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Sammanfattning 
 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att ta reda på och även bidra till en ökad kännedom om och 

förståelse för hur grundskoleelever med astma, upplever fysisk aktivitet i och utanför 

skolan.  

▪ Hur påverkas de av astman under fysiska aktiviteter på fritiden och i skolan? 

▪ Hur upplever de att de blir bemötta av sina klasskamrater och idrottslärare? 

▪ Hur upplever de att astman påverkar deras fysiska prestation? 

▪ På vilket sätt hanterar de sin astma? 

 

Metod 

I undersökningen ingår sju grundskoleelever med astma, två pojkar och fem flickor. 

Studien utgår från ett fenomenologiskt förhållningssätt och är en kvalitativ studie som 

bygger på enskilda intervjuer med varje deltagare. Intervjusamtalen pågick i ungefär 45 

minuter. Utifrån det samlade intervjumaterialet formades fem områden. Dessa områden är 

fysiska aktiviteter, kompisars bemötande, lärares bemötande, förhållandet mellan astma 

och fysisk prestation samt hanterandet av den egna situationen.  

 

Resultat 

Under intervjuerna framkom att eleverna upplever sig begränsade att delta i fysiska 

aktiviteter. Det visar sig att elevernas förmåga att delta är beroende av aktivitetsformen och 

var den utförs. Bemötandet från klasskamrater och lärare är mestadels omsorgsfullt men 

ibland präglat av osäkerhet i samband med astmaanfall. Vila, frisk luft, medicinering och 

längre uppvärmning kan summeras som informanternas hjälp vid hanterandet av sin astma. 

 

Slutsats 

Grundskoleelevernas upplevelser av astma i samband med fysisk aktivitet är individuella 

och ibland beroende av eventuell allergi. Ett fungerande samarbete mellan lärare, hemmet 

och eleven gör att medicineringen kan fungera bra. Denna samverkan gör att en elev med 

astma känner att astman kan vara hanterbar i samband med fysiska aktiviteter. 
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1   Inledning 

1.1   Ökad kunskap och förståelse 

Under min lärarutbildning har jag vid olika tillfällen på skilda skolor mött en del elever 

med astma i idrott och hälsa undervisningen. Dessa elever menar att de inte kan delta på 

grund av att det blir för ansträngande för andningen. Läraren har då frågat om eleven har 

tagit sin astmamedicin och fått till svar att man inte kan ta medicinen 100 gånger om 

dagen. Därefter har läraren inte ställt några fler frågor eller vidtagit några anpassade 

åtgärder för att uppmuntra och vägleda eleven till fysisk aktivitet. Idrottsläraren har ett 

betydande uppdrag att stödja samt handleda elever med astma, med målsättningen att 

eleven ska kunna delta och även fullfölja lektionerna.1 För att kunna fullfölja uppdraget 

behöver lärare i idrott och hälsa få en ökad kännedom och förståelse för elever som har 

astma och deras upplevelse av att vara fysiskt aktiva på lektionstid i skolan. Både 

förståelse och kännedom är nödvändigt för att kunna hjälpa samt motivera denna elevgrupp 

till ett sunt förhållande till träning. Det är viktigt att skolans personal får information om 

astma för att skapa en trygg skolmiljö. Kunskap och beredskap för att ta emot elever som 

har astma verkar efter min egen erfarenhet vara bristfällig för en del idrottslärare, vilket är 

anledning till att jag som examensarbete valt att fördjupa mig i detta ämne. 

 

Astma är ett stort globalt hälsoproblem som orsakar kroniska luftvägsbesvär, vilket vid 

okontrollerade förhållanden kan leda till allvarliga begränsningar i det dagliga livet.2 

Kroniska luftvägsbesvär samt en ökad känslighet för stimuli, som exempelvis fysisk 

ansträngning, orsakar nedsatt fysisk prestationsförmåga hos personer med astma.3 För att 

främja hälsan hos det svenska folket är en ökning av fysisk aktivitet en av de åtgärder som 

skulle ge den största positiva effekten.4 Eftersom fysisk aktivitet förbättrar den fysiska 

förmågan och ansträngningsutlösta andningsbesvär samt även minskar andfåddhet, är 

                                                 
1 Astma- och allergiförbundet < jan.olson@astmaoallergiforbundet.se > Tillgänglighet i skolan‐ Idrott och 

hälsa, 2009-02-04 < http://www.astmaoallergiforbundet.se/Page.aspx?catid=146&pageid=255> (Acc.2009-
02-04). 
2 The Global Initiative for Asthma (GINA) 

, Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2008, 
<http://www.ginasthma.org/Guidelineitem.asp??l1=2&l2=1&intId=60> (Acc. 2009-01-26).  
3 Margareta Emtner, ”Astma” i FYSS 2008: Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, 
red. Agneta Ståhle (Stockholm: Yrkesföreningar för fysisk aktivitet: YFA, 2008), s. 226. 
4 Gunnar Ågren, ”Förord” i FYSS 2008: Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, red. 
Agneta Ståhle (Stockholm: Yrkesföreningar för fysisk aktivitet: YFA, 2008), s. 5. 
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fysisk träning viktig och oumbärlig även för alla personer med astma.5 Regelbunden fysisk 

aktivitet ökar konditionen också hos barn och ungdomar med astma. Den fysiska träningen 

ger en positiv inverkan på livskvalitet men även en ökad kontroll på förmågan att handskas 

med och förebygga astma.6  Min upplevelse är att det finns elever med astmatiska besvär 

som är mindre delaktiga, än elever som inte har astma, i undervisningen i idrott och hälsa. 

Orsaken till detta kan vara att de tror att astman kan förvärras eller att en nära förestående 

astmaattack väntar när de upplever sig andfådda. Att ta sin medicin och bli förknippad som 

”den där som har astma” och därmed också bli den som anses vara annorlunda eller 

konstig, kan vara en orsak till att barn och ungdomar tycker att det är jobbigt att tala om sin 

astma.7  

1.2   Definition av astma 

Ordet astma kommer från grekiskan och betyder ”flåsning, andnöd”.8  Sjukdomen är känd 

sedan flera tusen år. 9Astma definieras såsom en kronisk inflammatorisk sjukdom i 

luftvägarna. Symptomen av denna inflammation är i de flesta fall associerade med att 

luftvägarna blir tilltäppta, för att efter en tid återgå spontant eller efter behandling. 

Inflammationen i luftvägarna orsakar också en ökad känslighet för flera olika stimuli som i 

sin tur kan påverka luftvägsmotståndet.10 I min studie har jag valt daglig medicinering som 

kriteriet för astma. 

