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Sammanfattning	  
Flera aktuella forskningsrapporter gör gällande att en utökad skolidrott/fysisk aktivitet har en 
positiv inverkan på elevers fysiska status samtidigt som det förbättrar deras studieresultat i 
andra skolämnen. I denna studie frågar jag 8 utbildade idrottslärare med minst 5 års praktisk 
erfarenhet av undervisning i idrott och hälsa i vilken omfattning de erbjuder daglig fysisk 
aktivitet till sina elever som är ett strävansmål i den aktuella kursplanen för grundskolan LGR 
11. I studien undersöks också lärarnas inställning till att utöka skolidrotten/fysiska aktiviteten 
samt deras syn på möjligheter, svårigheter och vilka effekter det skulle kunna få för eleverna. 
Studien har genomförts med kvalitativa intervjuer. Daglig fysisk aktivitet erbjuds på de 
undersökta skolorna men det är i form av frivilliga aktiviteter som inte når alla elever. 
Möjligheter till att utöka undervisningstiden i idrott och hälsa anser lärarna blir svårt utan att 
ändra timplanen för ämnet samtidigt som man ser stora möjligheter via elevens val, skolprofil, 
rastaktiviteter och en attraktiv utemiljö att utöka den fysiska aktiviteten. Svårigheterna med att 
utöka skolidrotten ligger i den befintliga timplanen för ämnet och att skolorna har för lite 
resurser till sitt förfogande. Resurser som skulle kunna användas för att kunna hjälpa elever 
med behov av särskilt stöd i idrott och hälsa. Informanterna menar att vid en utökad 
skolidrott/fysisk aktivitet så skulle detta ge eleverna en bättre fysisk status, större möjlighet att 
utveckla ett livslångt intresse för att vara fysiskt aktiv samt förbättrade skolresultat i idrott och 
hälsa och i andra skolämnen. 
 
Nyckelord: skolidrott, barnidrott, idrott och hälsa, fysisk aktivitet, folkhälsa, physic education. 
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Inledning	  
”Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. 
Positiva upplevelser av rörelser och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi 
blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en 
tillgång för både individen och samhället” (Skolverket, LGR 2011, s. 51). 

Detta är inledningsstycket i den senaste kursplanen för idrott och hälsa inom den 
svenska grundskolan, LGR 2011 (Skolverket, LGR 2011). Hur mycket bör då ett barn eller en 
ungdom röra på sig?  I LGR 11 skrivs det så här om skolans uppdrag: ”Skolan ska sträva efter 
att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen” (Skolverket, 
LGR 2011, s. 9). Med fysisk aktivitet menas all kroppslig aktivitet som är på måttlig eller hög 
intensitet t.ex. promenad i snabb takt, olika former av träning men även lek där man är aktiv. 
Det kan också vara fysisk aktiv pendling till och från skolan i form av t.ex. cykling eller 
promenad. Genom livsmedelsverket och de Nordiska näringsrekommendationerna 
(näringsrekommendationer, 2012) som samtliga länder i norden står bakom får vi veta att 
följande rekommendation gäller för barn och ungdomar i norden gällande fysisk aktivitet: 
”Barn och ungdomar bör ägna sig åt minst 60 minuters medel- till högintensiv fysisk aktivitet 
varje dag. Fysisk aktivitet i mer än 60 minuter varje dag ger ytterligare positiva hälsoeffekter” 
(näringsrekommendationer, 2012).   Den globala organisationen World Health Organisation 
rekommendation till sina medlemsländer gällande barn och ungdomar och fysisk aktivitet 
innebär minst 60 minuter varje dag (WHO, 2010). Fördelarna med att vi rör på oss, tränar och 
är fysiskt aktiva är många. Svenska Riksidrottsförbundet (RF) har i en rapport (RF, 2007) 
sammaställt en rad argument för att barn och ungdomar bör idrotta och vara fysiskt aktiva. 
Detta är ett urval av de argumenten: 

Minskad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar, minskad utveckling av ålderdiabetes, 
ökad muskelstyrka, förbättrade motoriska förmågor, ökad kondition, positiv påverkan på 
immunförsvaret, minskad risk för övervikt/fetma, bättre stresstolerans och minskad 
nedstämdhet, bättre självuppfattning och självförtroende, ökad inlärningsförmåga och bättre 
koncentrationsförmåga, ökad energi och bättre sömn. 

Trots de rekommendationer som finns för barn och ungdomar angående fysisk aktivitet 
så möts vi ofta av rubriker i olika media som gör gällande att allt fler barn och ungdomar rör 
sig för lite och blir allt mera inaktiva. I Folkhälsomyndighetens rapport: Skolbarns hälsovanor 
i Sverige 2013/14 (Folkhälsomyndigheten, 2014) kan man bland annat läsa om barn och 
ungdomars fysiska hälsa. Denna undersökning görs vart fjärde år och har genomförts sedan 
1985/86. ”Många hälsorelaterade livstilar och beteenden grundläggs under ungdomsåren och 
goda motionsvanor är inget undantag. En person med goda motionsvanor under ungdomsåren 
fortsätter troligen att vara aktiv också i vuxen ålder” (Folkhälsomyndigheten, 2014, s. 36). 
Rapporten visar att det är väldigt få barn och ungdomar som idag uppnår den 
rekommenderade fysiska aktiviteten på 60 minuter/dag. Rapporten visar tydligt att vi har fått 
en uppdelning gällande fysisk aktivitet. Barn och ungdomar vistas allt mer tid framför någon 
form av skärm som dator, tv-spel, mobil-telefon och det gäller alla kontrollgrupper i 
rapporten. Den andel barn och ungdomar både flickor och pojkar som ägnar 4 timmar eller 
mer framför skärm har ökat sedan den senaste rapporten 2009. Samtidigt har den andel barn 
och ungdomar som tränar mycket i organiserad form utanför skolan har aldrig varit så hög 
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sedan rapporterna startade 1985, detta gäller både flickor och pojkar. Slutsatsen i rapporten är 
att barn rör sig allt mindre i vardagen på bekostnad av allt mer stillasittande framför någon typ 
av skärm. (Folkhälsomyndigheten, 2014, s. 60). Skillnaden mellan de mest aktiva och de barn 
och ungdomar som är inaktiva har aldrig varit större. I trafikverkets rapport, Barns skolvägar 
(Trafikverket, 2012) kan man läsa om barns olika färdsätt till skolan. Andelen barn som blir 
skjutsade till skolan har ökat samtidigt som andelen som cyklar eller går har minskat. Detta 
visar också på att barns möjlighet eller förmåga att röra sig i vardagen minskat.  

Allt fler röster höjs nu för att idrottsundervisningen inom skolan bör utökas. Samtliga 
riksdagspartier vid senaste riksdagsvalet 2014 är positivt inställda till mer idrott och hälsa i 
skolan (Sveriges television, 2014). Den svenska Olympiska kommittén med 350 
idrottsprofiler knutna till den svenska olympiska rörelsen gick ut med ett gemensamt upprop 
”mer idrott i skolan” (www.sok.se, 2014) där man kräver att alla elever ska få rätt till en 
timmes skolidrott varje dag. I en vetenskaplig studie som presenteras i Journal of School 
Healt (2014, ss. 473-480) så har man följt 408 femteklassare i göteborgsområdet under nio år. 
Dessa elever har fått 2 extra lektioner idrott i veckan och genom det dubblat sin mängd 
schemabunden fysisk aktivitet. Studien visar att de elever som hade mera skolidrott 
fördubblade sina möjligheter att uppnå de nationella lärandemålen i svenska, engelska och 
matematik.  

Vilken roll spelar då skolan och skolidrotten när det gäller barn och ungdomars fysiska 
aktivitet? I Sverige har vi skolplikt som börjar gälla på hösten när man fyller 7 år och gäller 
fram tills man går ut årskurs 9 (skolverket.se, 2015). ”Skolan är den vanligaste arenan för 
hälsofrämjande arbete, inklusive arbetet med att främja fysisk aktivitet, som vänder sig till 
barn och ungdomar eftersom man normalt når i stort sett alla barn i en viss ålder och i ett visst 
område. Skolan är också en av få arenor som når en hel målgrupp oavsett socioekonomisk 
status” (Faskunger, 2013). Detta innebär att skolan har stor möjlighet att påverka barn och 
ungdomars möjlighet att röra på sig och vara fysiskt aktiva och även främja ett framtida 
intresse. Hur ser det då ut med idrottsundervisning i dagens skola? Enligt LGR 2011 
(Skolverket, 2011) ska varje elev ha minst 500 h idrottsundervisning under sina 9 år i 
grundskolan. Detta motsvarar ungefär 1,20 h varje vecka på högstadiet eller motsvarande 12 
minuters undervisning varje dag. Det innebär inte att all undervisning ger fysisk aktivitet då 
det finns ett flertal teoretiska moment i kursplanen för idrott och hälsa. Tid kan också 
försvinna till t.ex. ombyte och dusch. Vi kan alltså konstatera att skolan ligger långt ifrån att 
kunna erbjuda den minsta rekommenderade mängden daglig fysisk aktivitet till våra barn och 
ungdomar. Trots alla artiklar, debattinlägg och även uttalande av representanter för de 
svenska riksdagspartierna så är det en fråga som ofta lämnas obesvarad! Hur ska vi gå till 
väga för att utöka skolidrotten och den dagliga fysiska aktiviteten? Därför vill jag undersöka 
förutsättningarna och förhållningsätt för ansvariga idrottslärare att erbjuda utökad 
skolidrott/fysisk aktivitet inom ramen för den samlade skoldagen. Jag vill också undersöka 
hur de skolor och lärare jag intervjuar ställer sig till det strävansmål som idag finns i LGR 11 
om att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet.   



	  

5 

Syfte	  och	  forskningsfrågor	  
I denna studie undersöks 8 idrottslärares förhållningssätt till en utökning av skolidrott/fysisk 
aktivitet och dess möjligheter och svårigheter under den samlade skoldagen. Lärarna är 
verksamma inom årkurs 1-6 respektive 7-9. Undersökningen är avgränsad till följande 
frågeställningar: 

• Vilken inställning har olika skolor idag till att erbjuda alla elever daglig fysisk 
aktivitet?  

• Vilka möjligheter ser idrottslärare till utökad skolidrott/fysisk aktivitet under den 
samlade skoldagen? 

• Vilka svårigheter ser idrottslärare med utökad skolidrott/fysisk aktivitet under den 
samlade skoldagen? 

• Vilka fördelar anser idrottslärare att eleverna skulle få av en utökad skolidrott/fysisk 
aktivitet? 

• Hur tycker idrottslärare att ämnet idrott och hälsa ska struktureras vid en utökad 
undervisningstid? 
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Bakgrund	  

Historisk	  överblick	  skolgymnastik/idrott/idrott	  och	  hälsa	  	  
Det skolämne som barn och ungdomar idag kommer i kontakt med heter idrott och hälsa men 
så har det inte varit under så lång tidsperiod. Jag kommer i detta avsnitt att försöka ge en bild 
av hur idrottsämnet har sett ut ur ett historiskt perspektiv och vilka syften och motiv som legat 
bakom skolämnet under tidsperioden från 1900 talets början fram tills den senaste läroplanen i 
grundskolan LGR 11. 

Gymnastik	  
I början av 1900-talet bestod skolidrotten som då kallades för gymnastik av olika 
rörelseövningar som var inspirerade av militära övningar och disciplin. Dessa övningar 
härstammade i många fall från Linggymnastiken. Den skapades av Per Henrik Ling som anses 
vara den som skapat den moderna svenska skolgymnastiken (Lindroth, 2011). Ling skapade 
ett program för fysisk träning inom armén och senare för skolan på 1800-talet. Syftet med 
gymnastiken var gymnastiska färdigheter kopplade till kroppsmedvetenhet, kroppskontroll 
och estetik. Disciplin genomsyrade gymnastikövningar med en moralisk karaktärsdaning 
(GIH, 2013). Olika typer av lek och spel kunde förekomma men allt beroende på den enskilde 
läraren. Flickor och pojkar hade gymnastik var för sig. 

Gymnastik	  med	  lek	  och	  idrott	  
Skolämnet gymnastik med tillägget lek och idrott introducerades i folkskolorna 1919 och i 
läroverken 1928 (Lindroth, 1995, s. 270). Man införde då också friluftsdagar eller idrottsdagar 
som det kallades till i början av 1930-talet. De infördes med syfte att motverka det 
stillasittande som det innebar att gå i skolan. Friluftsdagarna infördes först i läroverken för de 
äldre barnen och först 1942 fick folkskolorna sina friluftsdagar (Lindroth, 1995, s. 271). 
Gymnastiklektioner hade man 4 gånger varje vecka och friluftsdagarna var minst 15 heldagar 
upp till 20 heldagar per läsår. En elev som avslutade den 5- åriga realskolan hade haft mer än 
en termin idrott och friluftsliv, motsvarande 10 % av den totala tiden i skolan. Detta var inget 
som övriga lärare var nöjda med då tiden till dessa friluftsdagar togs från övriga ämnen och 
samtliga lärare var dessutom tvungna att delta i friluftsdagarna (Lundqvist, 2002, s. 13). 
Eftersom missnöjet bland övriga lärare var stort så ändrade man redan 1933 friluftsdagarna till 
att bli 10 eller som mest 12 per läsår (Lundqvist, 2002, s. 14). En annan anledning till att 
missnöjet var så stort var att det ända tills 1944 saknades nationella mål eller riktlinjer med 
frilufsdagarna. I efterkrigstidens Sverige så ändrades gymnastikens roll. Den fysiska 
träningens roll blev viktigare än den kroppsmedvetenhet, kroppsuppfattning och goda hållning 
som genomsyrat den tidigare skolgymnastiken. Den fysiska fostran kom att dominera 
innehållet i ämnet gymnastik med lek och idrott under perioden från 1920- talet till 1960- 
talet. I och med den första läroplanen för grundskolan (LGR 62) så döpte man om ämnet till 
gymnastik igen. Detta kan tyckas vara lite konstigt men tanke på idrottens frammarsch 
(Lindroth, 2011) Först med LGR 69 försvann begreppet ”fysisk fostran” ur läroplanen 
(Lindroth, 1993). Även social utveckling och samarbete övertar fokus från moralisk 
karaktärsdaning (GIH, 2013). Det fanns fortfarande en stor del fostran i undervisningen på så 
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sätt att eleverna skulle ha rätt utrustning, komma i tid, lyssna på läraren och så vidare. 
Parallellt med skolgymnastikens förändring med mera idrottsliga inslag så var det många 
idrottsföreningar i landet som startades under denna period. I undervisningen infördes lekar, 
musik och dessutom så började bollspelen ta allt större plats i skolgymnastiken. Eftersom 
bollidrotter dominerade till stor del så utformades också våra gymnastikhallar efter dessa. 
Ända fram till 1960 talet så hade vi 10-12 friluftsdagar per läsår och 4 lektioner per vecka. 
Under 60-talet så minskade sedan antalet timmar i skolgymnastiken till ca 3 timmar per vecka. 
Skolan hade under denna period med läroplanerna LGR 62 och LGR 69 en innehållsstyrd 
kursplan med ett stort fokus på de olika moment som lärarna förväntades arbeta med. Dessa 
var Gymnastik, dans, lek, bollspel, friidrott, orientering, skridskoåkning och simning. Den 
fysiska träningen stod fortfarande i fokus under denna period.  Det man också kan se i LGR 
62 och LGR 69 är att ämnets omfattning med fler moment följs av att man får mindre tid till 
sitt förfogande för gymnastikundervisning i läroplanerna jämfört med tidigare. 
Idrott 

I den läroplan som kommer 1980, LGR 80 så ändrar man namn på skolämnet från 
gymnastik till idrott. Innehållet styrs av 11 olika moment som finns i kursplanen. Man inför 
t.ex. ett moment som är hälsa, hygien och ergonomi. Det är också först med denna kursplan 
som man genomför krav på samundervisning för pojkar och flickor i alla stadier. Tidigare har 
vi haft könsåtskilda grupper från årskurs 7 (Skolinspektionen, 2011). Undervisningstiden är 
fortfarande ca 3 timmar per vecka och kursplanen är som den tidigare kursplanen 
innehållsstyrd. Syftet ändrar inriktning i den nya kursplanen för idrottsämnet. Det skall nu 
bidra till elevernas fysiska, psykiska, sociala och estetiska utveckling. Detta samtidigt som 
man betonar vikten av att eleverna ska få bestående motions och idrottsvanor (Lindroth, 1995, 
s. 276).  Kritik som framförs mot LGR 80 är att man byter namn till idrott från gymnastik då 
det redan tidigare framkommit kritiska röster mot att skolgymnastiken blivit allt mer 
tävlingsorienterad (GIH, 2013). Det riktas också kritik mot att den obligatoriska tiden för 
ämnet minskat i förhållande till tidigare och att man dragit ned på tiden till friluftsdagar 
samtidigt som ämnets omfattning ökat (Lindroth, 1995, s. 277).  Detta i förhållande till att det 
diskuteras att barn och ungdomar är allt mer stillasittande samtidigt som vår kunskap om den 
fysiska aktivitetens betydelse blir allt större.  

