. Tycker du att din skola har tillräckligt med Idrottsundervisning? 

JA    NEJ   
Om Nej,Varför?………………………………………………………………………



 

11 A. Hur många av dina elever är intresserade i ämnet Idrott och hälsa? 

Färre än hälften     Ungefär hälften     Fler än hälften     Alla eller de flesta 

                                    
 

11 B. Finns det någon könsskillnad mellan pojkar och flickor i intresset för ämnet? 

Ingen Pojkar mer intresserade än flickor Flickor mer intresserade än pojkar 

     
12. Vad har DU för syfte och mål med din undervisning? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
13 A. Vilken förståelse/insikt, enligt din mening, har eleverna när det gäller betydelsen 

av att regelbundet vara fysisk aktiv? 

Ingen förståelse    Mycket stor förståelse 

      
 
13 B. Hur skiljer det sig åt mellan flickor och pojkar? 

Ingen skillnad Flickor större förståelse Pojkar större förståelse 

     



FYSISK AKTIVITET PÅ FRITIDEN 
 
 

 
14. Kan du uppskatta ungefär hur många av dina elever som är fysiskt aktiva

på sin fritid? (i procent) 

Flickor……………………….% 

Pojkar………………………..% 

 

15. Har du/skolan något samarbete med olika idrottsföreningar? 

JA NEJ 

  
Om JA, vad?……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………... 
 
 

16. Inspirerar du dina elever till att utöva fysisk aktivitet på fritiden? 

JA NEJ 

  
Om JA, hur i så fall? …………………………………………………………….. 

.……..………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Om NEJ, varför inte?…………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
 
TACK FÖR DIN 
MEDVERKAN 



BILAGA 2 

     Kristianstad 18/10-06 
 
Hej! 
 

Mitt namn är Ida Persson och jag studerar min sista termin på Högskolan Kristianstad till 

lärare i ämnet Idrott och hälsa. Jag håller i skrivande stund på att skriva mitt examensarbete 

och undrar om du skulle vilja hjälpa mig genom att fylla i en enkät som omfattar fyra sidor? 

Enkäten behandlar lärares inspiration till fysisk aktivitet hos eleverna på fritiden samt vilken 

betydelse ämnet Idrott och hälsa har för fysisk aktivitet i allmänhet. Enkäten tar cirka 10-15 

minuter att fylla i och er medverkan skulle betyda mycket för arbetets fortsatta struktur. Du 

kommer att vara anonym och information som du delger kommer endast att användas till detta 

arbete. Arbetet kommer att beskriva betydelsen av regelbunden fysisk aktivitet och vilken roll 

skola, lärare och samhälle har när det gäller elevers fysiska aktivitet.   

 

Jag hade varit tacksam om du velat maila tillbaka dina svar till mig senast 27 oktober, vecka 

44. Din hjälp betyder oerhört mycket för mig och mitt arbete! 

 

Tack på förhand 

 

Med vänliga hälsningar Ida Persson 

Kram_ida@hotmail.com 

 

 

 