1.3   Bakgrund 

Astma är idag en av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn.11 Samtidigt som 

möjligheterna att hjälpa de astmasjuka har tilltagit, har antalet barn med astma ökat.12 Det 

är inte känt vad det är som orsakar denna ökning. En förhöjd risk för utveckling av allergi, 

samvarierar med fuktiga bostäder samt att vara född på höst- och vinterhalvåret. Detta kan 

                                                 
5 Emtner, s. 226. 
6 Kerstin Sundell, Astma och allergi under tonårstiden, Primärvårdens Nyheter, (2008:3), s. 25. 
7 Astra Zeneca, Prata om astma, 2009-01-22< http://www.astma.com/templates/Page____15084.aspx>  
(Acc. 2009-02-02). 
8 Sten- Erik Bergström & Håkan Nordgren, Ansträngningsutlöst astma, (Södertälje: Astra läkemedel, 2001) 
s. 8. 
9 Bergström & Nordgren, s.8; Frank S. Virant,”The History of Exercise- Induced Asthma and Definition of 
the Syndrome”, in Allergic and Respiratory Disease in Sports Medicine, ed. John M. Weiler (USA: Marcel 
Dekker,Inc, 1997), p. 65. 
10 Nils Grefberg & Lars- Göran Johansson, Medicinboken: vård av patienter med invärtes sjukdomar, 
(Stockholm: Liber, 2007), s. 172; Bergström & Nordgren, s. 8. 
11 Socialstyrelsen, Folkhälsorapport 2001, 2001,< http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/D022AC8D-
FAA5-497C-82B1-6224504F6688/1527/kap4.pdf> (Acc. 2009-02-04). 
12 Bergström & Nordgren, s. 8-9; Socialstyrelsen, Folkhälsorapport 2001, s. 173. 



6 

 

bero på inomhusklimatets olika faktorer med bristande ventilation. Barn med många 

syskon verkar utveckla astma mer sällan, vilket kan vara på grund av att fler och tidigare 

infektioner har allergihämmande effekt.13 Bland svenska skolbarn beräknas 6-8 % ha 

astma.14 Ett av de vanligaste uttrycken för astma är ansträngningsutlöst astma. I det dagliga 

livet upplevs det som akut reversibel luftvägsobstruktion, vilket innebär förträngning av 

hålrummet i de mindre bronkerna, som sedan återgår till normal funktion. 

Ansträngningsastma uppkommer under eller strax efter fysisk aktivitet. Detta kan begränsa 

den fysiska aktiviteten och ge upphov till fysiska och psykologiska problem, speciellt i 

barndomen.15 Vid mätning av lungfunktionen blir den utandade lungvolymen under den 

första sekunden av maximal utandning, mindre än 80 % hos den som har kronisk astma. 

För en individ med ansträngningsastma, kan värdet ligga mellan 80- 100 % av maximal 

lungvolym. De flesta som har astma har både kronisk astma och ansträngningsutlöst astma. 

Av de ca 17 miljoner människor i USA som har kronisk astma, har det uppskattats att upp 

till 90 % även upplever ansträngningsutlöst astma som ett resultat av måttlig till kraftig 

fysisk aktivitet.16   

1.3.1   Diagnos och behandling av ansträngningsutlöst astma 

Diagnos av ansträngningsutlöst astma (AUA)17 baseras ofta på självupplevda symptom 

utan test av lungfunktion. De självupplevda symptomen kan till exempel innebära 

tryckkänsla över bröstet, andnöd som inte är i proportion till träningsintensiteten, hosta, 

väsande andning, överskott av upphostat slem. Att bara förlita sig på symtom är bristfälligt 

och otillförlitligt för att diagnosticera AUA. En vanlig riktlinje för bedömning av AUA 

inbegriper 6-8 minuters träning vid en intensitet på omkring 85 % av individens 

uppskattade maximala hjärtfrekvens under normala laboratorieförhållanden, vilket innebär 

normal rumstemperatur. Om möjlighet finns, bör individen bli testad i de aktiviteter och 

miljöer som framkallar astmatiska symptom. Diagnos av AUA bekräftas genom 

lungfunktionstester. Peak Expiratory Flow Rate, PEFR, mäter luftvägsobstruktion med 

maximalt utandningsflöde under forcerad utandning. Forcerad Expiratorisk Volym, FEV, 

                                                 
13 Socialstyrelsen, Folkhälsorapport 2001, s. 173. 
14 Bergström & Nordgren, s. 8-9. 
15 Jørn Mølgaard Henriksen, Exercise- induced asthma in children (diss. Aarhus: Aarhus Universitet, 
Department of Pediatrics, University Hospital of Aarhus, 1990), p. 9. 
16 Randall L. Wilber, “Incidence of Asthma and Exercise- Induced Asthma”, in  Exercise- Induced Asthma- 

Pathophysiology and Treatment, ed. Kenneth W. Rundell, Randall L. Wilber, Robert F. Lemanske Jr. ( USA: 
Human Kinetics, 2002), p. 40-41. 
17 Fortsättningsvis skrivs förkortningen AUA. 
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är ett utandningsprov- ett mått på mängden luft i liter vid kraftig utandning under tiden av 

en sekund. En minskning i PFR och FEV som är större än 15 % indikerar hinder i 

luftvägsflödet.18 

 

Både tiden och intensiteten vid träningen är viktiga variabler för att utlösa astmatiskt 

gensvar. Vid träning med låg varaktighet (8 min, vilket kan vara fallet i en 

träningsutmaning som prövar kapaciteten för att framkalla AUA), är utvidgning av 

bronkerna vanligt under träningspasset. Vid avslutandet av träningen uppstår 

sammandragning av bronkerna under återhämtningsfasen. När träningen pågår längre, 

visar sig sammandragningen av bronkerna efter 15 minuter av aktivitet och kvarstår 

konstant tills slutet av träningspasset.19 

 

Om individen är medveten om att träning framkallar astmatisk respons, rekommenderas 

det att han eller hon inleder alla träningspass med uppvärmning. Uppvärmningen ska bestå 

av lågintensiv aktivitet under en tidsperiod som är tillräckligt lång för att höja 

kroppstemperaturen. Uppvärmningen anses förebygga andningsbesvären genom att 

sammandragningen av bronkerna minskar under träningspasset. Det är också möjligt att ha 

kontroll över AUA genom att ha uppsikt över aktiviteten eller miljön.20 Löpidrotter har den 

största astmautlösande förmågan av alla aktiviteter. Lågintensiv träning som utförs 

periodiskt återkommande, ger det största skyddet mot ansträngningsutlöst astma. God 

kondition visar sig vara fördelaktigt för människor med astma, eftersom den förbättrar den 

aerobiska kapaciteten.21  

1.3.2   Astma och fysisk aktivitet hos barn och ungdomar 

Hos många barn och ungdomar med astma, framkallar fysisk ansträngning astmasymtom. 