Idrott	  och	  Hälsa	  
Med kursplanen LPO 94 så utökas ämnesnamnet till Idrott och hälsa 
(Utbildningsdepartementet, 1994). Den största förändringen är att man går från att ha haft 
innehållstyrda kursplaner till att ha en målstyrd kursplan. Enskilda skolor får möjlighet att 
fördela den undervisningstid som finns inom ramarna för respektive ämne. Man har rätt att 
öka idrottsämnets tid genom lokal profil eller genom elevens val upp till 20 %. På 
motsvarande sätt kan ämnet minska lika mycket till förmån för andra ämnen. Sett endast till 
kursplanen har antalet idrottstimmar i LPO 94 färre timmar än i LGR 80 men för enskilda 
elever kan den öka genom elevensval eller skolans val. Friluftsdagarna som i LGR 80 hade 
151 timmars tilldelning är i LPO 94 helt borta från kursplanen. År 2003 valde man därför att 
göra ett tillägg i läroplanen där man poängterade skolans ansvar: ”Skolan skall sträva efter att 
erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramenför hela skoldagen” (Myndigheten för 
skolutveckling, 2005 s. 27). Alla skolor skulle också i samband med LPO 94 inrätta lokala 
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kursplaner i respektive ämne där man med hjälp av kursplanen i LPO 94 skulle skapa en lokal 
plan hur man tänkte sig jobba med ämnet och som sedan skulle revideras varje läsår. Ämnets 
innehåll styrs genom de mål som anges i kursplanen. Kursplanen omfattar dels mål som 
skolan genom sin undervisning i ämnet har att sträva efter, dels mål som eleven förväntas ha 
uppnått vid femte respektive nionde årskurs (Skolinspektionen, 2011). Ämnet får i LPO 94 en 
stark betoning på hälsoperspektivet och eleverna ska bland annat i målsättningarna utveckla 
sin kunskap om vad som främjar hälsa, välja och värdera olika former av rörelse ur ett 
hälsoperspektiv, samt ta ansvar för den egna hälsan. Det står också följande i kursplanen om 
ämnets syfte som sammanfattar meningen med ämnet: ”Ämnet idrott och hälsa syftar till att 
utveckla elevernas fysiska, psykiska, och sociala förmåga samt ge kunskaper om den egna 
livsstilens betydelse för hälsan” (Skolverket, 2000, s. 22). I kursplanen nämns också att ämnet 
ska bidra till utvecklingen av gemenskap, samarbete, förståelse och respekt. 

Den aktuella läroplanen i grundskolan och för ämnet idrott och hälsa heter LGR 11. 
(Skolverket, 2011) En förändring gentemot LPO 94 är att man valt att ha centrala innehåll 
under tre rubriker: rörelse, hälsa och livsstil, respektive friluftsliv och utevistelse. För varje 
del av dessa specificeras sedan vilka färdigheter som ska ingå i årskurs 1-3, 4-6 och 7-9. Man 
har genom denna förändring åstadkommit en tydligare styrning av ämnets innehåll jämfört 
med LPO 94 (Skolinspektionen, 2011). Utevistelse och friluftsliv lyfts också fram tydligare i 
den nya kursplanen. Syftet med kursplanen beskrivs så här:” Undervisningen i ämnet idrott 
och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara 
fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika 
slags aktiviteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som 
påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna 
ska även ges förutsättningarför att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur 
fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande” (Skolverket, 2011). 
Antalet timmar i nya läroplanen är ca 500 under hela grundskolan med möjlighet till mera 
idrottstid genom elvens val och skolan val d.v.s skolprofil. Det motsvarar ungefär samma 
timantal som i LPO 94. Liksom i LPO 94 finns det inte med några riktlinjer gällande 
friluftsdagar. Det har också införts hårdare regler gällande kostnadsfri skola 
(Skolinspektionen, 2014). Det är något som kan påverka skolornas möjlighet att genomföra 
vissa frilufsdagar eller andra liknande aktiviteter då hela kostnaden för friluftsdagen eller 
aktiviteten läggs på huvudmannen och dessa då ska balanseras mot skolans övriga budget. 
Tidigare hade skolan möjlighet att ta ut en viss avgift för exempelvis buss eller 
liftkortskostnad i samband med friluftsdagar. Under skolans uppdrag så finns fortfarande den 
formulering som kom till genom ett tillägg till LPO 94 kvar: ”Skolan ska sträva efter att 
erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen” (Skolverket, 2011, 
s. 9). 

Sammanfattning	  	  
Sammanfattningsvis så kan man säga att skolidrotten hade sin höjdpunkt i mitten av 1900-
talet. Den obligatoriska undervisningen i  ämnet gymnastik med lek och idrott  hade stort 
utrymme och man hade ca 4 lektioner varje vecka och upp till 10 hela friluftsdagar per läsår. 
Syftet med skolidrotten har gått från att i första delen av 1900-talet ha innehåll med inslag av 
mycket fostran till att bli väldigt tydligt innehållstyrt med läroplanerna LGR 62 och LGR 69 
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till och med LPO 80. Där fanns det tydligt beskrivet vilka moment idrottsläraren skulle ha 
med i sin undervisning. Från och med kursplanen LPO 94, då man tar ämnesnamnet idrott och 
hälsa blir ämnet målstyrt istället för att vara innehållstyrt. Fokus läggs då på elevernas olika 
förmågor. Skolorna ges också möjlighet att utöka eller minska skolidrottstiden upp till 20 % 
inom ramen för skolprofil eller elevens val. I nutid har har lektionstiden i idrott och hälsa mer 
än halverats jämfört med i mitten av 1900-talet. Riktlinjer för antalet frilufsdagar har helt 
tagits bort. Detta samtidigt som nya forskningsresultat visar på nyttan av att vara fysiskt aktiv 
både för den egna hälsan och för möjligheten att prestera i öviga skolämnen. Jan Lindroth 
sammanfattar idrottsämnets förändring så här: ”Skolutvecklingen i efterkrigstid måste från 
dessa synpunkter uppfattas som paradoxal” (Lindroth, 2011, s. 255). 
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Tidigare	  forskning	  

Inledning	  
Den tidigare forskningen om skolidrott eller gymnastik som varit i Sverige från 1900-talets 
början fram tills nutid har varit ganska begränsad och före år 2000 har det varit lite forskning 
som publicerats i Sverige. 
Den första doktorsavhandlingen om skolidrott i Sverige skrevs av Claes Annerstedt 1991, 
”idrottslärarna och idrottsämnet” (Annerstedt, 1991) som är verksam vid Göteborgs 
universitet. De flesta av de tidigare studierna genomfördes via intervjuer av idrottslärare eller 
elever. Forskning runt idrott och hälsa kan handla om väldigt många aspekter som: motorisk 
utveckling, förmåga att lära sig, koncentration, övervikt, minskad risk för framtida 
välfärdssjukdomar som åldersdiabetes, hjärt- och kärlsjukdomar. Kroppsuppfattning, minskad 
risk för belastningsskador, immunförsvar, stresstolerans, social och mental utveckling med 
mera. Självklart också didaktiska frågor om undervisningssituation, hur barn lär sig och hur 
pedagoger lär ut. Först på senare år har det kommit studier där man följt elever under en 
längre period, longitudinella studier för att se vilken påverkan fysisk aktivitet och ibland 
utökad skolidrott/fysisk aktivitet har på elever. Några är interventionsprojekt (insats för att 
åstadkomma förändring) där man följt elever under en längre period för att se vad en utökad 
skolidrott/fysisk aktivitet kan leda till för resultat. I några andra studier har man följt barn och 
ungdomar under en längre tid utan att göra några förändringar i deras undervisningstid 
gällande idrott och hälsa eller övrig fysisk aktivitet. Jag ska här kort beskriva några av dessa 
studier och gemensamma nämnare som de har. Det projekt som anses vara det som var 
pionjär och som det har skrivits mycket om i Sverige och även fått internationell 
uppmärksamhet är Bunkefloprojektet. Därför beskriver jag det projektet och delar av de 
studier som gjorts kring detta projekt mera ingående. 

Bunkefloprojektet	  
Det mest kända och det projekt som det skrivit mest om i Sverige och internationellt är 
Bunkefloprojektet (Ericsson, 2003). Studien initierades av ortopeden Per Gärdsell 1999. Det 
började som en studie om utvecklingen av benmassa hos flickor på två olika grundskolor i 
Bunkeflostrand, Malmö kommun. I samarbete med Ingegerd Ericsson vid pedagogiska 
institutionen vid Malmö högskola så utvecklades studien till att jämföra barns akademiska, 
fysiska, och mentala utveckling beroende på hur ofta man hade fysisk aktivitet i grundskolan. 
Man har genomfört studien i samarbete mellan skola, idrottsförening och forskning. I studien 
hade man två interventionsgrupper och en kontrollgrupp. Kontrollgruppen hade skolidrott 
som vanligt, 2 gånger per vecka medan interventionsgrupperna hade fysisk aktivitet 45 
minuter varje skoldag. Barnen följdes under hela grundskolan upp till årskurs 9. Studien 
omfattade vid start ca 250 elever och i agens läge så har över 4000 elever deltagit i 
forskningsprojektet. Under studien genomfördes motorikobservationer av elevernas balans 
och koordinationsförmåga. Man jämförde också resultaten av diagnotiska prov i svenska och 
mattematik i årskurs 2 och slutbetygen i årkurs 9. Ingegerd Ericsson och professor Magnus 
Karlsson, ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus (Ericsson, karlsson, 2012) har 
sammanställt en slutrapport som visar följande: I årskurs 9 hade 93 % av de elever som haft 
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daglig idrott god motorisk förmåga mot 53 % i kontrollgruppen. 96 % av eleverna som haft 
daglig fysisk aktivitet uppnådde behörighet till gymnasieskolan mot 89 % i kontrollgruppen. 
Störst skillnad märktes bland pojkarna. Pojkarna i gruppen med mera fysisk aktivitet hade 
högre betyg i svenska, engelska, matematik samt idrott och hälsa. Det fanns ingen skillnad i 
betyg mellan pojkarna och flickorna jämfört med kontrollgruppen där flickor hade högre 
betyg än pojkar. Betygen var högre bland elever med god motorik jämfört med elever med 
bristande motorisk förmåga. Studien var den första i sitt slag då man jämförde barn under 9 år 
med samma bakgrund, samma skola, jämförbar utbildning hos föräldrarna, inkomst och 
intresse för fysisk aktivitet. Studien visade vetenskapligt att daglig schemalagd 
idrottsundervisning och medveten motorisk träning förbättrar inte bara den motoriska 
förmågan utan också skolprestationen och betygen. I juni 2014 så beviljades professor 
Magnus Karlsson 3 miljoner i anslag från CIF (Centrum för idrottsforskning) för fortsatta 
studier av de elever som har följts i projektet från början för att se om den utökade 
skolidrotten gett de positiva effekter man hoppas på även när de tidigare eleverna uppnått 
vuxen ålder (Idrottsforskning, 2014). Totalt har Bunkefloprojektet gett upphov till 7 
doktorsavhandlingar som bland annat visar att utökad skolidrott/fysisk aktivitet kan leda till 
förbättrad motorisk förmåga. Positiva effekter på skelettet och muskulaturens utveckling. De 
barn i studien som var mest fysisk aktiva var också de som hade minst tendens att utveckla 
fetma och riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom.  

Svensk	  forskning	  
I en interventionsstudie som gjorts i Göteborgsområdet har man följt 408 femteklassare. 
Studien är genomförd är av forskarna Lina Bunketorp Käll, Michael Nilsson och Thomas 
Lindén vid Centre for Brain Repair Göteborgs universitet. Deras studie presenteras i 
tidskriften Journal of School Health (Lindén, 2014) . Liksom i Bunkefloprojektet har man 
följt eleverna under hela deras skolgång genom grundskolan. Eleverna har fått två extra 
idrottpass vilket ungefär fördubblat deras schemabundna skolidrott/fysiska aktivitet. 
Hypotesen med studien var att se om utökad skolidrott stimulerar lärandet och förbättrar 
skolresultaten. Resultaten i studien jämfördes med tre olika kontrollskolor där eleverna inte 
hade någon extra skolidrott/fysisk aktivitet. Skolorna var noggrant utvalda och jämförbara 
avseende fördelningen mellan pojkar och flickor, elever med utländsk härkomst, föräldrars 
inkomst, arbetslöshet och utbildningsnivå. Resultaten i studien visar att en större del av 
eleverna på interventionsskolan uppnådde läromålen i samtliga undersökta ämnen – svenska, 
engelska och matematik – jämfört med eleverna i kontrollskolorna. Liksom i 
Bunkefloprojektet är forskarna överens om att extra skolidrott/fysisk aktivitet verkar kunna 
hjälpa barn att få bättre resultat i andra skolämnen.  

GIH, gymnastik och idrottshögskolan på Bosön i Stockholm är vårt största lärosäte 
gällande idrottsutbildning i olika former och där bedrivs en hel del forskning med olika 
inriktning mot idrott och hälsa. Det största och mest omfattande projektet heter: Skola – Idrott 
– hälsa och är en longitudinell studie av barn och ungdomars fysiska status och hälsomässiga 
tillstånd samt omgivande faktorers betydelse för fysisk aktivitet och idrottande. Det 
övergripande syftet med det flervetenskapliga projektet är att: ” kartlägga villkoren för barn 
och ungdomars fysiska aktivitet i skola och på fritid, belysa omfattningen av denna aktivitet 
samt undersöka vilka medicinska, fysiologiska och sociala konsekvenser som olikheter i 
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fysiska aktiviteter medför” (www.gih.se). I studien har man velat se förändringar över tid och 
med stigande ålder samt att belysa betydelsen av skilda uppväxtvillkor för omfattningen av 
fysisk aktivitet av olika slag. Här har skolämnet idrott och hälsa en viktig roll. Studien 
startade år 2001 med 2000 barn från slumpmässigt utvalda skolor över hela Sverige. Eleverna 
gick i årskurs 3, 6 och 9. Man har gjort fysiologiska och motoriskt funktionella tester samt 
vägt och mätt alla barn. Eleverna fick också fylla i 2 olika enkäter. Den ena med frågor om 
inställning till fysisk aktivitet och skolämnet idrott och hälsa. Den andra enkäten med allmänt 
medicinsk karaktär och frågor om upplevt hälsotillstånd och idrottskador. Sedan basstudien 
(SIH 2001) har man genomfört fyra större studier. SIH 2002, 2004, 2007 samt 2010 
(www.gih.se). Vid SIH 2002 återbesöktes skolor med mest respektive minst fysiskt aktiva 
elever. SIH 2004 utgjordes av en enkätuppföljning av samtliga deltagare från basstudien. SIH 
2007 var en uppföljning av de 9-åringar som ingick i basstudien. Studien SIH 2010 var en 
enkätstudie riktat till samtliga deltagare i basstudien.  

Några resultat i sammanfattning från de första studierna SIH 2001, SIH 2002 och SIH 
2004:  

• Den fysiska aktiviteten varierar stort mellan både individer och mellan de 
slumpmässigt valda skolorna i landet. 

• Mer än var tredje flicka och pojke i 15 års ålder bedömdes ha en fysisk 
aktivitet som inte var tillräcklig för att upprätthålla en god hälsostatus. 

• Hos barn som inte nått puberteten var skillnaden i prestationsförmåga liten 
eller ingen hos barn som var aktiva eller inaktiva. Aktiva barn hade avsevärt 
bättre prestationsförmåga när de nått puberteten. Det motoriska testet visar att 
ca 10 % av eleverna borde ha svårt att nå uppnåendemålen för idrott och hälsa i 
år 5 och 9. 

• Förekomsten av övervikt och fetma varierad stort mellan skolorna. Från ca 5 % 
till ca 50 %. 

• Fysiskt aktiv pendling, cykel eller promenad utgjorde en ansenlig del av den 
dagliga volymen av fysisk aktivitet. 

• Beträffande ämnet idrott och hälsa visade studien att ämnet nådde en majoritet 
av de undersökta eleverna. Dessa uppgav också att de var aktivt deltagande på 
lektionerna. Det talar för att ämnet har en betydelse för elevernas totala fysiska 
aktivitet eftersom långt ifrån alla elever är fysiskt aktiva på sin fritid. 

• Spridningen i tid i idrottsämnet varierade mellan 40 till 140 minuter/vecka. Det 
vanligaste utfallet var 2 x 60 minuter. 

År 2010 gjorde man en ny uppföljning av de barn och ungdomar som deltog i den första 
studien 2001. Resultat i sammanfattning: 

• Huvudparten av de som deltagarna i SIH 2010 (födda 1991, 1988 och 1985) 
skattar sin självupplevda hälsa som god. Efter att ha lämnat skolan skattade 
kvinnorna sin hälsa högre medan männens sjönk. 

• Den grupp elever som bedömde sig vara mest fysiskt aktiva i 12 års ålder var 
också de som uppfattade sig som mest fysiskt aktiva i vuxen ålder. 

• De unga som skattade sig som fysiskt aktiva skattade också sin hälsa högre. 
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• En tredjedel av eleverna som lämnat skolan upplevde en osäkerhet gällande 
sambanden mellan hälsa, livsstil och omgivning. En tredjedel av eleverna som 
upplevde att de inte lärde sig ”någonting” i ämnet idrott och hälsa fanns kvar 
vid 18 års ålder. 

•  Ämnet idrott och hälsas betydelse för lärandet om och i hälsa och fysisk 
aktivitet verkar framförallt uppfattas av elever som redan är fysiskt aktiva.  

Viktiga frågor som kvarstår är vad som begränsar respektive stimulerar ungas fysiska 
aktivitet? Frågor kring skolämnet idrott och hälsas innehåll samt hur kunskap i och om hälsa 
ska utformas i undervisningen är också viktiga. 

Till skillnad mot de andra beskrivna projekten i Sverige, Bunkefloprojektet och studien 
vid Göteborgs universitet har man inte valt att undersöka kopplingen mellan idrott och 
hälsa/fysisk aktivitet och resultat i andra skolämnen. Projektet drivs fortfarande via olika 
studier på GIH. Basstudien har förutom de större SIH studierna (2002, 2004, 2007 och 2010) 
gett upphov till ett flertal forskningsstudier och andra arbeten. Samtliga publicerade arbeten 
finns att hitta på, www.gih.se. 

Internationell	  forskning	  
På Naperville Central High School (www.sparkinglife.org) i Chicago USA, har man under 7 
år låtit elever träna extra och det på en hög pulsnivå – mellan 160-200 slag/minut innan de 
haft lektioner i engelska och matematik. Resultaten i studier som gjorts ledda av John J. Ratey 
docent i psykiatri vid Harvard Medical School visar att eleverna kan förbättra sina 
provresultat upp till 40 % i de teoretiska ämnena. Pulsen måste ligga på rätt nivå i minst 20 
minuter och de efterföljande lektionerna måste genomföras inom 90 minuter för bästa effekt. 
Skälet till förbättringen är att pulsträningen höjer hjärnan inlärningsförmågan genom att öka 
dess förmåga att ta emot signaler. Samtidigt sjunker stressnivån och koncentrationsförmågan 
ökar. Fokus i studien har varit att se vad som händer med inlärningsförmågan vid utökad 
träning/fysisk aktivitet. Att förmågan att lära sig och att vara koncentrerad under skoldagen 
ökar visar också Bunkefloprojektet och resultaten i studien gjord av forskarna vid Sahlgenska 
Akademin, Göteborgs universitet. 

I det norska BBO-projektet, Barn – bevegelse – oppvekst (Gundersen, 2005) som är 
inspirerat av det svenska Bunkefloprojektet har man följt ett 100 tal barn i Kristiansand. 
Hälften på en försöksskola och två kontrollgrupper på andra skolor. Projektet initierades av 
den Norska Helsedeparementet under satsningen ”Recept for ett sunnere Norge”. Studien som 
är en interventionsstudie har som syfte att pröva en modell för fysisk aktivitet för årskurs 1-4 
och se om den skulle ge någon mätbar effekt för barns fysiska, sociala och kognitiva 
utveckling. Man ville också studera effekten av utökad fysisk aktivitet att ett urval av dessa 
barn med olika mätinstrument och metoder. I studien så kan man inte se några stora skillnader 
mellan barnen vid försöksskolan och kontrollskolorna när det gäller aktivitetsnivå och 
utveckling. Man kunde dock se att eleverna vid försöksskolan hade högre andel intensiv 
fysisk aktivitet och var mera knutna till organiserad idrott. Författarna till studien konstaterar 
att man måste vara mycket noggranna med kvalitén på den fysiska aktiviteten som man 
bedriver men beskriver dock inte närmare hur man ska göra för att nå den kvalitén. Man 
belyser också vikten av att ha en väl fungerande utemiljö som inspirerar till fysisk aktivitet. 
Studien visar på samband mellan motorisk kompentens snarare än fysisk aktivitet och dess 
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intensitet som viktig för hur barn presterar i övriga skolämnen som exempelvis matematik och 
norska. De konstarerar också att de motoriskt skickliga barnen och även de som var mycket 
fysiskt aktiva hade fler vänner och var mer populära bland sina kamrater än de som inte var 
lika fysiskt aktiva. Motorisk kompetens var dock överordnad fysisk aktivitetsnivå. Slutsatsen 
är att det är viktigt att vara fysiskt aktiv men att det är allra bäst att ha god motorisk 
kompetens både ur ett socialt och kognitivt perspektiv. Studien redovisar inte vilken typ av 
aktiviteter man erbjöd på försöksskolan och vem som ledde dessa och hur länge de höll på. 
Man belyser vikten av kvalité på innehållet men redovisar inte vilken utbildning som ledarna i 
studien har eller vilken typ av utbildning som kan tänkas behövas. Man har också, bland annat 
mätt den fysiska aktivitetsnivån med accelerometer. En accelerometer kan inte registrera 
cykling och simning. I det svenska SIH studien har man sett att fysisk aktiv pendling som 
cykel eller promenad utgjorde en ansenlig del av den dagliga fysiska aktiviteten. Frågan är 
vad avsaknaden av den informationen i BBO - projektet får för resultatet? Studien är välgjord 
men lämnar en del frågor obesvarade och är inte lika genomarbetad och strukturerad som 
studierna runt Bunkefloprojektet som varit dess inspirationskälla och förebild. Studien har 
inte heller omfattad lika många barn och pågått under lika lång tid. 

Sammanfattningsvis så finns det inte så mycket forskning i Sverige eller internationellt 
kring barn och ungdomars skolidrott och fysiska aktivitet kopplat till den samlade skoldagen. 
De interventionsprojekt där man i Sverige valt att följa barn och ungdomar under en längre tid 
och där de har fått mer skolidrott/fysisk aktivitet under organiserade former (Bunkefloprojktet 
och studien utförda vid Sahlgrenska institutet i Göteborg) visar på att eleverna får en bättre 
fysisk status, motorisk förmåga, presterar bättre i skolan och får högre skolbetyg än de 
kontrollgrupper som de jämfördes med. SIH projektet har inte erbjudit mera skolidrott utan 
man undersöker inställning och fysisk status över tid på en stor grupp elever under längre tid. 
Projektet visar bland annat att upp till 1/3 del av eleverna som nått pubeteten inte rör sig i 
tillräckligt stor omfattning för att räknas ha en tillräckligt bra fysisk status. De elever som är 
tillräckligt fysiskt aktiva innan pubeteten tendrar att vara det efter densamma också.  Projektet 
fortgår. 

Internationellt visar det norska BBO-projektet som har Bunkefloprojektet som förebild 
visar inte upp samma resultat som dess svenska förebild. Resultatet av studien visar på att 
motorisk kompetens är viktigare än fysisk aktivitet och intensitet för att prestera bättre i andra 
skolämnen. Kvalitén på undervisningen anses vara mycket viktig. Studien är inte lika 
omfattande som den svenska. I Chicago på Naperville Central High School visar deras studier 
kring högintensiv träning att eleverna kan få förbättrade studieresultat med upp till 40 % i de 
teoretiska ämnena inom 90 minuter efter avslutat idrottspass. Att öka den fysiska aktiviteten 
eller skolidrotten innebär alltså en rad fördelar förutom rent kroppsliga med mindre framtida 
sjukdomsrisk där förbättrade skolresultat är den främsta. 
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Metod	  
Denna studie bygger på kvalitativa intervjuer med strukturerade frågor för att söka svar på de 
frågeställningar som jag har. Intervjun är alltså strukturerad i den meningen att den handlar 
om ett område och att frågorna är öppna och saknar fasta svarsalternativ (Trost, 2010, s. 42). 
En kvalitativ intervju utmärks bland annat av att man ställer enkla och raka frågor och på 
dessa frågor får man innehållsrika svar (Trost, 2010, s. 25). Intervjun ger också möjligheter 
till att ställa följdfrågor till informanterna för att på så sätt få så innehållsrika svar som 
möjligt. Eftersom syftet med mitt arbete är att undersöka idrottlärares förhållningssätt till 
utökad skolidrott/fysisk aktivitet och dess möjligheter och svårigheter så tycker jag att 
intervjuer skulle vara det bästa sättet att samla in information. Datainsamlingen har skett 
under en sex veckors-period under våren 2015.  

Litteratursökning	  
Litteratursökning har skett genom sökningar på Umeå Universitetsbibliotek, Google schoolar, 
Google, Umeå kommuns och närliggande kranskommuners biblioteks hemsida, ”mina 
bibliotek” och Centrum för svensk idrottsforsknings hemsida. Urvalet har bestått av 
vetenskapliga artiklar, avhandlingar och litteratur som handlar om idrott och hälsa, skolidrott, 
fysisk aktivitet, barnidrott, folkhälsa och skola. Sökord som jag använt mig av är, fysisk 
aktivitet, idrott och hälsa, skolidrott, mer skolidrott, motor skills, physic education.   

Urval	  
Urvalet av skolor begränsades till skolor från Umeå kommun. Skolorna ligger i tätorten och i 
dess närliggande samhällen, detta för att rent praktiskt kunna genomföra personliga intervjuer. 
Jag har valt skolor som ligger i fyra olika delar av Umeå kommun. Urvalet gjordes via Umeå 
kommuns hemsida. Enbart kommunala skolor deltar i studien, inga friskolor. Informanterna är 
från de fyra skolområdena och från totalt sju olika skolor. Sex skolor ligger i Umeå tätort och 
en skola i ett samhälle utanför Umeå. Kraven som ställts på informanterna och de skolor där 
de arbetar är följande: Skolorna ska vara tillräckligt stora eller ha tillräckligt många elever för 
att ha en eller flera lärare som i huvudsak jobbar som lärare i ämnet idrott och hälsa. 
Idrottslärarna ska vara utbildade i idrott och hälsa och de ska ha varit verksamma som 
idrottslärare i minst 5 år. Detta för att de ska ha haft en möjlighet att bilda sig en uppfattning 
om skolan och dess organisation samt fått en bredare erfarenhet av undervisning i idrott och 
hälsa. När jag valt de olika skolområdena och dess skolor så besökte jag de olika skolornas 
hemsidor eller kontaktade administrativ personal för att få reda på vem eller vilka som 
ansvarade för idrottsundervisningen på skolan. Min strävan var att få en så jämn 
könsfördelning som möjligt om det fanns en valmöjlighet. Utfallet blev 5 manliga och 3 
kvinnliga idrottslärare. Alla idrottslärare kontaktades via mail (se bilaga 1) och möte bokades 
in på respektive skola för den tänkta intervjun. Varje skolområde representeras av en lärare 
som i huvudsak är verksam på låg och mellanstadiet och en lärare som i huvudsak är verksam 
på högstadiet. Samtliga tillfrågade idrottslärare har ställt upp på intervju.  
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Tillvägagångssätt	  	  
Valet av kvalitativa intervjuer baseras på att jag vill ha så klargörande svar som möjligt och 
verkligen få ut vad informanterna tycker. Jag har jobbat mycket med följdfrågor och vissa av 
frågeställningarna i intervjumallen (se bilaga 2) är relativt lika. Orsaken till detta är att jag vill 
ringa in de frågeställningar jag har för att få så klargörande svar som möjligt. Efter att 
informanterna tackat ja till intervju har jag meddelat informanterna vilka tider som passar mig 
bäst för intervju och därefter har vi haft kontakt via mail där de fått bestämma tid och plats 
som passar dem bäst utifrån de förutsättningarna. Vid två av intervjuerna så var jag tvungen 
att lösa min ordinarie undervisning med hjälp av kollegor för att kunna tillgodose 
informantens behov vad gällde tid för intervjun. Även i övrigt har det varit en process med 
vissa av informanterna för att få till en intervju med att antal påminnelser som följd då de 
glömt bort att återkoppla då kontakt tagits. Alla intervjuer är genomförda på informantens 
skola och vi har haft möjlighet att sitta avskilt utan att bli störda. Vid ett intervjutillfälle dök 
en kollega till den intervjuade upp och satt vid sin arbetsplats under en kortare tid, intervjun 
kunde dock fortgå utan avbrott. Jag har genomfört alla intervjuer och samtliga av dessa har 
efter godkännande från informanten spelats in. Jag har använt mig av ett program som heter 
Audio Recorder och som finns att ladda ned till Sonys mobiltelefoner. Att spela in intervjun 
och sedan transkribera den ger en större tillförlitlighet och mindre risk att man missar något. 
En fördel med att spela in intervjun är att man kan koncentrera sig på frågeställningarna och 
på vad informanten verkligen säger. Man kan också lära sig av sina egna misstag och av det 
man gjorde bra under intervjun. Detta kan man sedan använda sig av vid nästa intervju (Trost, 
2010, s. 74). Innan intervjuerna genomfördes så gjordes pilotintervjuer på en kollega och på 
min fru som också jobbar som lärare. Detta för att kolla ungefär hur lång tid intervjuerna 
skulle ta och att få en respons på mina tänkta frågeställningar. Pilotintervjuerna ledde inte till 
några större förändringar i frågemallen men allt eftersom intervjuerna med lärarna genomförts 
har jag gjort vissa mindre förändringar.  