Detta kan då visa sig genom att eleven inte orkar lika mycket som andra och därmed inte 

heller visar motivation för att delta. För att barn och ungdomar med astma ska kunna 

utvecklas normalt är en så bra kondition som möjligt betydelsefull. Även sett ur ett 

                                                 
18 Jay Hoffman, Physiological Aspects of Sport Training and Performance (USA: Human Kinetics, 2002), p. 
286; Sandra D. Anderson, ”Exercise-induced asthma”, in Exercise-induced asthma and sports in asthma, ed. 
Kai-Håkon Carlsen &Thomas B. Ibsen (Copenhagen: Munksgaard, 1999), p. 11. 
19 Hoffman, p. 287. 
20 Ibid., p. 288. 
21 Ibid., p. 289. 



8 

 

sjukdomsperspektiv, är en bra kondition en god förutsättning för att astman ska vara så 

lindrig som möjligt.22 

 

Ett barn med astma behöver känna att en situation med astmabesvär i samband med 

ansträngning är hanterbar.23 Genom en rolig och lustfylld träning som inte heller medför 

astma, kan deltagandet i fysiska aktiviteter motiveras. Då behövs det ta hänsyn till olika 

faktorer såsom förkylningsperioder, pollensäsong, löpning i björkskog samt fotbollsträning 

på gräsplaner, eftersom risken för ansträngningsutlöst astma då är särskilt stor.24 Hänsyn 

bör också tas till kall och torr luft, som ökar risken för AUA. Löpning utlöser mer besvär 

än cykling medan simning utlöser minst besvär.25 Långsam uppvärmning och riktig 

astmabehandling gör att ansträngningsutlösta besvär för det mesta försvinner. En 

underbehandlad astma begränsar en individs tolerans för även lätt grad av träning och 

fysisk aktivitet. När astman väl är optimalt kontrollerad, uppmuntrar man idag till 

deltagande i lämplig fysisk aktivitet.26  

 

Förbättrad kondition och erfarenhet av att lyckas i fysiska aktiviteter har en positiv 

inverkan på barns självförtroende och självmedvetenhet, vilket tillåter barnet med astma att 

säkert föra ett så obegränsat liv som möjligt.27  

1.4   Forskningsläge 

Forskningen som presenteras nedan är relevant för denna studie genom att den berör 

upplevelser i samband med fysisk aktivitet hos barn och ungdomar med astma. Nedan tar 

jag upp fyra studier, varav två från Sverige och en från Nya Zeeland. Den fjärde studien är 

en litteraturstudie baserad på flera olika länders studier kring barn och ungdomar med 

astma.  

 

Enligt projektet Skola Idrott och Hälsa (SIH) år 2001, låg förekomsten av astma hos 

svenska skolbarn på 8 %. Av dessa elever med astma tyckte 54 % av flickorna att astman 

ibland var hämmande för att de skulle kunna delta i skolans idrott och hälsa undervisning. 

                                                 
22 Bergström & Nordgren, s. 96. 
23 Ibid., s.97. 
24 Ibid., s. 96. 
25 Ibid.; Hoffman, p. 288-289. 
26 Christine A. Sorkness, Rick Kelley, Robert F. Lemanske Jr., ”Asthma Treatment and Guidelines”, in 
Exercise- Induced Asthma- Pathophysiology and Treatment, p. 212. 
27 Mølgaard Henriksen, p. 21. 
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Enligt 7 % av flickorna med astma var den orsaken till att ständigt hindra dem från att 

delta. Ingen av flickorna med astma kunde göra åtskillnad på om deras symptom hade 

större påverkan under deras fysiskt aktiva tid i skolan eller på fritiden. Bland pojkarna som 

hade astma, var det 31 % som tyckte att deras astma begränsade dem på fritiden, samtidigt 

som 26 % ansåg att astman hindrade dem i skolan.28 

 

Rydström har tillsammans med en grupp svenska forskare, under perioden maj 2000 till 

januari 2001, kommit fram till liknande resultat som i SIH projektet när det gäller 

upplevelsen av livskvalitet hos svenska barn med astma. Undersökningen omfattade 226 

barn och visade att flickor i en större omfattning än pojkar upplevde sig begränsade i sina 

aktiviteter och att de också var mer känslomässigt påverkade av sin astma. Flickorna 

uppgav sig också mer bekymrade och frustrerade över sin astma. De menade att de inte 

kunde hålla jämna steg med andra, kände sig annorlunda, arga, oroliga, obekväma och 

rädda för en astmaattack.29 I samma studie rapporterar den största andelen av barnen att de 

upplever begränsningar i relation till att springa, cykla och spela fotboll. Av 

undersökningsgruppen var det 96 % som var knappt eller ganska oroade över att de inte 

kunde hålla jämna steg med andra. I motsats till detta hade mer än 50 % av barnen varit 

väldigt eller ganska oroade över sin astma vid deltagande i aktiviteter under den senaste 

veckan. Av de 226 barnen visade det sig att det var en liten andel som berättat om 

känslomässiga konsekvenser av astman. Ändå upplevde 42 % av barnen att de väldigt ofta 

eller ibland kände sig frustrerade på grund av sin astma och 33 % för att de inte kunde 

hålla jämna steg med andra. 30 

 

År 1989 genomfördes en omfattande enkätstudie i Nya Zeeland då 408 elever, i åldrarna 

11-13, från skolor i tätorten, fick besvara frågor som berörde beteenden och attityder i 

förhållande till fysisk aktivitet. Utav dessa barn, var det 16 % som hade haft astma. Studien 

visade att barn med astma var betydligt mer oroliga före träningen. Det de oroade sig för 

var att få astma och astmarelaterade symptom.31 Barn som hade mer regelbundna 

                                                 
28 Gunilla Brun Sundblad. Perceived Health in Swedish School Students: a longitudinal prevalence study 
(diss. Stockholm: Karolinska institutet, 2006), p. 47.   
29 Ingela Rydstöm, Ann- Charlotte Dalheim- Englund, Birgit Holritz- Rasmussen, Christian Möller och Per- 
Olof Sandman, ”Asthma-quality of life for Swedish children”, Journal of Clinical Nursing, 14 (2005), p. 743. 
30 Ibid., p. 745. 
31 Adele R, Weston, B.Ph. Ed., Duncan J. Macfarlane, D. Phil., and William G. Hopkins, Ph. D, “Physical 
Activity of Asthmatic and Nonasthmatic Children”, Journal of Asthma, 26 (1989:5, October), p. 279-283. 
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upplevelser av astma eller ansträngningsutlöst astmasymptom, tyckte mindre om tränings- 

och hälsoaspekterna. De upplevde dessutom att astman och astmasymptomen avskräckte 

dem från att träna mer. De barn som upplevde astmasymptom mer regelbundet under 

träning, var också mer oroliga under träningen. Dessa barn uppfattade också att de var 

mindre aktiva än andra barn, även om det inte fanns en signifikant korrelation mellan 

astmafrekvens på skolan och den totala fysiska aktiviteten. Det visade sig också att barn 

med astma oftare var fysiskt aktiva än deras klasskamrater utan astma även om det är 

möjligt att deras träning hade lägre intensitet eller kortare varaktighet. 32Av de barn som 

hade astma, var det 80 % som trodde att barn med astma ska träna och idrotta. Det var 

ingen signifikant skillnad mellan barn med astma och barn utan astma beträffande 

njutningen av träningen eller fysisk självbild.33 

 