Intervjun är uppdelad i olika områden för att få en struktur. Dessa områden är: 
bakgrund, kursplan idrott och hälsa och fysisk aktivitet och idrott i skolan. Intervjuernas längd 
varierade mellan 30-80 minuter men följde samma frågemall (se bilaga 2). Vid 
intervjutillfället har jag inlett med att prata lite allmänt om skolan och berättat om mig själv, 
vad jag jobbar med och varför jag skriver en uppsats. Detta för att informanten skall känna sig 
bekväm i intervjusituationen. Den inspelade intervjun startar sedan med lite enklare 
faktafrågor om utbildning, antalet elever informanten undervisar, ålder på eleverna med flera. 
Ibland kunde frågor som ingår i frågemallen bli besvarade i samband med en annan fråga för 
att frågorna ligger ”nära” varandra och för att informanten hade mera att berätta. Det är viktigt 
att i dessa lägen inte bli ivrig att avbryta utan låta den intervjuade få berätta klart (Trost, 2010, 
s. 85). Detta gäller även då den intervjuade väljer att ta en paus för att fundera. Att vissa 
frågor ligger nära varandra och att svaren på frågor så att säga gått in i varandra har gett mig 
möjlighet att följa upp frågeställningar och verkligen få klart för mig vilken ståndpunkt 
informanten har i frågan. I slutet av varje intervju så ställde jag alltid en avslutande fråga om 
det var något övrigt som informanten ville tillägga som rörde frågor eller funderingar runt det 
som intervjun handlat om. Detta var bra då det många gånger visade sig att den intervjuade 
hade funderingar eller att frågeställningarna fått igång tankarna runt lösningar eller andra 
aspekter på olika frågor gällande idrottsämnet.   



	  

17 

Etiska	  överväganden	  
Efter kontakt via mail så har samtliga tillfrågade samtyckt till intervju. När vi träffats har jag 
mera ingående informerat om syftet med min uppsats samt informerat dem hur informantens 
svar är tänkta att användas (Svedner, 2010, s. 41). De har informerats om att de inte behöver 
svara på frågor om de inte vill och att de när de vill kan välja att avbryta intervjun. Allt 
informanterna delger mig vid intervjun kommer att förbli konfidentiellt, d.v.s. att ingen 
utomstående kommer att kunna ta del av det insamlade materialet. Samtliga informanter har 
blivit tillfrågade om ljudupptagning i samband med intervjun och blivit informerade om att 
det är med syfte att kunna transkribera intervjun senare för att lättare kunna sammanställa 
svaren. Informanterna har också blivit informerade att de vid en presentation av forskningen 
kommer att vara avidentifierade.    

Bearbeting	  	  
Intervjuerna har spelats in för att senare så snart som möjligt transkriberas. Att göra detta så 
snart som möjligt efter intervjutillfället gör det lättare att minnas i detalj hur olika svar ska 
tolkas. Detta ger också möjligheten att lyssna flera gånger på ett svar för att kunna bilda mig 
en bättre uppfattning (Trost, 2010, s. 74) . Jag har valt att sammanfatta intervjusvaren efter 
den frågemall jag använt mig av (Trost, 2010, s. 150). Detta gör att mina intervjudata får 
samma struktur och blir lättare att bearbeta. De delar av intervjusvaren som jag finner extra 
intressanta har jag valt att transkribera ordagrant för att kunna använda mig av dem i citat om 
jag så önskar. Denna metod gör det lättare att sortera bort sådant som är av mindre intresse för 
min forskning. Skulle jag önska kan jag alltid gå tillbaka till mina inspelningar. Vid 
bearbetningen av intervjusvaren har jag valt att skriva ut samtliga intervjuer. Därefter har jag 
med utgångspunkt i mina forskningsfrågor och den frågemall jag använt mig av försökt hitta 
gemensamma nämnare i svaren från informanterna. För att få en bra överblick har jag valt att 
först bearbeta svaren från 1-6 lärarna och därefter 7-9 lärarna. Vid bearbetningen av de 
utskrivna svaren använde jag mig av överstrykningspennor i olika färger för att kunna 
markera aktuell fråga och dess svar för att lättare se vad jag arbetade med. Efter 
presentationen av svaren från informanterna på respektive forskningsfråga gällande 1-6 och 7-
9 lärare har jag valt att sammanfatta svaren i sin helhet gällande samtliga lärare i studien.    

Tillförlitlighet	  
Jag har genom den frågemall med enkla och raka frågor och följdfrågor försökt få fram så 
uttömmande svar som möjligt i mina intervjuer. Reliabilitet i samband med en kvalitativ 
studie kan vara svårt då jag strävar efter att få veta hur den intervjuade tycker och tänker i 
olika frågor. Intervjusituationen i sig är inte i så hög grad standardiserad utan utgår från den 
intervjuades svar (Trost, 2010, s. 132). För att öka graden av reliabilitet har jag använt mig av 
en frågemall. På så sätt blir intervjun lite mer standardiserad och de intervjuade får svara på 
frågor med samma inriktning och informanterna har kunnat uppfatta frågeställningarna lika. 
Det bör dock tilläggas att en person som intervjuas, inte på något sätt är statisk utan hela tiden 
deltagare i en process. Det innebär att svaren på en given fråga inte behöver bli den samma 
varje gång den givna frågan ställs (Trost, 2010, ss. 132-133). Det är bara jag som genomfört 
intervjuerna. Vi har vid alla 8 intervjutillfällen utom en kortare stund under en intervju kunnat 
sitta själva utan att bli störda av elever eller vuxna. Transkribering av intervjuerna är 
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genomförd av mig i samtliga fall inom loppet av ett dygn efter intervjutillfället. Validiteten, 
att jag mäter det som är avsatt att mäta i studien utgår från att det är behöriga idrottslärare 
med minst 5 års erfarenhet av undervisning i ämnet. Frågorna har utgått från samma frågemall 
och följdfrågor har använts för att få djupare förståelse hur den intervjuade tänker. Frågorna 
har utgått från det syfte och de frågeställningar jag har i uppsatsen. Mitt sätt att ställa frågor 
och följdfrågor har utvecklats under tiden med denna studie. En tidigare erfarenhet av intervju 
situationer hade kanske i vissa fall kunna leda till mer uttömmande svar. Vad gäller urvalet av 
skolor kanske jag kunnat involvera friskolor eller andra skolor med alternativ inriktning 
exempelvis språkskola för att på så sätt kanske kunnat få ett annat utfall. Att utöka antalet 
intervjuer skulle vara ett annat sätt att få större djup i studien men att få till stånd de intervjuer 
jag redan hade planerat tog allt för mycket tid i anspråk. 
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Resultat	  	  
I denna del kommer jag att presentera resultaten från intervjuerna med de 8 idrottslärarna. 
Resultatet kommer att utgå från de 5 forskningsfrågor som jag har i mitt syfte. Direkta citat 
från informanterna har jag valt att skriva inom ”citationstecken”. De intervjuade lärarna har 
fått fingerade namn. För att få bättre överblick väljer jag att separera svaren från 1-6 
respektive 7-9 lärarna. Vissa av forskningsfrågorna kan följas av underrubriker för att 
tydliggöra frågeställningar. Varje fråga sammanfattas i sin helhet där jag försöker tydligöra 
likheter i svaren från informanterna. Sammanfattningen gäller samtliga 8 idrottslärare i 
studien. 

Presentation	  av	  undersökningsgrupp	  

Idrottslärare	  1-‐6	  
Stefan, är i 40 – årsåldern. Utbildad 4-9 lärare i idrott och hälsa och historia. Har arbetat som 
idrottslärare i 14 år med år 1-9. Undervisar idag i år 1-6 med idrott och hälsa 100 %. 

Simon, är i 35-årsåldern. Utbildad 1-7 lärare i idrott och hälsa, samhällskunskap och 
musik. Har arbetat som idrottslärare i 9 år. Undervisar idag i år 4-6. Idrott och hälsa ca 60 % 
och övriga ämnen ca 40 %. 

Sara, är i 35 – årsåldern. Utbildad 1-7 lärare i idrott och hälsa. Behörig i samtliga övriga 
ämnen upp till år 6. Har även läst idrottspsykologi. Har arbetat som idrottslärare i 7 år. 
Undervisar idag i år 1-3. Idrott och hälsa ca 50 % och övriga ämnen ca 50 %. 

Saga, är i 40- årsåldern. Utbildad 1-7 lärare i idrott och hälsa, mattematik och no-
ämnen. Har arbetat som idrottslärare i 14 år. Undervisar idag i år 4-6. Idrott och hälsa ca 40 % 
och övriga ämnen ca 60 %  

Idrottslärare	  år	  7-‐9	  
Anders, är i 40 – årsåldern. Utbildad 4-9 lärare i idrott och hälsa och religion. Har arbetat som 
idrottslärare i 7 år. Undervisar idag i år 5-9. Idrott och hälsa 100 %. 

Alva, är i 35- årsåldern. Utbildad 4-9 lärare i idrott och so-ämnen. Har arbetat som 
idrottslärare i 10 år. Undervisar idag i år 7-9. Idrott 100 %. 

Arvid, är i 55 – årsåldern. Gymnasielärare-examen i idrott och hälsa och historia. Har 
arbetat som idrottslärare i 15 år från år 1-9. Undervisar idag i år 7-9. Idrott och hälsa 100 %. 

Anton, är i 35 – årsådern. Gymnasielärare-examen i idrott och hälsa och engelska. Har 
arbetat som idrottslärare i 11 år. Undervisar idag i år 7-9. Idrott och hälsa ca 60 %. Övriga 
ämnen ca 40 %. 

Vilken	  inställning	  har	  olika	  skolor	  till	  att	  erbjuda	  daglig	  fysisk	  aktivitet?	  
Med utgångspunkt i kapitlet om skolans uppdrag i kursplanen LGR 11 där det står följande: 
”Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela 
skoldagen” har jag ställt en öppen fråga om hur de olika skolornas inställning till detta 
strävansmål är? 

Ingen av de skolor och informanter i år 1-6  jag intervjuat säger sig ha någon levande 
diskussion angående daglig fysisk aktivitet för närvarande. Stefan säger: ”tidigare hade man 
30 min rörelse när man inte hade idrottslektion, det finns inte längre. Det ska ligga på 
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klasslärarens ansvar i så fall och vissa tycker att - yes perfekt och ser möjligheterna medan 
andra lärare bara tycker det är jobbigt. Sedan det blev upp till varje pedagog har det blivit 
mindre rörelse”. Sara menar att det inte finns någon diskussion om detta på hennes skola men 
funderar runt detta strävansmål i läroplanen: ”Hela skolans mål, men det beror på hur man ser 
på det? Vilka begrepp gäller? Hur tänker vi runt t.ex. raster”? Simon ger också uttryck för att 
det inte varit någon diskussion om detta med daglig fysisk aktivitet på deras skola men menar 
ändå att det är väldigt mycket rörelse under skoldagen. ”Fritids är väldigt aktiva både ute på 
skolgården och för att de är mycket i skogen. Konstgräset i anslutning till skolan lockar också 
många elever på raster samt att skolan erbjuder olika former av rastaktiviteter”. Simon menar 
också att formuleringen i LGR 11 är felskriven nu när den har formen av ett strävansmål. ”Det 
är jäkligt fysiskt aktivt men det finns inte uppstyrt för alla, det blir frivilligt som det ser ut 
nu”. Även på Sagas skola saknas det någon övergripande diskussion om fysisk aktivitet. På 
hennes skola är de dessutom ett flertal lärare som har undervisning i ämnet idrott och hälsa 
och även i andra ämnen och hon säger att de saknar någon samsyn mellan lärarna gällande 
idrottsämnet överhuvudtaget. 

För de lärare som undervisar på högstadiet är läget liknande. Anders säger: ”Vi har inte 
tagit upp detta med fysisk aktivitet, absolut inte. Ingen generell diskussion alls. För några år 
sedan så fick alla elever gå en promenad på 30 minuter en gång per vecka men det funkade 
inte här på högstadiet när en del lärare tyckte det var jobbigt”. Anton säger att de haft 30 
minuters fysisk aktivitet tills för tre år sedan de dagar eleverna inte hade skolidrott men att det 
försvann med den nya rektorn. Anders menar också att ett strävansmål inte är bra. ”Sträva 
efter att erbjuda är en flummig formulering, det är ingen som bryr sig om en sådan 
formulering”. Alva och Arvid menar att på deras skolor har det inte heller haft någon generell 
diskussion om att erbjuda daglig fysisk aktivitet. På Alvas skola har man erbjudit aktiviteter  
till för ett par år sedan genom skol IF men att det rann ut i sanden p.g.a. problem med lokaler, 
planering och ansvar. Alva menar vidare: ”Ska man ha det som mål måste det finnas 
förutsättningar för att göra det och inte att man behöver hitta luckor i schemat. Det måste 
också vara klart vem som ska vara ansvarig. Det blir svårt om eleverna får gå ut och göra vad 
de vill. Det måste vara ett konkret mål och inte ett strävansmål och att det finns resurser för att 
fixa det”. Arvid menar att de inte heller klarar att nå upp till den dagliga fysiska aktiviteten 
men att de genom skolprofil och olika elevens val aktiviteter når mer än hälften på sin skola 
så att de förutom den ordinarie undervisningen har ytterligare 90+60 minuter av olika typer 
fysisk aktivitet.  

Något som alla de undersökta högstadieskolorna har gemensamt är att man har förutom 
ordinarie skolidrott även har möjlighet att välja olika fysiska aktiviteter genom elevens val 
eller genom att följa skolans profilinriktning. Gör eleverna det kan de få upp till 270 minuters 
fysisk aktivitet per vecka. Samtliga lärare verksamma på högstadiet poängterar dock att man 
inte når alla elever genom dessa frivilliga aktiviteter. Det kan bli som Anton säger: ”Samma 
elever som redan rör sig mycket är med på elevensval aktiviteterna”. Arvid menar dock att 
man lyckats locka till sig många elever till elevens val som inte är så aktiva på de vanliga 
idrottslektionerna genom att ha ett speciellt upplägg: ”Först kör vi något fysiskt som ett 
styrkeprogram eller någon där vi tränar konditionen. Efter det så får eleverna själva välja 
mellan ett antal aktiviteter. På så sätt så får de chans att hitta sin grej”. 
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Sammafattningsvis så är det ingen av de undersökta skolorna varken på låg eller 
högstadiet som har någon diskussion eller egentlig tanke runt detta med att erbjuda daglig 
fysisk aktivitet trots att det finns som ett strävansmål i den senaste läroplanen för grundskolan 
(LGR 11). Alla lärarna ger dock uttryck för att det på skolorna finns olika aktiviteter som ger 
eleverna chans att röra på sig varje dag. På lågstadiet är det raster, rastaktiviteter samt lekar i 
närmiljön som ger den möjligheten till eleverna. Samt till viss del genom elevens val 
aktiviteter. På högstadiet ges den möjligheten via olika elevens val aktiviteter och skolprofil. 
Detta är dock frivilliga aktiviteter som inte når alla elever.   