I en litteraturstudie baserad på flera olika länders studier kring barn och ungdomar med 

astma, visar författarna på tre sammanhängande faktorer som påverkar deltagandet i fysisk 

aktivitet hos barn och ungdomar med astma. Dessa faktorer var följande: 

sjukdomsövertygelse hos unga människor med astma, föräldrars och familjers 

övertygelser, kunskapen och attityder hos lärare samt organisatoriska arrangemang i 

skolan. Det framkom att skolelever med astma kände sig oförmögna att delta i 

idrottsaktiviteter i den mån de önskade. Detta gjorde också att de kunde verka avvikande 

och därmed leda till att självförtroendet skadades.34 Vidare kunde man se att föräldrars 

inställning till astma har en huvudroll i att både möjliggöra för sina barn att hantera astman 

på ett effektivt sätt men ibland även hindra ett effektivt hanterande i förhållande till fysisk 

aktivitet.35 Hos lärare ifrån bland annat Tyskland, England, USA och Hongkong, visar 

undersökningar på låga kunskaper och låg nivå av förståelse av astma och träning samt 

hantering av astma. Många är omedvetna om att medicin bör tas innan träning för att 

förebygga akuta attacker samt att barn med astma kan bli lika duktiga i idrott som barn 

utan astma. Bristen på kunskap om hur man hanterar en astmaattack kan leda till överdrivet 

handlande och onödiga restriktioner gällande fysisk aktivitet.36 

                                                 
32 Ibid., p. 284-285. 
33 Ibid., p. 283. 
34 Brian Williams, Alison Powell, Gaylor Hoskins and Ron Neville, “Exploring and explaining low 
participation in physical activity among children and young people with asthma: a review”, BMC family 

Practice, (2008:9:40, June), p. 4. 
35 Ibid., p. 5. 
36 Ibid. 
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1.4.1   Sammanfattning av forskningsläget 

Den tidigare forsningen som jag har redovisat visar på att många elever med astma 

upplever sig hindrade från att delta i skolans undervisning i idrott och hälsa. En stor andel 

av barnen upplever även begränsningar i samband med fritidsaktiviteter. Ytterligare ett 

hinder för barn med astma att delta i fysisk aktivitet är att de upplever en oro för att få 

astmaanfall. Forskningen visar också på lärares bristande kunskaper. Detta visar sig genom 

dålig förståelse av astma och träning samt hantering av astma. 

 

Nästan all tidigare forskning som har gjorts kring barn och ungdomar med astma och deras 

upplevelse av fysisk aktivitet har baserats på enkätundersökningar. Med enkätstudier får 

man ett statistiskt säkerställt resultat, vilket ger en representativ bild av verkligheten. För 

att skapa en djupare förståelse tror jag att det finns behov av att komplettera tidigare 

forskning med en studie baserad på intervjuer där några få individer får ge uttryck för sina 

egna upplevelser. 

1.5   Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att ta reda på och även bidra till en ökad kännedom om och 

förståelse för hur grundskoleelever med astma, upplever fysisk aktivitet både i och utanför 

skolan.  

 

Följande frågeställningar används för att uppfylla mitt syfte med studien: 

▪ Hur påverkas de av astman under fysiska aktiviteter på fritiden och i skolan? 

▪ Hur upplever de att de blir bemötta av sina klasskamrater och idrottslärare? 

▪ Hur upplever de att astman påverkar deras fysiska prestation? 

▪ På vilket sätt hanterar de sin astma? 

1.6   Teoretisk utgångspunkt 

I min studie utgår jag från ett fenomenologiskt förhållningssätt, vilket innebär att min 

utgångspunkt är människors upplevelser och erfarenheter. Genom fenomenologin kan 

sociala företeelser förstås utifrån deltagarnas egna perspektiv och beskriva den sådan den 

upplevs av subjekten. Fenomenologin förutsätter också att den relevanta verkligheten är 

vad människor uppfattar att den är.37 För att använda sig av detta förhållningssätt behövs 

                                                 
37 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur, 2007), s. 54. 
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skärpt uppmärksamhet på livsvärlden och öppenhet för den intervjuades upplevelser, 

prioritering av exakta beskrivningar, försök att sätta förkunskapen inom parentes och 

sökande efter oföränderliga väsensmeningar i beskrivningarna.38  

 

Husserl grundade den fenomenologiska filosofin vid 1900‐talets början.39 Han var en tysk 

filosof av judiskt ursprung som verkade som professor i Göttingen och Freiburg im 

Braisgau. Grunden till fenomenologin kom till efter Husserls studier i bl.a. matematik, 

filosofi och astronomi vid universiteten i Leipzig och Wien. Förutom att Husserl lade 

grunden till fenomenologiska filosofin bidrog han även till matematikens och logikens 

filosofi.40 Först handlade fenomenologin om medvetandet och erfarenheten för att sedan 

också omfatta den mänskliga livsvärlden. Med livsvärlden menas där vi människor lever 

och verkar i vardagen. När fenomenologin utvecklades i existentiell och dialektisk riktning 

av Sartre och Merleau- Ponty blev även den mänskliga handlingen av betydelse. Enligt 

Merleau-Ponty är det viktiga att beskriva det givna så exakt och fullständigt som möjligt. 

Fenomenologin är ett försök till direktbeskrivning av upplevelsen utan hänsyn tagen till 

upplevelsens orsaker.41 Den fenomenologiska filosofins betydelse för kvalitativ forskning 

har utvecklats och på senare tid belysts av Giorgi som betonar ett öppet fenomenologiskt 

sätt att närma sig meningen hos fenomenen i vardagsvärlden.42 

 

I syfte att få fram elevernas upplevelser i samband med sin astma och idrottande i och 

utanför skolan, har jag strävat efter att skapa en samtalssituation i form av en kvalitativ 

intervju med öppna frågor. Detta har skett med avsikt att få fram vad de i verkligheten 

upplever. För att analysera resultatet av denna studie har jag spelat in och transkriberat 

intervjuerna. Med detta menas att forskningsintervjun inkluderar både skapandet och 

tolkandet av en text. Eftersom människors upplevda verklighet tolkas av forskaren, blir 

fenomenologin hermeneutisk. ”Det centrala för en hermeneutisk förståelse är tolkningen av 

en specificerbar mening och de frågor som i detta syfte ställs till en text.”43 Hermeneutiken 

                                                 
38 Ibid., s. 42. 
39 Ibid., s.54. 
40 Nationalencyklopedin <kundcenter@ne.se >Husserl, 2009-06-15, <http://mx.ihs.se:2087/lang/edmund-
husserl> (Acc.2009-06-15). 
41 Ibid., s. 54-55. 
42 Ibid., s. 56. 
43 Ibid., s. 42. 
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är viktig för forskningsintervjun på grund av detta att den kastar ljus över dialogen som 

skapar de intervjutexter som tolkas. 44 

2   Metod 

2.1   Intervjuer 

Eftersom mitt syfte är att fokusera på grundskoleelever och ta del av deras upplevelser av 

fysisk aktivitet i och utanför skolan, valde jag att använda mig av intervjuer i form av en 

kvalitativ studie. Med detta menas enligt Kvale att jag som forskare får del av den 

intervjuades livsvärld i avsikt att tolka det som sägs.45  

2.2   Urval 

I intervjustudien ingick sju grundskoleskolelever i åldrarna 11- 16, varav två pojkar och 

fem flickor. Fem elever kommer från fyra olika skolor i en storstad i Mellansverige och två 

elever kommer från en skola i en mindre stad i Sydvästra Sverige. Urvalet skedde utifrån 

kriteriet att eleven ska ha diagnostiserats för astma samt även behandlas för det. Förfrågan 

om deltagande i studien har ställts till samtliga grundskolors skolsköterskor i storstaden i 

Mellansverige. Förfrågan har skett främst genom telefonsamtal men även via e-post och 

genom besök direkt på olika skolor. Respektive skolsköterska vid de olika skolorna i 

storstaden i Mellansverige har i sin tur fått förfrågan via deras gemensamma hemsida. 

Detta har skett genom kontakt med utbildningsansvarig vid Centrala skolhälsan i samma 

kommun. Urvalet har slutligen styrts av skolsköterskors vilja, tid samt förmåga att 

samarbeta för att kontakten med vårdnadshavare till elever med astma ska vara möjlig. På 

grund av hög arbetsbelastning och skolsköterskornas pressade arbetssituation har det varit 

stora svårigheter att engagera dem i processen att rekrytera informanter. Med hjälp av de 

skolsköterskor och idrottslärare som svarade på min förfrågan, har sedan ett nytt 

informationsbrev (se bilaga 1) skickats ut till vårdnadshavare med en skriftlig bekräftelse 

om deltagande i intervjustudien. I de fall som vårdnadshavare har gett sitt godkännande, 

har en personlig kontakt sedan kunnat tas. 

 

                                                 
44 Ibid., s. 49. 
45 Ibid., s. 13. 
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Eftersom det är elevernas upplevelse av fysisk aktivitet som är i fokus i denna studie, 

kommer jag inte att göra någon åtskillnad mellan de fem ifrån Mellansverige och de två 

från Sydvästra Sverige. På grund av att jag har få pojkar i studien, tar jag inte upp något 

könperspektiv. 

2.3   Intervjuade personer 

I följande text kommer en närmare presentation av de elever som ingår i studien. Alla 

namn är fiktiva för att säkerställa de medverkandes anonymitet. 

Emmy 

Emmy är 16 år och har haft astma så länge hon kan minnas. Det var när hon gick i 5an 

eller 6an som hon började få astmaanfall vid ansträngning och sedan dess har det blivit 

värre. Hon har alltid tagit mediciner både på morgonen och på kvällen samt under dagen 

vid behov. 

Alex 

Alex är 13 år och fick sin ansträngningsastma vid 6-7 års ålder. Sedan ett år tillbaka har 

astman känts lättare och sedan dess har han slutat att ta sin morgon- och kvällsmedicin. 

Däremot har Alex med sig medicin för behov vid ansträngning under dagen. 

Rakel 

Rakel är 14 år och märkte av sin astma först när hon började träna innebandy vid 12-års 

ålder. Hon har medicin för morgon och kväll, men glömmer ofta att ta den. Däremot är 

medicinen alltid med när hon ska träna. 

Erik 

Erik är 11 år och har haft allergier och astma sedan han var några månader gammal. Han 

tar dagligen sin morgon- och kvällsmedicin och är också noggrann med att ha med sig 

medicin under dagen.  

Heidi 

Heidi är 11 år och föddes med sin astma. Hon känner särskilt av astman vid ansträngning, 

men har medicinen som oftast till hands. I samband med sportaktiviteter såsom innebandy, 

gympa och fotboll tar Heidi medicin två till tre gånger.  
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Alma 

Alma är 16 år och upptäckte sin ansträngningsastma för ett år sedan då hon cyklade till 

skolan en morgon. Hon har tidigare tagit sin medicin morgon och kväll men har slutat med 

detta sedan en månad tillbaka. Under dagen, vid exempelvis träning, har hon med sig 

medicinen.  

Sandra 

Sandra är 12 år och föddes med sin astma. Medicinen tar hon både morgon och kväll. 

Därutöver brukar Sandra ha med sig behovsmedicinen under dagen. På fritiden spelar 

Sandra i ett fotbollslag sedan fyra år tillbaka. Hon har också spelat innebandy i ett år. 

2.4   Procedur 

Genom telefonsamtal och e-postmeddelande bokades tid för intervjuerna som genomfördes 

på respektive elevs skola. Vid alla intervjuer var det ordnat så att vi kunde sitta i ett enskilt 

rum för att minimera risken att störas under samtalet. Varje intervju genomfördes med en 

person åt gången och pågick i cirka 45 minuter. Samtalen spelades in med diktafon för att 

därefter transkriberas och behandlas enligt forskningsetiska principer. Detta innebär bland 

annat att det bara är författaren och personerna i studien som har kännedom om 

personuppgifter samt att personerna är anonyma och därmed inte lämnas ut i studien. Innan 

genomförandet av intervjuerna förbereddes eleverna och deras vårdnadshavare med hjälp 

av skriftlig information (se bilaga1). Eleverna har också fått muntlig information i 

samband med tillfället för intervjun. Varje elev har deltagit med vårdnadshavares skriftliga 

medgivande (se bilaga 1). Samtliga personer som var med i studien deltog frivilligt.  

För intervjuerna användes en intervjuguide (se bilaga 2) som togs fram i syftet att kunna 

täcka de områden som var intressanta för studien och därmed leda till att besvara studiens 

syfte och frågeställningar. Utöver intervjuguiden ställde jag också följdfrågor.  