Vilka	  möjligheter	  ser	  idrottslärare	  till	  utökad	  skolidrott/fysisk	  aktivitet	  under	  
den	  samlade	  skoldagen?	  
Denna frågeställning har sin utgångspunkt i de förutsättningar och den kursplan som i dag 
gäller för de undersökta skolorna. Alla lärare i år 1-6 menar på att det finns olika sätt att utöka 
skolidrotten/fysiska aktiviteten. Att utöka lektionstiden i ämnet idrott och hälsa ses dock som 
svårt om inte den befintliga timplanen ändras. 

Lärarna anser överlag att det är viktigt att det finns en vilja och förståelse från 
skolledning och även att övriga pedagoger ”drar åt samma håll” för att kunna erbjuda en 
utökad fysisk aktivitet. Saga menar att det är viktigt att man inte låser undervisningen till att 
vara i en idrottshall. ”Man kan ha en halvdag i veckan då man är ute med barnen i naturen och 
integrerar med andra ämnen och på så sätt lägger in mera lekar och rörelse för eleverna”. Att 
jobba aktivt med skol IF är något som både Stefan, Sara och Simon tar upp. Nackdelen med 
en sådan aktivitet är att den är frivillig och inte når alla. Att ha fritidsgymnastik med 
fritidsbarnen är något som Stefan är inne på. Det är dock en aktivitet som bara når de barn 
som har fritidsplats. Stefan berättar också att de har elevens val 90 minuter varannan vecka 
och att de försöker styra det mot fysiska aktiviteter på deras skola. Sara berättar att: ” varje år 
så har vi en gemensam juldans som alla elever på skolan får möjlighet att lära sig. Vi ser att 
eleverna går och dansar i korridorena. Att vi gör något gemensamt gör att det blir en större 
rörelseglädje på skolan”. Sara är också inne på att har man rätt förutsättningar på sin skola så 
kan man ställa upp en hinderbana som barnen kan besöka för att få springa av sig under 15-20 
minuter en eller ett par dagar i veckan. Stefan är inne på samma linje fast utomhus. Han 
berättar att de tidigare haft en terrängbana utomhus på sin skola där eleverna kunnat springa 
av sig på rasterna eller om läraren tagit initiativ till det och på så sätt få mera fysisk aktivitet 
under skoldagen. Simon menar på att man kan se över rasterna och hur de är sammansatta. 
”Rasten ska vara fysiskt aktiv och eleverna ska få vila hjärnan. Kanske kan man också korta 
vissa raster för att använda tiden till att utöka den fysiska aktiviteten”. Simon menar också på 
att man borde kunna ta av elevens val tiden för att utöka den fysiska aktiviten. På Simons 
skola har man också ett samarbete med en lokal idrottsförening som erbjuder olika fysiska 
aktiviter på skolloven för de barn som har fritidsplats. Han är också inne på att man kan utöka 
friluftsdagarna där barn rör sig mycket. T.ex. lilla vasaloppet, skoljoggen, friidrottsdag, 
friluftsliv med mera. Även Saga är inne på den linjen med 1/2 dagar i naturen med integrering 
med andra ämnen och mycket lek och rörelse. Alla lärare i år 1-6 ser lösningar med att utöka 
skolidrotten/fysiska aktiviteten gällande de lokaler och den närmiljö man har till förfogande. 
Stefan säger så här: ”Det blir till att vara mera ute men det är ingen nackdel”. Stefan menar 
också på att personalen och dess engagemang och vilja är viktigare än miljö och lokaler. Saga 
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är inne på samma linje och menar: ”Vi får tänka om lite och vara mera ute, kanske satsa mera 
på friluftsliv”. Både Sara och Simon menar att närmiljön är viktig och ger inspiration. 

Högstadielärarna tänker så här angående möjligheter till utökad fysisk 
aktivitet/skolidrott: Samtliga undersökta skolor på högstadiet har någon form av profilering 
mot bollidrotter för de som är intresserade. Det är möjlighet till fotbollsprofil på samtliga fyra 
skolor och möjlighet till innebandy på två av skolorna. De elever som har profilval tränar 60 
minuter extra under skoltid och 60 minuter direkt i anknytning till skoltid antigen före eller 
efter skolans ordinarie schema. Utöver det så finns det även via elevens val möjlighet 90 
minuter fysisk aktivitet på samtliga högstadieskolor. Förutom profilvalen erbjuds bland annat 
simning och en allmän idrottsgrupp på en av skolorna. Anton utrycker även att de på hans 
skola har valt att proritera en skolprofil med mycket idrott eftersom de upplevde en 
konkurrenssituation från andra skolor som redan hade den valmöjligheten. De upplevde att 
vissa elever valde bort deras skola eftersom det fanns möjlighet till mera idrott på andra 
skolor i närområdet. Antons skola är också den enda högstadieskola som erbjuder någon form 
av rastaktivitet. De erbjuder lunchaktivitet i en liten gymnastiksal. Ingen av de andra 
höstadielärarna uttrycker att de har någon form av rastaktivitet eller liknande för att utöka den 
fysiska aktiviteten. Däremot menar samtliga att utemiljön är viktig för att locka till rörelse och 
spontanidrott. Alla fyra högstadieskolor har en konstgräsplan i direkt närhet som lockar elever 
till att röra sig på raster. Lärarna är dock inne på att det i stor utsträckning lockar dem som 
redan idag har mycket fysisk aktivitet på skolan och fritiden. Samtliga lärare i år 7-9 menar att 
de ser möjligheter att utöka skolidrotten/fysiska aktiviteten gällande de lokaler och närmiljö 
de har. Både Alva, Arvid och Anders är inne på att det viktigaste är att det är ”rätt” personal 
som engagerar sig och ser lösningar. Alva utrycker det så här: ”Personal är viktigare än 
lokaler även om de är viktiga. Undervisningen går att ordna om man vill”.  

Sammanfattningsvis så ser samtliga lärare olika möjligheter hur man skulle kunna utöka 
den fysiska aktiviteten under skoldagen. Att utöka själva idrottsämnet och undervisningstiden 
ser samtliga idrottslärare som svårt med gällande timplaner och riktlinjer. Alla undersökta 
skolor följer den gällande timplanen gällande idrott och hälsa. Ingen skola har valt att ha ge 
mera tid till undervisningen i idrott och hälsa. Att jobba mera aktivt med skol IF är en tanke 
som sju lärare tar upp. Att idag erbjuda eleverna olika möjligheter till fysisk aktivitet via 
elevens val finns på samtliga skolor både år 1-6 och 7-9. De lärare som är verksamma inom år 
1-6 tar också upp olika rastaktiviteter som möjligheter till att röra på sig. Att man skulle 
kunna han någon form av hinderbana ute eller inne som eleverna skulle kunna ta del av under 
skoldagen lyfter två av 1-6 lärarna fram som en möjlighet. Samtliga lärare i undersökningen 
menar att en attraktiv utemiljö skapar större möjligheter och inspiration för eleverna att 
spontanidrotta och leka. Samtliga lärare menar också att de lokaler och den miljö som finns i 
anknytning till de undersökta skolorna ger dem möjlighet att utöka skolidrotten/fysiska 
aktiviten.  

Vilka	  svårigheter	  ser	  idrottslärare	  med	  en	  utökad	  skolidrott/fysisk	  aktivitet	  
under	  den	  samlade	  skoldagen?	  
Samtliga idrottslärare i studien ser det som svårt att utöka den gällande idrottsundervisningen 
så länge inte timplanen för ämnet idrott och hälsa förändras. Idrottslärarna i år 1-6  resonerar 
ganska lika gällande utökad skolidrott. Simon uttrycker sig så här angående svårigheterna 
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med utökad skolidrott: ”Mera skolidrott kan inte få genomslag förrän det blir ett krav från 
politikerna, allt styrs ju av ekonomin”. Stefan är inne på samma linje:” Siffrorna ska se bra ut 
och just nu är det en stenhård satsning på matematik och matematiklyftet”. Sara menar också 
att just nu ligger satsningarna inom grundskolan på matematik och svenska. Även Saga är 
inne på samma spår och menar: ” allt fokus i skolan ligger just nu på matte och svenska”.  

Jag ställde en öppen fråga om skolorna erbjöd någon form av extraidrott eller 
specialidrott till elever med behov av extra stöd? Det kan vara elever med motoriska problem, 
språkstörning eller annan diagnos som t.ex. ADHD eller asperger. Ingen av skolorna i år 1-6 i 
studien sa sig ha någon sådan undervisning som idrottslärare är ansvarig för. På Sagas skola 
erbjuds tre elever i år två, 30 minuter extra aktivitet med en av fritidspedagogerna på skolan. 
Samtliga intervjuade lärare ser detta som ett problem för idrottsämnet och eleverna på 
skolorna. I de teoretiska ämnena har elever med behov av extra stöd och undervisning 
möjlighet att få stöd och hjälp av speciallärare eller specialpedagog. Idrottslärarna upplevde 
att det inte är någon möjlighet som finns hos dem. Sara uttrycker sig så här angående 
resursfrågan på skolidrotten: ”Vi ser att klyftorna mellan eleverna blir större så det behövs 
extra stöd. Det är enklare att individanpassa i ett klassrum än i en stor idrottshall om du är 
själv”. 

Att ha flera frilufsdagar med fysisk rörelse som skiddag, brännbollsdag och prova på 
dagar med olika inslag lyfts som positivt av alla lärare i år 1-6 för att utöka möjligheten att ha 
utökad fysisk aktivitet. Detta är dock också något som anses vara svårt på en del skolor. Saga 
resonerar runt detta:” I den nya läroplanen saknas direktiv för friluftsdagar och då blir det en 
fråga om ekonomi så fort vi ska göra något. Man prioriterar bort barnen med sämst 
förutsättningar när man drar in på friluftsdagar. Barnen med sämst sociala förutsättningar 
straffas”. Saga manar också att på hennes skola så kommer det bli svårt att få tillräckligt med 
tider för idrottundervisning inomhus men att det går att lösa genom att vara mera utomhus. 

På 7-9 skolorna resonerar man också att det är svårt att utöka skolidrotten så länge inte 
timplanen förändras. Gällande specialdrott eller extraidrott har man olika erfarenheter. Alva 
har på sin skola vissa lektioner resurs i form av en annan idrottslärare som också deltar på 
lektionen och på så sätt kan de stötta elever på olika sätt eller att en av lärarna på lektionen har 
möjlighet att ta några elever åt sidan för att jobba med dem i mindre grupp. Alva menar 
också: ” Vi idrottslärare förväntas lösa problemen med elever i behov av extra stöd utan att få 
någon extra tid för dessa elever.  Den tid vi får till förfogande för exempelvis elever som 
behöver träna på sim- momentet får vi ta från elevens val tiden”. Anders tycker så här runt 
samma fråga: ” Vi har specialpedagoger som jobbar mot olika teoretiska ämnen och om vi nu 
ska jämföra ämnen är det någon skillnad? I matte kan en elev få extrahjälp men har samma 
elev problem med simningen så ska jag lösa det på något sätt utanför den ordinarie 
undervisningen”.  

Frilufsdagar med fysisk rörelse och prova på dagar med olika inslag lyfts som positivt 
av flera lärare för möjligheten att ha utökad fysisk aktivitet. Detta ses skolorna liksom på 1-6 
också som krångligt på högstadieskolorna. Anton menar så här: ” man får kriga för att få 
resurser till friluftsdagar och även att få med de andra lärarna. Ofta får man själv dra hela 
lasset med planering”. Arvid utrycker en oro för att en del innerstadsskolor skulle kunna få 
problem med lokaler men kanske framförallt med en begränsad tillgång till bra närmiljö. Han 
menar ändå att det går att lösa med en bra lärare. 
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Sammanfattningsvis så beror svårigheterna runt utökad skolidrott/fysisk aktivitet på två 
olika delar i huvudsak. De är ekonomi och tid till förfogande. Så länge timplanen inte ändras 
och ett större fokus läggs på idrott och hälsa från regeringen samt att mera tid ges till ämnets 
förfogande är det svårt att utöka idrottsundervisningen enligt idrottslärarna i undersökningen. 
Ekonomin begränsar möjligheten till att ge extra stöd i form av resurser eller extra tid till 
elever med behov av extra stöd i idrott och hälsa. Ekonomin gör också så att det blir 
begränsningar och återkommande diskussioner gällande de friluftsdagar som skolorna kan 
erbjuda. Två av lärarna i studien uttrycker också en oro att brister i lokaler och närmiljö kan 
ge vissa skolor problem vid en utökad skolidrott/fysisk aktivitet. 

Vilka	  fördelar	  anser	  idrottslärare	  att	  eleverna	  skulle	  få	  av	  en	  utökning	  av	  
skolidrotten/fysiska	  aktiviteten?	  
Tre av lärarna i år 1-6, Stefan, Saga och Simon menar på att forskning och tidigare studier 
visar på att fysisk aktivitet kan förbättra studieresultaten i andra ämnen. De menar att mer 
fysisk aktivitet leder till att elevernas förmåga att koncentrera sig och sitta still på övriga 
lektioner blir bättre. Saga som är klasslärare har egen erfarenhet med att ha teoretiska ämnen 
efter idrottpassen och menar: ”Har man gympa först en skoldag, exempelvis på morgonen och 
därefter teoretiska pass så upplever jag att de skoldagarna fungerar bättre än om man har 
idrotten sist på skoldagen”. Saga menar också att en utökad skolidrott på lång sikt bidrar till 
att eleverna som äldre lättare får goda vanor när man en gång provat på och upplevt glädjen 
med flera olika aktiviteter. Stefan och Saga är inne på att det är lättare att skaffa ett bestående 
intresse för fysisk aktivitet och olika aktiviteter om man har fler antal idrottspass. Stefan 
förklarar det så här: ”Ju mer man gör något, ju mer förtrogen blir man och desto tryggare 
känner man sig, vi måste kolla på vårt uppdrag, vi ska ju helst skapa ett bestående intresse 
oavsett vad det är för något vi gör på idrotten”.  Stefan och Simon menar också att med mera 
skolidrottstid så kan man lättare ”fånga” in de som idag rör sig för lite och rikta in sig på flera 
aktiviteter som tilltalar dem. De menar att det är viktigt för att få med de elever som inte är så 
intresserade idag och att en utökad undervisningstid ökar den möjligheten. Sara är inne på att 
det blir mer gemenskap i grupperna och att eleverna kommer känna att de orkar mera. Hon är 
dock lite fundersam vad som händer med de elever som redan idag inte tycker om att röra på 
sig? Saga, Sara och Simon menar att har vi fler idrottpass så skulle man under ett av dem bara 
kunna koncentrera sig på rörelseglädje och kommunicera med eleverna att man inte ägnar sig 
åt någon form av bedömning under de passen. Saga uttrycker sig så här: ”Om man har tre pass 
behöver man inte ha betygstänket på alla pass. Man kan satsa på rörelseglädje och ha kul. 
Kanske pröva andra grupperingar som kill-tjej eller nivåanpassa”. Simon menar att: ”Många 
krämpor kan förbyggas med utökad skolidrott och jag tror inte att samhället kommer att ta det 
ansvaret och då är skolan de som bör ta ansvar”. 