2.5   Validitet och reliabilitet 

2.5.1   Validitet 

Eftersom denna studie bygger på enskilda personers upplevelse och följaktligen är en 

fenomenologisk studie, är resultatet inte generaliserbart på alla astmatiska barn och 

ungdomar. Detta har inte heller varit mitt syfte med studien. För att följa forskningsetiska 

principer samt stärka validiteten, har de personer som deltagit i studien garanterats 

anonymitet och fått fiktiva namn. Även namn som nämns av intervjuobjekten har fått 
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fiktiva namn. Detta hävdar jag stärker validiteten, då min åsikt är att personerna som 

intervjuas vågar tala mer uppriktigt och därmed förmedla en sanningsenlig bild av faktisk 

upplevelse. Intervjuguiden har testats på en 9-årig elev såsom en pilotstudie, vilket har 

bidragit till ökad förståelse för hur en intervjusituation kan fungera med ett barn men även 

till att undersöka hur väl frågorna från intervjuguiden fungerade. Eftersom det är 

åldersskillnad mellan eleven som deltog i pilotstudien jämfört med eleverna i denna studie, 

skulle det ha varit mer önskvärt att intervjuguiden hade testats på en 14-åring istället. En 

pilotstudie genomförd med deltagare i samma ålder hade varit mer eftersträvansvärt. Min 

intervjuguide och följdfrågor som jag har ställt anser jag ha varit relevanta till mitt syfte 

med studien och därmed tror jag att jag har mätt det som jag har haft för avsikt att mäta. 

Ytterligare något som jag hävdar stärker validiteten är att jag anser mig ha fått fram en bra 

bild av forskningsläget som ligger till grund för denna studie. 

 

2.5.2   Reliabilitet 

Varje intervjusituation är unik i sitt slag och därmed blir den också svår att återskapa. Alla 

intervjusamtal är genomförda av mig, vilket har bidragit till en likhet mellan de olika 

intervjuernas genomförande. Vid ett enstaka tillfälle har den intervjuade inte förstått frågan 

och jag har då kunnat formulera om den. Då alla intervjuer genomförts i enskilt rum, för att 

undvika störningsmoment, anser jag att även detta bidrar till att öka studiens reliabilitet. 

Min tolkning av intervjuerna har haft som målsättning att vara så tydlig och distanserad 

som möjligt. Studiens resultat har tolkas med tidigare forskning som utgångspunkt och 

utifrån ett fenomenologiskt förhållningssätt, vilket jag anser öka reliabiliteten för denna 

studie. Som det tidigare har nämnts är inte resultatet generaliserbart då den inriktar sig på 

erfarenheter och upplevelser hos ungdomarna som ingår i studien. Ändå menar jag att 

studien är av stort värde för att få en förståelse för denna elevgrupps upplevelser av sin 

astma i samband med idrottsutövande.  
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3   Resultat 

3.1   Resultatdisposition 

Nedan kommer jag att presentera mina resultat från intervjuerna. Resultatet kommer att 

redovisas i form av löpande text samt varvas med citat från intervjuerna. Redovisningen av 

resultatet behandlar de områden som utkristalliserats ur mitt material samt från studiens 

frågeställningar. Presentationen av resultatet redovisas i följande ordning; fysiska 

aktiviteter, kompisars och lärares bemötande, förhållandet mellan astma och fysisk 

prestation samt hanterandet av den egna situationen. Varje avsnitt avslutas med en 

sammanfattning. 

3.2   Fysiska aktiviteter 

”Men ibland när man ska springa mycket så kan jag ibland känna att jag tar in, jag hinner 

inte riktigt ta in luften, såhär.”46 

 

Det beskrivs vid flera tillfällen under intervjusamtalen hur eleverna upplever att astman 

påverkar dem under fysiska aktiviteter på fritiden och i skolan. Att astman kan upplevas 

olika jobbig beroende på aktivitetens form eller var aktiviteten utförs, framkommer hos 

flera av informanterna. Samtliga elever beskriver hur de trots astmans begränsningar 

upplever fysisk aktivitet som positivt. För en del deltagare i studien kan rasten vara ett 

tillfälle att röra på sig och därmed innebära risk att astman kan göra sig påmind. Detta blir 

speciellt påtagligt då medicinen är bortglömd. Sandra beskriver att hon kan känna av sin 

astma då hon är ute och cyklar med sina kompisar på fritiden. Då behöver hon sakta ner 

farten för att få luft. För Heidi händer det att hon måste avbryta rastaktiviteten för att gå in 

och ta sin medicin. Hon beskriver också att hon innan gympa-, innebandy- och 

fotbollsträningen, tar sin medicin: ”Eh, har jag, har jag sprayen med där så funkar det 

utmärkt. Men om jag inte har det så får jag det lite svårt att andas och så.”47 Även när hon 

har konditionsövningar i skolan, tar hon sprayen innan i förebyggande syfte. För 

redskapsgymnastiken tycker Heidi att det räcker att hon har medicinen med sig ifall det 

skulle behövas och då tar hon den inte innan lektionen. 

                                                 
46 Intervju med Sandra 11/02/ 2009, Bandupptagning, I författarens ägo. 
47 Intervju med Heidi 2/ 03/2009, Bandupptagning, I författarens ägo. 
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Erik berättar hur han inte känner av astman under badmintonträningen. Däremot känner 

han att det blir jobbigt att andas när han åker iskana på rasten och han ska ta sig uppför 

backen. Han känner även av astman om han springer för mycket på skolgården: 

 

[…] för i morse när jag kom in i klassrummet, så kom jag in såhär, (demonstrerar ett 

astmaanfall) och så hade jag så svårt att få luft, att andas. Och då tog jag medicin och efter 

tio minuter, en kvart, tio minuter så blev det bättre. Så, ja, det hjälpte. Och det är ju 

meningen med medicinerna(skrattar). 48 

  

När det blir spontana fritidsaktiviteter på rasten eller efter skolan som kan innebära fysisk 

aktivitet, är det som oftast så att Rakel inte har med sig sin medicin. Undantag för detta är 

om hon ska träna innebandy samma dag. Hon förklarar att bortglömd medicin gör att hon 

inte alltid kan delta: ” […] om man, typ, plötsligt så ska man göra nånting och då typ så, ja, 

då har man bestämt något som man ska göra typ springa och så på rasterna om man ska 

köra fotboll. Om man ska hitta på något kul, då kanske man inte alltid kan vara med.”49 

 

Konsekvensen av att inte ha en tanke på att det kan komma ett astmaanfall då medicinen är 

försummad, fick Rakel uppleva vid ett tillfälle från en rast, då hon spelat fotboll i skolan 

utan att reflektera över att hon inte hade astmamedicinen med sig. Från början var det spel 

på skoj, för att sedan bli mer seriöst. När det ringde in för lektion gick hon in på toaletten 

och kom sedan en kvart försenad till lektionen för att hon känt hur det då slocknade för 

henne: ”[…] jag upplevde det som om jag hade varit på toan i två minuter innan jag kom 

upp till klassrummet, men jag hade liksom, det hade slocknat för mig. Jag hade typ stått 

upp och varit borta liksom. Och sen gått till klassrummet. Det var såhär läskigt för jag 

märkte det inte själv heller.”50 

 

Alex upplever sig besvärad av kloret i badhuset vilket gör att det blir ansträngande att 

simma och bada. Om han simmar i havet eller en sjö så går det ofta rätt bra. Trots detta går 

han regelbundet till badhuset tillsammans med sina kompisar. Alex berättar också att 

varken fotboll eller hinderbanor är jobbigt för honom. Hans förklaring till detta är att 

aktiviteterna inte innebär ett ständigt högt tempo och därmed påverkar de inte andningen 

negativt. Han menar att de riktigt ansträngande tillfällena istället är när han simmar långt 
                                                 
48 Intervju med Erik 25/02/ 2009, Bandupptagning, I författarens ägo. 
49 Intervju med Rakel 12/02/ 2009, Bandupptagning, I författarens ägo. 
50 Rakel. 
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eller springer väldigt mycket: ” […] springa, då får man ju liksom, det är nästan liksom, 

det är nästan likadant hela tiden och då, ja då blir det svårare eftersom man har ganska högt 

tempo hela tiden. Och sen när jag simmar så är det länge.”51 

 

Heidi upplever att gympan och simningen på hennes fritid ger henne minst problem när det 

gäller astman som hon har. Hon påpekar att det är just på grund av att de inte springer 

under gympan och simningen som gör att det fungerar bra för henne. 

 

På Emmys fritid är fotbollen det som orsakar störst problem med astman. Eftersom hon 

själv är så fokuserad på fotbollen märker hon inte när astmaanfallet kommer. Därför måste 

hennes föräldrar alltid vara med ifall hon skulle få svårt att få luft. Hon fortsätter att berätta 

om när hon hindrades att delta på ett par matcher vid en fotbollscup den senaste sommaren. 

Emmy uttrycker att hon tycker det är tråkigt att behöva bli nekad att vara med och spela 

även om hon liksom de vuxna ledarna insåg för den gången att det inte var så smart om 

hon skulle delta: ” […] och det hade ju varit kul att va med på matchen då också, men ja 

(skrattar) på ett sätt så hindrar det ju en. Men samtidigt så fattar man ju själv att jag inte 

kan va med hela tiden heller.”52 

 

Att träningen på fritiden upplevs som särskilt påfrestande jämfört med lektionerna i idrott 

och hälsa i skolan intygar Rakel då hon redogör för hur ett vanligt träningspass kan se ut:  

 

Det är liksom ganska jobbigt för psyket också. Det är inte bara sådär att man inte kan 

andas, utan man vet att det kommer att hända. Så hela träningen så går man runt och tänker 

på det och sen när, så när man ska springa så blir det såhär;” Jag måste klara det här nu.” 

Och man försöker att göra sitt bästa också.53  

 

För Emmy är idrottslektionerna med bollsporter och tempoträning de mest kritiska 

aktiviteterna för hennes astma. Hon talar om att hon under de senaste veckorna har fått gå 

ifrån lektionen på grund av att de då har utövat just dessa aktiviteter. Även då hon är ute med 

sin häst och måste springa efter den, känner hon av att astman kommer lite smått. Om hon ska 

                                                 
51 Intervju med Alex 26/ 02/2009, Bandupptagning, I författarens ägo. 
52 Intervju med Emmy 5/ 03/ 2009, Bandupptagning, I författarens ägo. 
53 Rakel. 
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springa utomhus själv, säger hon att det då är lättare att stanna och ta det lugnt en stund och 

sträcka upp armarna för att sedan springa igen. 

 

Alma påpekar att det kanske inte alltid är aktiviteten som avgör hur ansträngande det blir. 

Hon säger att det beror istället på om hon spelar fotboll med dem som också går på fotboll 

och tycker om det, eller om hon spelar i skolan med dem som måste vara med för att det är 

en lektion. 

 

Flera informanter berättar att det blir lättare att andas om de idrottar utomhus än om de gör 

det inomhus. De upplever att det inte täpper igen lika mycket när det är bättre luft. 

Samtliga intervjuade uttrycker att astman gör sig mest påmind då de springer. För lugnare 

aktiviteter såsom boxning, basket, hopp med trampolin, handstående och klättring, 

fungerar det oftast utan problem. Detta är dock enligt dem ingen anledning till att låta bli 

att ta medicin.  

3.3   Klasskamraters bemötande  

I samtalet med eleverna framkommer det att deras astma kan skapa reaktioner av omsorg 

eller avståndstagande från jämnåriga. Somliga av dem ställer frågor, andra utövar 

mobbning medan det finns vissa som visar rädsla och osäkerhet.  Rakel uttrycker här nedan 

ett exempel på hur hennes kompisar visar oro då hon får svårt att andas:  

 

Det är lite såhär pinsamt. Man springer runt såhär och låter som om man har fått ett 

astmaanfall, men det är ju, vissa blir ju så oroliga att det händer nånting liksom och såhär; 

”Sluta spring, sluta spring nån gång” Åh, (suck) Alltså man är ju så här, alltså alltid när 

man lägger av, det blir ju att man får gå och sätta sig. Det blir ju att man kan tappa såhära, 

alltså man kommer bort i två minuter såhär. Man bara svimmar i två minuter eller så. Det 

kan ju, det händer ju ibland, men de liksom kommer såhär; ” Upp med armarna, upp med 

armarna!”, såhär och man ba ”ja, ja” (skrattar).54 

 

Vidare berättar hon att det förutom de som blir väldigt rädda så finns det en större grupp 

som bara står och tittar på. En klasskamrat som också kommer till Rakel då hon får 

astmaanfall, utmärker sig genom sitt sätt att reagera och är enligt Rakel i mer behov av 

hjälp än hon själv: ”Ja, alltså dom, det är ju just en tjej, hon blir ju skiträdd. Alltså hon 
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(skrattar), det är, jag har inte sett någon räddare, men såhär, hon typ blir verkligen 

hysterisk såhär. [---] Hon blir verkligen rädd när jag får det.”55  

 

Heidi beskriver att hennes klasskamrater kommer med blandade reaktioner när det gäller 

astma. Hon berättar följande: ” Eh, ibland så säger dom så här: äh, det är ingenting (skratt). 