Samtliga högstadielärare menar på att forskning visar att eleverna får lättare att 
koncentrera sig och presterar bättre i andra skolämnen om de får röra på sig mera under 
skoldagen. Anders menar på att högintensiv träning skulle vara kul att pröva på och säger så 
här: ”Om man utökar skolidrotten och satsar på högintensiva pass just för att det enligt 
forskning ska få positivt genomslag på koncentrationen och på så sätt påverka de andra 
ämnena positivt. Detta samtidigt som man förankrar det hos eleverna, så att de vet och förstår 
varför vi gör det så tror jag att det skulle fungera”. Arvid har idag samarbeten med Umeå 
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universitet, idrottspsykologin och även med Dragonskolan och deras ledarskapsprogram för 
att ge eleverna ett större djup i undervisningen. Han menar på att en utökning av idrottsämnet 
skulle kunna ge fler möjligheter till sådana samarbeten som skulle gagna eleverna. 

Anton, Anders och Arvid är inne på att utökad skolidrottstid skulle leda till bättre fysisk 
status och på så sätt öka självförtroendet och självkänslan för eleverna i idrottsämnet men 
även leda till bättre självförtroende i andra ämnen. 

Samtliga fyra högstadielärare är inne på att utökad skolididrott skulle ge en möjlighet att 
bredda ämnet och ge fler elever chansen att hitta ”sin grej” och på så sätt kunna få eleverna 
intresserade av att röra på sig och vara fysiskt aktiva. Alva menar på att mera skolidrott skulle 
kunna: ”få igång det positiva i kroppen och kanske få till stånd en bättre kosthållning och att 
eleverna blir hungrigare och får lättare för att äta lunch”. Arvid och Alva menar att ett 
extrapass i idrott inte skulle behöva vara bedömningsgrundande. Arvid uttrycker sig så här: 
”Det viktiga på ett sådant pass skulle vara att eleverna är aktiva, blir svettiga och har roligt”. 
Anders tycker sig se att klyftorna mellan de som idrottar mycket och de som nästan ingenting 
gör ökar. Genom att utöka den obligatoriska skolidrotten så får man ett verktyg som når alla 
elever för att kunna minska de klyftorna. Arvid tycker att frånvaro för elever inte blir lika 
känsligt, både ur ett bedömningsperspektiv men även ur ett inlärningsperspektiv med utökad 
skolidrott. Han säger så här: ”Eleverna har helt enkelt flera pass att visa upp sig och att lära 
sig inom de olika blocken vi arbetar med. När eleverna är borta idag så kan man tappa en stor 
del av det som är möjligt för mig att se och eleverna får liten möjlighet att lära sig det vi håller 
på med”.  

Sammanfattningsvis så påtalar sju av åtta lärare att aktuell forskning visar på att ökad 
fysisk aktivitet ger bättre koncentration och möjlighet till bättre resultat i andra skolämnen. 
Två av 1-6 lärarna och samtliga högstadielärare menar på att utökad skolidrott skulle kunna 
leda till ett ökat intresse för ämnet och göra det lättare att kunna hitta det som är intressant för 
eleverna. Tre av 1-6 lärarna och två 7-9 lärare är inne på att extra skolidrott skulle med fördel 
kunna vara inriktat på rörelseglädje och inte vara bedömningsgrundande. 

Hur	  tycker	  idrottslärare	  att	  idrottsämnet	  ska	  struktureras	  vid	  en	  utökad	  
undervisningstid?	  
Under intervjutillfällena ställde jag ett flertal frågor som kan kopplas till denna frågeställning. 
Jag kommer här att redovisa resultaten från dessa frågor. 

Vem	  ska	  vara	  ansvarig	  för	  den	  utökade	  undervisningen	  i	  idrott	  och	  hälsa?	  
Idrottslärarna i år 1-6 menar att med en utökad idrottsundervisning ska det vara tydligt vem 
som är ansvarig för undervisningen. Samtliga ser det som självklart att det är idrottsläraren 
som ska vara ytterst ansvarig för lektionsplaneringen. Simon menar: ” Har en idrottslärare 
planerat upp verksamheten så kan någon annan pedagog hålla i passet om det behövs. Det ska 
finnas en pedagogisk tanke med passet. Är det inte renodlad skolidrott så kan man ta bort 
bedömningskravet”. Saga tycker så här: ”På skolorna så ska man veta vem som är ansvarig 
och vad det förväntas innehålla, viktigt att det är samma tanke i kommunen”.  

Idrottslärarna i år 7-9 tycker samtliga att det ska vara idrottslärare som är ansvariga för 
en utökad skolidrott/fysisk aktivitet. Arvid och Lina betonar också att den som jobbar med 
utökad idrott dessutom ska vara engagerad och verkligen vilja jobba mot en utökad skolidrott. 
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Anton är inne på att blir det fysisk aktivitet och inte skolidrott så kan någon annan lärare hålla 
i det passet. Anton är också inne på att en utökad skolidrott där andra lärare skulle hålla i 
idrottspass skulle sänka statusen för idrottslärarna. 

Sammanfattningsvis menar alla lärare i studien att den ytterst ansvarige för utökad 
skolidrott ska vara idrottslärare. Detta för att kunna ha en pedagogisk tanke och att det ska 
vara tydligt vem som är ansvarig. Några lärare öppnar för att andra pedagoger kan hålla i 
rörelsepass om det är idrottsläraren som planerat dem. 

Vilka	  krav	  ska	  ställas	  på	  innehållet	  i	  den	  utökade	  skolidrotten?	  
Idrottlärarna i år 1-6 menar att ramarna från politikerna är viktiga för att skapa en 
likvärdighet. Stefan säger: ”Idrottslärare kan jobba utifrån kursplanen men har ändå stor 
möjlighet att variera sig med innehållet. Tydligare ramar ger en större möjlighet att hålla 
högre kvalité på undervisningen”. Simon menar att: ”Kommer krav från politiker så får man 
anpassa sig efter dem men sen så kan man variera undervisningen på olika skolor p.g.a. olika 
miljöer och lokaler”. Saga menar att det ska vara tydligt vilka krav som ställs på innehåll och 
kvalité. Det ska vara tydliga ramar men inte innehållsstyrt. Sara är kritisk till den befintliga 
kursplanen och vill se en förändring, hon förespråkar en mer innehållsstyrd kursplan: ”Det ska 
vara mera uppstyrt hur vi ska göra. Det är oerhört luddigt med den kursplan vi har, det ska stå 
i år ett ska vi göra det här…, i år två det här… Det är viktigt för att vi ska få ett mera 
likvärdigt skolämne sett till skolor över hela landet”. Saga betonar också att: ” Det är viktigt 
att vi tänker på de elever som idag tycker att idrottsämnet är jobbigt. Innehållet måste planeras 
så att det tilltalar dem också, där har skolan ett stort ansvar”. Sara är också inne på att vi måste 
tänka på de elever som inte tilltalas av skolidrotten: ” Alla får inte en positiv erfarenhet av att 
röra på sig”. 

Idrottslärarna i år 7-9  menar samtliga på att en utökad skolidrott och kravet på dess 
innehåll ska komma från regeringen och skrivas in i kursplanen. Alva utrycker sig så här: 
”Det ska vara uppstyrt, komma uppifrån, så här ska det vara på alla skolor, med tid, personal, 
vilka som ska jobba med det”. Innehållet i ämnet menar Alva ska anpassas efter lokala 
förutsättningar, elevgrupper och betonar att vi måste vara öppna för olika upplägg. Alva 
menar också att vi kanske måste nivåanpassa en utökad skolidrott efter hur aktiva eleverna är 
på skolan och fritiden. Anders berättar: ”Om det ska ge effekt över hela landet är det viktigt 
med tydliga riktlinjer för en jämställd skola, det behövs tydlig styrning”. Arvid säger så här: 
”Det ska vara inskrivet i kursplan och inte vara beroende av rektor och dess intresse”. Arvid 
är samtidigt inne på att vi måste tänka på de elever som idag tränar väldigt mycket: ” Vi måste 
tänka på de som är väldigt aktiva på fritiden så det inte blir för mycket för dem”. Anders 
resonerar också kring de elever som idag tränar mycket: ”Vi måste kunna ha olika nivåer och 
dela grupperna efter elevernas nivå för att hjälpa alla där de befinner sig. De elever som redan 
tränar mycket kan .t.ex. jobba med avslappning”. Anton är inne på att en utökad skolidrott kan 
rymmas inom den befintliga kursplanen och att den kan leda till en möjlighet till att fördjupa 
sig mera i de olika delarna av idrottsämnet.  

Sammanfattningsvis så tycker alla idrottslärare att det ska vara tydliga riktlinjer från 
regeringen och att det ska skrivas in i kursplanen vad som förväntas på skolorna. Viktigt 
också att det framgår, menar idrottslärarna vem som ska vara ansvarig för den utökade 
skolidrotten. Sju av lärarna tycker att det ska vara målstyrt medan en av lärarna i år 1-6 tycker 
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att det ska bli mera innehållstyrt så att man vet vad som förväntas av idrottslärarna i olika 
årskurser. Tre av lärarna uttrycker en viss oro över att det kan bli för mycket idrott/fysisk 
aktivitet för vissa elever och att man måste ha det i åtanke. Flera lärare är inne på att man 
måste kunna nivåanpassa undervisningen för att undervisningen ska tilltala alla elever. 

Hur	  mycket	  undervisningstid	  tycker	  du	  skulle	  vara	  rimligt	  med	  utökad	  skolidrott?	  	  	  
Idrottslärarna i år 1-6 resonerar så här: Stefan tycker att det som minst ska vara två pass per 
vecka 50-60 min för samtliga elever i år 1-6, helst mera. Simon menar på att det optimala 
skulle vara 60 minuter per dag. Det måste dock ges möjlighet för eleverna att byta om så 45 
minuter fysisk aktivitet per dag tycker han är rimligt. Simon menar att hellre färre rejäla pass 
än flera korta. Saga tycker att 3 x 50 minuter idrott samt att man planerar upp rasterna bättre 
för att eleverna ska få möjlighet att röra på sig. Hon vill även att skolan planerar upp någon 
form av rörelse/fysisk aktivitet på 30 minuter de dagar eleverna inte har skolidrott. Sara 
hänvisar till Lgr 11 och menar på att minst 30 minuter planerad aktivitet per dag alternativt 
150 minuter per vecka.  

Idrottslärarna i år 7-9 tänker så här: Alva tycker att det ska vara två ordinarie idrottpass 
och att de kan komplettera det med 2 x 30 minuter alternativt ett 60 minuter pass. Anders 
tycker att det ska vara två idrottspass med fysisk aktivitet och ett tredje där de kan koncentrera 
sig på den teoretiska delen i idrottsämnet. Arvid tycker att 3 x 60 minuter eller 4 x 50 minuter 
skulle vara optimalt. Anton tycker att tre idrottspass per vecka skulle vara rimligt i 
grundskolan. 

Sammanfattningsvis så varierar idrottslärarnas åsikt om hur mycket skolidrott/fysisk 
aktivitet som vore rimligt mellan två pass för samtliga elever i grundskolan per vecka till 60 
minuter per dag. De flesta lärare tycker att någonstans mellan 3-4 pass per vecka skulle vara 
lagom. 
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Analys	  	  
I detta kapitel kommer jag att analysera de resultat jag fått fram i mina intervjuer och relatera 
dem till tidigare forskning och litteratur. Varje frågeställning sammanfattas av mina slutsatser. 

Vilken	  inställning	  har	  olika	  skolor	  till	  att	  erbjuda	  daglig	  fysisk	  aktivitet?	  
Denna frågeställning har sitt ursprung in den formulering som står i den senaste kursplanen 
för grundskolan LGR 11. ”Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk 
aktivitet inom ramen för hela skoldagen” (Skolverket, 2011). Ursprunget till formuleringen 
finns att hitta i ett tillägg till den föregående kursplanen LPO 94. Formuleringen tillkom 
genom ett läroplanstillägg 2003. Bakgrunden var en rapport skriven av Sten Eriksson vid 
Göteborgs universitet (Eriksson, 1996) som behandlade neddragningar av idrottstimmarna 
och minskningen av antalet friluftsdagar i grundskolan. Efter Riksdagsvalet 2002  beslutade 
sittande regeringen med förankring i Sten Ericsson rapport att det skulle bli ett 
läroplanstillägg. I tillägget stod det att också att det skulle kontrolleras att skolorna följde 
detta tillägg. Denna kontroll är något som försvunnit i den senaste läroplanen LGR 11. Mina 
studier visar att det idag inte är någon av de undersökta skolorna som har någon form av 
diskussion eller tanke runt detta strävanmål i kursplanen. Ingen av skolorna har alltså någon 
form av lektionspass under skoldagen som heter fysisk aktivitet eller liknande. Formuleringen 
i Läroplanen har alltså ingen förankring ute hos de undersökta skolorna. Många av 
idrottslärarna berättar att de tidigare diskuterat frågan om daglig fysisk aktivitet men att det 
varit upp till varje enskild pedagog att lösa frågan och att det varit väldigt otydligt på skolorna 
vem som ska ansvara för den fysiska aktiviteten. Resultatet blev att vissa lärare följde 
målet/rekommendationen medan andra inte gjorde det.  Med tiden upplever idrottslärarna att 
frågan om daglig fysisk aktivitet runnit ut i sanden. Idag upplever lärarna i studien att fokus i 
skolan ligger på matematik och svenska så diskussionen om daglig fysisk aktivitet har ebbat 
ut. Alla idrottslärare i studien påtalar dock att det finns en rad olika möjligheter till daglig 
fysisk aktivitet genom t.ex. rastaktiviteter, elevens val, skolprofil, skol IF men att detta inte 
når alla elever. Min slutsats är att om skolorna ska erbjuda daglig fysisk aktivitet som når alla 
elever så måste det bli ett mål i kursplanen där det är tydligt vem som är ansvarig för den 
fysiska aktiviteten och hur den förväntas genomföras. Ska det bli verklighet så kan det inte 
vara upp till varje enskild pedagog eller skola att bestämma om det ska genomföras. Om 
skolorna skall fortsätta sträva efter daglig fysisk aktivitet så kommer det bli stor skillnad 
mellan olika skolor och de som får ta konsekvenserna av det är eleverna både gällande hälsa 
och lärande. 

Vilka	  möjligheter	  ser	  idrottslärare	  till	  utökad	  skolidrott/fysisk	  aktivitet	  under	  
den	  samlade	  skoldagen	  	  	  
Då alla idrottslärare i studien ser det som svårt att utöka skolidrotten och dess 
undervisningstid utan att läroplan och timplan ändras så är utgångspunkten för att utöka den 
fysiska aktiviteten hos de intervjuade idrottslärarna att erbjuda olika former av frivilliga 
aktiviteter med fysiska inslag för eleverna. Det finns naturligtvis möjlighet för olika skolor att 
utöka sin ordinarie undervisningstid i idrott och hälsa. Ingen av de undersökta skolorna har 
dock valt den möjligheten. Att utöka undervisningstiden utan att ändra timplanen i ämnet är 
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tillvägagångssätt som man valt i Bunkefloprojetet (Ericsson, 2003) och vid 
forskningsprojektet vid Göteborgs universitet (Lindén, 2014). Samtliga skolor i min studie 
erbjuder möjligheter till utökad fysisk aktivitet under skoldagen. De möjligheter som erbjuds 
är att samtliga 7-9 skolor har skolprofil mot bollidrotter. Fotboll på 4 skolor och innebandy på 
2 skolor. Samtliga skolor i studien erbjuder elevens-val aktiviteter med fysisk inriktning. Alla 
1-6 skolor erbjuder någon form av rastaktivitet samt en av 7-9 skolorna. Samtliga idrottslärare 
i undersökningen tar också upp att en attraktiv utemiljö skapar möjligheter till spontanidrott 
och lek. Vikten av en bra och positiv utemiljö för barns möjlighet till fysisk aktivitet och 
spontan lek är något som både Riksidrottsförbundet (RF, 2007), Norska BBO-projektet 
(Gundersen, 2005) och författaren Johan Faskunger (Faskunger, 2013) poängterar. Alla 
idrottslärare i studien menar att de lokaler och den närmiljö man har till sitt förfogande 
fungerar för att utöka skolidrotten/fysiska aktiviten men att engagerade pedagoger är väldigt 
viktiga särskilt om miljön är begränsad. Samtliga Idrottslärare tar också upp möjligheten att 
jobba mera aktivt med en skolidrottsförening (skol IF). Nackdelen med de möjligheter till 
utökad fysisk aktivitet som erbjuds på skolorna är att det är frivilliga aktiviteter och inte når 
alla elever. Flera idrottslärare uttrycker dessutom en oro över att dessa aktiviteter i stor 
utstäckning når dem som redan idag är fysiskt aktiva i stor utstäckning. Om de ökande 
klyftorna mellan de mest aktiva och de som rör sig minst går att läsa i Folkhälsomyndighetens 
rapport (Folkhälsomyndigheten, 2014). Min slutsats är att det idag på de undersökta skolorna 
erbjuds många olika möjligheter till så gott som daglig fysisk aktivitet om man räknar med 
den obligatoriska skolidrotten men att dessa aktiviteter inte når alla elever eftersom de är 
frivilliga. Ska dessa frivilliga aktiviteter eller en utökad undervisningstid nå alla barn så måste 
de skrivas in som mål i skolans styrdokument. En attraktiv utemiljö ökar också chansen att 
eleverna rör på sig spontant. 

Vilka	  svårigheter	  ser	  idrottlärare	  med	  en	  utökad	  skolaktivitet/fysisk	  aktivitet	  
under	  den	  samlade	  skoldagen?	  	  	  	  
Svårigheterna med att erbjuda utökad skolidrott och fysisk aktivitet grundar sig på två olika 
delar enligt de idrottslärare jag intervjuat. Den ena är tid till förfogande för undervisning i 
idrott och hälsa och annan fysisk aktivitet samt ekonomi. Vad gäller tid så ser samtliga 
idrottslärare i studien det som svårt att erbjuda utökad skolidrottsundervisning om inte 
kursplan och timplan för ämnet förändras. Övrig fysisk aktivitet erbjuds nu i olika former men 
når inte alla elever eftersom dessa aktiviteter är frivilliga. I de olika forsningsprojekt som jag 
tidigare lyft fram där man utökat skolidrotten eller den fysiska aktiviteten har man valt att 
göra det genom att förlänga elevernas skoldag utan att ta bort något annat ämne. Detta gäller 
bland annat Bunkefloprojektet (Ericsson, 2003). Studien vid Göteborgs universitet (Lindén, 
2014) och även i det Norska BBO-projektet (Gundersen, 2005). Även vid studierna vid 
Napperville High School i Chicago (2015) har man valt en sådan lösning.  

Att det inte erbjuds någon form av extraidrott eller specialidrott till elever med särskilda 
behov lyfts fram som ett problem. I skolan läroplan (Skolverket, LGR 2011, s. 14) står 
följande under riktlinjer: ”Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i 
behov av särskilt stöd” och läraren ska ”ta hänsyn till varje enskilds behov, förutsättningar, 
erfarenheter och tänkande”.   Bara en av de undersökta skolorna i studien har någon tid avsatt 
för extraidrott genom mindre grupper eller individuellt extrastöd. Samtidigt menar 
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idrottslärarna att det är självklart med extra stöd och hjälp i teoretiska ämnen som svenska, 
matematik och engelska. På en av 7-9 skolorna har man extra resurs i form av att de är två 
idrottslärare på några idrottspass och då kan lyfta ut vissa elever och har möjlighet att dem 
stöd i mindre grupper. En av 1-6 skolorna har extra stöd till några elever i form av aktiviteter i 
30 minuter med en fritidspedagog. Det som är självklart i många andra skolämnen förväntas 
idrottslärarna i studien lösa antigen utanför lektionstid eller genom att ta tid från elevens val 
tid. De aktiviteter som eleverna valt där får då stå åt sidan. Man beräknar att ca 5 % av alla 
barn i svenska skolan har någon form av dold funktionsnedsättning som ADHD, asperger, 
autism, hyperaktivitet, oro m.fl. (Rosendahl & Sandberg, 2013). Dessa barn behöver 
tydlighet, struktur och i många fall en individanpassad undervisning för att kunna fungera bra 
och få en chans att utvecklas. Genom att erbjuda någon form av extraidrott i mindre grupper 
så ökar den möjligheten. Tidigare forskning (Ericsson, 2003) (Gundersen, 2005) visar också 
att elever med utvecklad motorisk förmåga har bättre förutsättningar att lyckas i övriga 
skolämnen. Elever med motoriska problem skulle alltså också kunna ha stor fördel av att bli 
erbjudna någon form av extraidrott eller annat stöd. 

Friluftsdagar lyfts fram som en möjlighet till att erbjuda mer fysisk aktivitet bland 
idrottslärarna. Flera av de intervjuade lärarna lyfter fram svårigheter med att planera och 
genomföra dessa. Efter att antal dagar för frilufsdagar togs bort i läroplanen för grundskolan, 
LPO 94 (Utbildningsdepartementet, 1994) och även att så är fallet i den senaste kursplanen, 
LGR 11 så upplever idrottslärarna att det handlar allt mer om ekonomi och att få kunna få 
resurser i form av personal till dessa. Friluftsdagarna ställs mot andra aktiviteter och dess 
kostnader och det upplever lärarna i studien som problematiskt. Vi vet också att ända in på 
60-talet så hade svenska skolan upp till 10 obligatoriska friluftsdagar i grundskolan. 
(Lindroth, 2011). I den svenska skolan har man också under de senaste åren infört kostnadsfri 
skola som gör att skolorna inte längre har möjlighet att ta ut en viss avgift för frilufsdagar 
(Skolinspektionen, 2014). Två lärare i studien lyfter fram att det kan bli problem med lokaler 
och närmiljö för att bedriva utökad skolidrott/fysisk aktivitet men poängterar att det går att 
lösa med engagerade lärare och att ha mera undervisning utomhus. Min slutsats blir att vill vi 
utöka skolidrottundervisningen eller den fysiska aktiviteten som når alla elever i grundskolan 
så måste riktlinjer för detta skrivas in i de styrdokument som skolan har. Idrottslärarna måste 
också få tid och möjlighet till att hjälpa de elever med behov av särskilt stöd gällande idrott 
och hälsa och inte förväntas kunna lösa dessa problem på något sätt utanför sin ordinarie 
undervisningstid. Detta för att ha möjlighet att nå alla elever. Friluftdagarna skulle fungera 
bättre om de blev mera uppstyrda genom att de skrivs in som en del av skolans obligatoriska 
innehåll i skolans styrdokument. Att se över skolans lokaler och närmiljö ger också bättre 
förutsättningar att bedriva en bra undervisning.   

Vilka	  fördelar	  anser	  idrottslärare	  att	  eleverna	  skulle	  få	  av	  en	  utökad	  
skolidrott/fysisk	  aktivitet?	  
Alla idrottslärare i studien utom en lärare påpekar att forskning och tidigare studier pekar på 
att utökad fysisk aktivitet leder till bättre resultat i andra skolämnen och att det leder till att 
eleverna får lättare att koncentrera sig under skoldagen. Dessa påståenden stöds av 
forskningen runt Bunkefloprojektet (Ericsson, 2003) studien vid Göteborgs Universitet 
(Lindén, 2014) samt det Norska BBO-projektet (Gundersen, 2005). I de studierna har man sett 
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förbättrade skolresultat för elever med utökad fysisk aktivitet. Utökad fysisk aktivitet kan 
också leda till bättre motorisk förmåga och därigenom bättre koncentrationsförmåga 
(Ericsson, 2005). En av högstadielärarna pratar specifikt om högintensiv träning för att 
förbättra studieresultaten och det stöds av forskningen vid Nappervile High School (2015).  

Tre av lärarna i år 7-9 menar på att utökad fysisk aktivitet skulle leda till bättre fysisk 
status och på så sätt ge ”ringar på vattnet” i andra ämnen då eleverna får bättre självförtroende 
och självkänsla. Detta är något som anses viktigt i Norska BBO-projektet (Gundersen, 2005). 
Två av lärarna i år 1-6 är inne på samma spår och menar att det skapar en trygghet och 
förtrogenhet att göra något ofta vilket leder till utveckling. Att den fysiska statusen och väl 
måendet ökar med utökad fysisk aktivitet kanske låter självklart men det stöds också av ett 
antal rapporter och rekommendationer. Riksidrottsförbundet (RF, 2007), WHO (2010), och 
Livsmedelsverket genom dess Nordiska näringslivsrekommendationer 
(näringsrekommendationer, 2012) behandlar fördelen med att vara fysiskt aktiv. Där står dels 
om vikten av att röra på sig varje dag och vara fysiskt aktiv men också att det leder till att 
minskad risk att drabbas av en rad välfärdssjukdomar som hjärta - kärlsjukdom, diabetes, 
benskörhet med flera. 

Alla intervjuade lärare tar i studien upp på olika sätt att en utökad idrott/fysisk aktivitet 
skulle kunna ge dem utrymme för att de skulle kunna koncentrera vissa idrottspass på 
rörelseglädje och på så sätt få eleverna mer intresserade av ämnet, dels i nutid men också för 
att skapa ett framtida intresse. Att eleverna ska få ett bestående intresse är något som lyfts 
fram på olika sätt i den senaste kursplanen för idrott och hälsa (Skolverket, LGR 2011). Min 
slutsats är att Idrottslärarna i studien är väl förtrogna med aktuell forskning och 
rekommendationer om de resultat mera idrott och fysisk aktivitet skulle kunna innebära för 
eleverna. Idrottslärarna menar att en utökad skolidrott/fysisk aktivitet skulle höja den fysiska 
statusen hos eleverna och ge dem själva ett verktyg för att utveckla själva idrottsämnet. Detta 
skulle underlätta för att kunna ge eleverna ett bestående intresse till idrott och olika former av 
fysik aktivitet. Idrottslärarna ser också möjligheter för de övriga ämnena i skolan att utvecklas 
resultatmässigt med mera skolidrott/fysisk aktivitet. 
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Hur	  tycker	  idrottslärarna	  att	  idrottsämnet	  ska	  struktureras	  vid	  en	  utökad	  
undervisningstid?	  
Ansvaret för den utökade undervisningen tycker samtliga idrottslärare i studien skall ligga på 
en utbildad idrottslärare samtidigt som några lärare öppnar upp för att andra utbildade 
pedagoger kan hålla i själva passet om det skulle behövas. Viktigt dock att det finns en kvalité 
och pedagogisk tanke med de fysiska passen. Detta är också något som man lyfter fram som 
viktigt i det Norska BBO-projektet (Gundersen, 2005). Detta är också något som är aktuellt 
inom den svenska skolan med de legitimationskrav som ställs på svenska lärare. Statistik från 
skolverket (www.skolverket.se) visar att ca 62 % av idrottslärarna i den kommunala 
grundskolan är behöriga läsåret 2014/2015. Ska vi få en hög och jämn nivå på undervisningen 
bör idrottslärare vara utbildade.  

Innehållet i den utökade skolidrotten/fysiska aktiviteten ska vara förankrat i de 
styrdokument som finns menar idrottslärarna i studien. Detta för att skapa en likvärdig skola 
och att det ska vara tydligt vilka ramar som gäller. Kursplanen ska vara målstyrd liksom i 
LPO 94 och LGR 11 med möjlighet till variation på innehållet med tanke på olika 
förutsättningar som utemiljö och lokaler. En av lärarna opponerar sig och tycker att vi ska ha 
en mer innehållsstyrd kursplan då den nuvarande är alldeles för ”luddig”. Den problematik det 
innebär med de elever som redan idag tränar mycket tas upp av tre av lärarna Om den 
växande klyftan mellan aktiva och inaktiva barn kan man läsa om i Folkhälsomyndighetens 
rapport (Folkhälsomyndigheten, 2014) skolbarns hälsovanor i Sverige 2013/2014. Där 
framgår det att samtidigt som barn blir allt mer stillasittande och använder mer tid framför 
”skärm” så har andelen barn som tränar mycket, 4 gånger per vecka eller mer aldrig varit 
större än i den senaste rapporten. Lärarna i studien betonar vikten av att erbjuda dessa aktiva 
elever alternativ i undervisningen som är lågintensiva. Detta samtidigt som det är viktigt 
enligt lärarna att kunna erbjuda alla elever nivåanpassad undervisning som lockar alla elever 
att delta i den fysiska aktiviteten.  

Den undervisningstid som idrottslärarna tycker ska gälla med en utökad skolidrott 
varierar mellan lärarna från 60 min per dag till 2 pass/vecka på 60 min/dag med bara 
idrott/fysisk aktivitet och ingen teori. Min slutsats är att idrottslärarna tycker att strukturen för 
en utökad skolidrott/fysisk aktivitet ska vara tydlig med givna ramar gällande styrdokument. 
Den ansvarige ska vara en utbildad idrottslärare. Antal minuter med en ny kursplan går inte 
att hitta någon samstämmighet kring men den ska vara utökad. Innehållet skall vara målstyrt 
och ska kunna anpassas så den passar de elever som idag inte tilltalas av idrottsämnet samt till 
de elever som redan idag tränar väldigt mycket. Med de förutsättningarna så krävs det en del 
resurser för att en utökning av skolidrotten/fysiska aktiviteten ska gå att genomföra på ett bra 
sätt.  
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Diskussion	  
I min studie har jag valt att intervjua 8 idrottlärare som har rätt utbildning och har en bred 
erfarenhet av att undervisa i idrott och hälsa. Erfarenheten av undervisning i ämnet för lärarna 
ligger mellan 7-15 år. Informanterna jobbar på 7 olika skolor från 4 olika områden i Umeå 
kommun. Därför tycker jag att det underlag mina slutsatser grundar sig på i denna studie kan 
sägas vara relativt tillförlitliga. Möjligtvis hade jag kunnat ha fler informanter och haft skolor 
med alternativa inriktningar, exempelvis någon form av friskolor eller språkskolor. Det visade 
sig också när jag slutfört intervjuerna att samtliga 7-9 skolor kunde erbjuda profilval mot 
idrott. Det har naturligtvis lett till att de skolorna har en större omfattning av aktiviteter att 
erbjuda sina elever gällande daglig fysisk aktivitet. Min första tanke var att undersöka om det 
var någon skillnad mellan 1-6 respektive 7-9 lärare och dess skolor och de svar jag skulle få. 
Under arbetets gång har det visat sig att så inte varit fallet och därför har det inte varit något 
underlag för någon forskningsfråga. Skillnaden mellan 1-6 och 7-9 skolorna visade sig i 
utbudet av rastaktiviteter är större på 1-6 skolorna och att möjligheterna till skolprofilval med 
idrottsinriktning finns på 7-9 skolorna. 

Den strävan efter daglig fysisk aktivitet som står beskriven i skolans kursplan LGR 11 
finns inte i den bemärkelsen att det saknas diskussion och förankring på de undersökta 
skolorna i denna studie. Man kan ställa sig frågan: varför är det så? Vi vet att det har varit en 
snabb förändringstakt i den svenska skolan senaste tidsperioden. Vi har en ny kursplan (LGR 
11) samt ett nytt betygssystem där eleverna ska betygsättas redan från årskurs 6. Lärarna 
signalerar att den administrativa delen av arbetet ökat i stor omfattning. Dessutom så halkar 
Sverige efter i den Internationella undersökningen PISA gällande elevernas resultat i 
läsförståelse, matematik och naturorienterade ämnen (PISA, 2009). Fokus har därför från våra 
politiker valts att lägga på just matematik och svenska och det är något som även mina 
informanter ger utryck för. Ett strävanmål om fysisk aktivitet hamnar därför i skymundan mot 
alla andra ”måsten” och det är något som också visar sig i min studie. Den fråga jag tycker 
man ska ställa sig är om våra politiker börjar i rätt ände? De intervjuade idrottslärarna ser ett 
antal fördelar med en utökad skolidrott/fysisk aktivitet och hänvisar då till aktuell forskning 
men även till egen erfarenhet. Ett flertal forskningsprojekt både nationella och internationella 
visar att utökad skolidrott/fysisk aktivitet ger eleverna bättre möjligheter att lyckas i de 
teoretiska ämnena som t.ex. matematik och svenska. Förutom förbättrade studieresultat så 
ökar möjligheten till bättre fysisk status. Lärarna i studien menar också att det skulle leda till 
en större chans för eleverna att få ett bestående intresse för att röra på sig även i framtiden 
precis som beskrivs i LGR 11. 

Mina informanter talar om ”ringar på vattnet” i bemärkelsen att utökad skolidrott leder 
till andra positiva effekter. I en utfrågning på utbildningsutskottet om idrotten i skolan 
(Utbildningsdepartementet, 2015) så presenterar Ingegerd Ericsson Malmö Högskola, som 
initierade Bunkefloprojektet (Ericsson, 2003) siffror för hur mycket samhället kan spara i 
form av minskade framtida sjukvårskostnader och ett ökat produktionsvärde med en utökad 
daglig skolidrott/fysisk aktivitet för kommunens barn. Malmö kommun med ca 280 000 
invånare skulle genom att erbjuda daglig skolidrott/fysisk aktivitet öka sitt produktionsvärde 
med 59 miljoner kronor och minska sina sjukvårdskostnader med 56 miljoner kronor under 
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den kommande 10-års period efter avslutad skolgång. Kostnaden för en sådan satsning på 
daglig fysisk aktivitet/skolidrott skulle vara 16 miljoner kronor. Vinsten per elev skulle under 
gällande 10-års period bli ca 38 000 kronor per elev. Det finns idag flera skolor och 
skolområden i Sverige där man trots gällande kursplan och timplan, vilket mina informanter 
uppgett vara ett problem med att genomföra utökad skolidrott/fysisk aktivitet, valt att satsa på 
utökad skolidrott/fysisk aktivitet. Motiveringen är då att det gagnar eleverna, dess hälsa samt 
att det leder till bättre resultat i de andra skolämnena. Dessa skolor har förlängt skoldagen och 
förankrat det hos föräldrarna. Ett flertal skolor har valt att satsa på pulsträning 
(www.sparkinglife.org) för att det ska generera bättre inlärningseffekt efter avslutat 
rörelsepass och i slutänden ett bättre skolresultat. Man har då valt att lägga teoretiska 
kunskapsämnen i anslutning till den fysiska aktiviteten. Bland annat Gripsholmsskolan i 
Mariefred (www.svtplay.se) och Vammarskolan i Valdemarsvik (www.kkuriren.se) har valt 
en sådan inriktning. Som en parantes i frågan om utökad skolidrott kan nämnas att 
Europaparlamentet redan 2007 (www.europarl.europa.eu) uppmanande sina medlemsländer 
att erbjuda skolungdomar minst tre pass skolidrott per vecka med åtanke på den växande 
andel barn och ungdomar med övervikt och de framtida ökade sjukvårdskostnader de räknat 
på att det kommer att leda till. I Sverige idag räknar man med att 15-20 % av 2-20 åringarna 
räknas som överviktiga (www.thelanet.com). 

De lärare jag intervjuat ger uttryck för att det är problem med att utöka 
skolidrotten/fysiska aktiviteten så länge inte styrdokumenten ändras.  
Våra Nordiska grannländer har redan tagit tag i frågan och löst det så här: Danmark har 2014 
valt att skriva in 45 minuters daglig fysisk aktivitet, förutom ordinarie skolidrott i sin 
grundlag. Villkorat också att det utförs av utbildad pedagog. Norge har 701 timmar idrott i 
grundskolan idag (Sverige 500 timmar) och utöver det 1 timme fysisk aktivitet per dag. 
Finland kommer från år 2016 att ha 3 timmar per vecka obligatorisk idrottundervisning. 
Utöver det så har man även ett ämne som heter livskunskap där man arbetar med de teoretiska 
delarna av kropp och hälsa. (Utbildningsdepartementet, 2015). Alla våra nordiska grannar 
grundar denna utökning av skolidrotten/fysiska aktiviteten på den senaste forskningen 
gällande fysisk aktivitet, skolresultat samt naturligtvis en förbättrad hälsa. 

Mina informanter uttrycker en saknad i form av resurser för att kunna möta de elever 
med dolda funktionsnedsättningar eller motoriska problem som finns i ämnet. Suzanne 
Lundvall docent i pedagogik vid GIH tar upp detta vid utbildningsutskottets utfrågning om 
idrotten i skolan (Utbildningsdepartementet, 2015) och menar att forskning visar att vi 
tenderar att möta eleverna i idrott och hälsa i storgrupp vilket gör att det är de redan 
föreningsaktiva eleverna som gynnas. Idrott och hälsa är ett kunskapsämne och måste få 
tillgång till samma pedagogiska resurser som andra skolämnen gällande extra stöd till elever 
och inte som min studie visar att idrottslärarna förväntas lösa problem och ge extra stöd vid 
sidan av ordinarie undervisning eller på elevens val tid. Genom att inte ge barn med motoriska 
problem men även med andra dolda handikapp stöd med idrottsundervisningen så blir det 
även svårare för dem att lyckas i andra ämnen i skolan. Resurser är också ett problem för att 
kunna genomföra friluftsdagar då dessa ställs mot andra kostnader inom skolan. Att friluftsliv 
och utevistelse är ett centralt innehåll i senaste kursplanen LGR 11 tycks ha hamnat i 
skymundan. När man på 1930-talet införde upp till 20 obligatoriska friluftsdagar eller 
idrottsdagar som det hette från början så gjorde man det för att motverka det ökande 
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stillasittande som det innebar att gå i skolan (Lindroth, 1995). Då ska vi tänka på att eleverna 
utöver friluftsdagarna hade 4 obligatoriska gymnastikpass per vecka och troligtvis inte åkte 
bil till skolan! I vår senaste kursplan finns det inga obligatoriska friluftsdagar.   

Hur mycket ansvar ska då skolan ta för barnens fysiska aktivitet? Vi vet att skolan är en 
arena som möter alla barn oavsett bakgrund (Faskunger, 2013). Samtliga idrottslärare i min 
studie tycker att vi ska utöka skolidrotten/fysiska aktiviten och att den på så sätt skulle bli ett 
verktyg för att främja intresset idag och i framtiden.  Det skulle leda till bättre fysisk status nu 
och i framtiden och förhoppningsvis leda till bättre skolresultat i andra ämnen. Forskning 
visar att staten skulle tjäna på det i form av minskade sjukvårdskostnader och ökad 
produktion. Ändå är skolidrotten bara en del av den fysiska aktiviten som barn förväntas 
utföra varje dag. Trafikverkets rapport (Trafikverket, 2012) visar att allt fler barn blir 
skjutsade till skolan i bil. Vi måste kanske satsa pengar på att få dessa barn att gå eller cykla 
till skolan istället. SIH projektet (www.gih.se, 2014) visar att en stor del av den fysiska 
aktiviten som svenska skolbarn utför under en skoldag är just fysisk aktiv pendling till och 
från skolan och då är det viktigt att den inte minskar. Stat och kommun måste satsa på säkra 
och trygga skolvägar och föräldrar måste informeras om vikten av att eleverna i största 
möjliga mån bör ta sig själva till skolan om möjligt. En positiv sidoeffekt blir också en bättre 
miljö. Rapporter (RF, 2007), (Faskunger, 2013) gör gällande att många skolgårdar är dåligt 
utrustade och inte inspirerar till lek och rörelse. Genom en upprustning av skolgårdarna kan vi 
då få fler barn och ungdomar att röra på sig både spontant och under organiserade former? 
Spontanidrotten minskar, de som tränar allra mest ökar samtidigt som allt fler barn blir alltmer 
stillasittande. Aktuell forskning (Bak, 2013) visar att långvarigt stillasittande oberoende av 
övrig fysisk aktivitet och motion innebär en ökad risk för ett flertal av de stora 
folksjukdomarna. Därför är en attraktiv skolmiljö men även andra miljöer i samhället väldigt 
viktiga för att locka till rörelse och motion. Det är viktigt att vi hittar vägar för att elever ska 
bli intresserad av att vara fysiskt aktiva idag och i framtiden. Vi måste hitta lösningar för att 
möta de elever som idag inte tilltalas av skolidrotten men även tänka på de elever som redan 
tränar mycket. Helt klart är att det är en komplex situation som kräver eftertanke hos våra 
styrande politiker och ute på skolorna. Kan vi förankra en utökad skolidrott/fysisk aktivitet 
genom att förlänga skoldagen, använda oss av elevens val tid, tänka till angående raster och 
framförallt förankra det hos föräldrarna och dessutom se över skolmiljön och skapa trygga 
vägar till skolan? Det tror jag att vi kan! Jag och de idrottslärare som deltagit i min studie är 
överrens om en sak. Kan vi lösa frågan om tid till förfogande och att skolorna får ekonomiska 
resurser så är det svårt att hitta några nackdelar med en utökad skolidrott/fysisk aktivitet. 
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Bilagor.	  

Bilaga	  1	  
Hej! 

Mitt namn är Peder Sund och jag är för tillfället studerande vid Umeå Universitet där jag 
skriver en uppsats inom ämnet Idrott och hälsa. Jag arbetar i vanliga fall som idrottslärare på 
Böleängsskolan i Umeå. Min fråga är om ni skulle kunna tänka er att ställa upp på en intervju 
med mig? 

Syftet med forskningen är att undersöka Idrottslärares förhållningssätt till utökad 
skolidrott/fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Frågorna kommer att beröra er syn 
på eventuell utökad skolidrott och vilka möjligheter och svårigheter som ni ser med det? Om 
er skola följer den rekommendation som står i Lgr 11 under skolans uppdrag ”skolan ska 
sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen”? Vad 
som krävs för att kunna utöka skolidrotten på er skola? 

Jag kommer att genomföra intervjuer som jag spelar in och som planeras ta max 45 minuter. 
Om ni vill så skickar jag tillbaka materialet för ert godkännande och eventuell korrigering. 
Deltagandet är helt frivilligt och om man önskar kan man avbryta sitt deltagande när man vill. 
Alla uppgifter som studien kommer beröras av är helt anonyma. 

Har ni möjlighet att ställa upp någon gång under veckorna 11-14 2015 så skulle det vara 
väldigt bra. Annars löser vi det på annat sätt som passar er. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Peder Sund 
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Bilaga	  2	  
Frågemall intervju 
 
Vilken utbildning har du? 
Ålder? 
Hur många elever har skolan? 
Hur länge har du varit verksam som lärare? 
Vilka åldrar undervisar du? 
Undervisar du i något annat ämne? 
Hur skulle du beskriva de viktigaste målen med ämnet idrott och hälsa?  
 
Kursplan idrott och hälsa: 
 
Följer du/ni timplanen gällande idrott och hälsa gällande tid/årskurs i minuter? Hur tänker 
du/ni runt det? 
 
Om ni avviker från det, har ni mer idrott eller mindre idrott? vad beror det på? 
 
Upplever du att du hinner med det som står i kursplanen i idrott och hälsa? Tycker du att 
undervisnings-tiden räcker till för att nå målen? 
 
Hur tycker du att idrottsämnet är prioriterat i förhållande till andra ämnen hos er? 
 
Fysisk aktivitet och idrott i skolan: 
 
I Lgr 11 står att “skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever möjlighet till daglig fysisk 
aktivitet” Har du/ni någon tanke runt detta på er skola? Hur har diskussionen gått? Följer ni 
det strävansmålet? 
 
Har din skola tagit något initiativ till utökad skolidrott/fysisk aktivitet genom exempelvis 
utökad idrottstid, elevens val, skol IF, samarbete med lokal idrottsförening, lokal profil eller 
annat sätt? Har du avsatt tid för det eller är det något som du bara ska hinna med? 
 
Har ni någon skolprofil som ger mindre idrottstid? 
 
Erbjuder ni någon form av specialidrott eller extra idrottstid för barn som har behov av det? 
Till exempel barn med motoriska problem, språkstörning eller annan dold 
funktionsnedsättning? 
 
Vilken är din inställning till utökad skolidrott/fysisk aktivitet under den samlade  
skoldagen? Motivera?  
 
Vilken är den största fördelen för eleverna med utökad skolidrott fysisk aktivitet som du ser 
det? 
 
Finns det några nackdelar med en utökning av skolidrott/fysisk aktivitet som du ser det? 
 
Hur stor del av det ansvaret tycker du att skolan och skolidrotten bör ta för att barn ska få 
tillräckligt med fysisk aktivitet? Om du tycker att skolan ska ta ett större ansvar, varför tycker 
du det? 
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Hur mycket idrott och hälsa tycker du att det är rimligt att vi ska ha i grundskolan? Hur når vi 
dit?  
 
Vad krävs det för förutsättningar/förändringar på er skola för att ni ska kunna ha så mycket 
skolidrott som du förordar på er skola? 
 
Finns det svårigheter med sådana förändringar? Är de möjliga att genomföra? 
 
Vad tycker du att det ska ställas för krav på innehåll och kvalité på en eventuell utökning av 
skolidrotten? Vem ska vara ansvarig? 
 
Vad tror du krävs för att vi ska få en relativt likvärdig undervisning med en eventuellt utökad 
skolidrott, mellan olika skolor i olika delar av landet? 
 
Hur stor inverkan har närmiljö och lokaler för möjligheten att utöka idrotten/fysiska 
aktiviteten hos er och på andra skolor.
	  