Det är lika farligt som eh, ja (skratt) nått (skratt). Ja, och ibland säger dom, det, liksom, åh, 

vad läskigt med astma!”56 Heidi understryker också att klasskamraterna brukar fråga hur 

det är med henne vid de tillfällen då hon får astmaanfall. Vidare berättar hon att det alltid 

är någon som frågar om de ska gå ner till skolsyster eller om hon ska ta sprayen eller 

dricka vatten.   

 

Erik beskriver också hur hans klasskamrater visar förståelse och tar hänsyn till hans astma, 

då han inte kan vara med och springa på idrotten i skolan eller ute på rasten på grund av att 

han får besvär med att andas. Även han berättar hur kompisarna erbjuder sin hjälp: ” Ska 

du, du borde ta medicinen nu, eh. Vart är medicinen så att jag kan ta fram den, såhär…och 

det är ju schysst. Dom frågar om jag behöver hjälp med nånting.”57 

 

På samma sätt tycker Emmy att det fungerar bra med klasskamraterna eftersom de ställer 

upp och hämtar hennes medicin och att de även visar medkänsla under idrottslektionerna: ” 

Jo, men det känns det, för när vi typ spelar såhär i lag och sånt…då känns det att dom 

förstår ju om jag liksom behöver byta och såna grejor. Det känns som om dom vet…det 

känns som om dom har förståelse, att ibland så går det inte.”58 Vidare förklarar hon att det 

känns som om kompisar ser på hennes situation som något som är jobbigt men de ser det 

inte som något som är negativt:  

 

[…]de tycker väl la synd om en eller om man säger så här…(skrattar) men ja, dom märker 

att det går ju bra ändå, liksom att…Jag kan ju va med, det är ju liksom…får jag ett anfall så 

är det ju inte direkt… att det blir såhär jättefarligt ändå…Det har ju inte blivit sådär att jag 

har behövt åka till sjukhuset eller nånting nån gång…59 
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Hon poängterar också att hon inte blir mobbad: ” Det är ju ingen som hackar ner på 

en heller…det gör de inte.”60 Däremot har Erik fått vara med om mobbning i skolan 

under tre års tid. I samtalet med honom berättar han att några elever som idag går på 

en annan skola gick runt och mobbade honom och sa: ” Åh, du har astma! Du kan 

inte gå…”61 Han förklarar att detta påverkade umgänget med hans klasskamrater 

under mobbningstiden men att det känns bättre idag: ” […] men nu har det blivit 

bättre tror jag…jag tror att det är för att vi gjorde om klasserna…eh, och då fick jag 

inga som jag tyckte var elaka mot mig, så jag tycker att alla är schysta…”62  

 

Rakel försöker att undvika att prata med sina klasskamrater om sin astma. Hennes 

förklaring till detta är att hon upplever att de tycker att det är väldigt uttråkande att lyssna 

på henne om hon försöker att föreläsa om hur det är att ha astma. Däremot tror hon att 

klasskamraterna tycker att det är intressant att höra henne berätta om hur det känns att få 

ett astmaanfall. Sandra däremot talar om att kompisarna saktar ner farten om hon får 

jobbigt att andas. Alex uttrycker sig på följande sätt: ” […]men liksom, dom vet ju inte så 

mycket som mig men dom tänker; ja, men det är ju alltid svårt för han, han har ju svårt att 

andas liksom typ.”63 

 

Vid samtalen med alla sju eleverna framgår det att de uppfattar klasskamraterna såsom 

förstående och hjälpsamma idag. Några har också erfarenhet av att klasskamraterna visar 

osäkerhet och därmed håller sig på avstånd eller reagerar med att mobba. Samtliga berättar 

att det ofta finns någon kompis som erbjuder sin hjälp vid ett astmaanfall. 

3.4   Lärares bemötande 

” […] men hon (läraren, egen anmärkning) säger oftast så här; att om du inte orkar […], 

om det inte går så bra så kan du ta din medicin och vila lite.”64 

 

Samtliga intervjuade uttrycker att idrottsläraren har lagt ansvaret på dem att avgöra hur 

mycket de själva orkar vara med på lektionerna i idrott och hälsa. Eleverna beskriver hur 

de själva får bedöma vilka aktiviteter de kan klara av att vara med på beroende på 
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lektionens innehåll och var undervisningen bedrivs: Om en elev inte klarar av att göra alla 

saker under lektionens gång, är inställningen från lärarna att eleven i fråga får gå ifrån och 

vila lite. Heidi uttrycker sig så här: ” Då får jag gå ut ibland och, ja. Jag behöver inte vara 

med på allt och så.”65 Det är ingen av informanterna som tror att lärarna anpassar sina 

lektioner på något sätt för att de har astma. ”Nä, hon gör inte det. Min mamma har pratat 

om det och hon har sagt att jag får ta det själv. Jag får anpassa mig själv. Om det är så att 

jag inte klarar saker så får jag fixa det själv.”66 

 

Rakel berättar att hennes förra lärare visade sig förstående för henne även om det inte var 

på ett, enligt henne, överdrivet sätt: ” […] han var lite såhära; Är det lugnt för dig om vi 

gör så? Är det lugnt om vi gör så?”67 Hon menar att det är stor skillnad mellan det 

bemötande som hon fick av sin förra lärare jämfört med sin nuvarande lärare, som inte ens 

frågar om det går bra med astman utan säger att hon får IG i ämnet idrott och hälsa om hon 

inte är med. Rakel tror inte att det spelar någon roll för hennes lärares lektionsplanering att 

hon har astma. Istället får hon själv sluta med den aktivitet som är på idrottsundervisningen 

i de fall då hon får astma. Rakels uppfattning av läraren är att hon inte riktigt bryr sig på 

samma sätt som den tidigare läraren gjorde, utan menar att Rakel själv kan göra sitt bästa 

och ta det lugnt.   

 

Alex nämner vid vårt samtal att hans idrottslärare sagt till honom att sätta sig på en bänk 

och vila vid de tillfällen som han har fått astma under idrottslektionerna. Ibland säger 

idrottsläraren till övriga elever: ” [...] om ni vill får ni gå och liksom sätta er och prata lite 

med honom och så.”68 Efter ett tag har läraren sett efter hur han har känt sig. Andra lärare 

har mer ingående berättat för klasskamraterna hur de ska hantera en situation med 

astmaanfall. Alma berättar att hon känner sig lugn inför att hon ska ha en idrottslektion: 

”Det, eh, Robert, läraren har ju gått igenom det, eh, vad man ska göra, att man ska hämta 

medicin och lugna ner en och så…man är ju trygg.”69  

 

Emmy berättar hur hennes mamma tog kontakt med läraren för att hon ville att 

klasskamraterna skulle informeras om vad astma är för något och vad som skulle kunna 
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hända. Sedan gick hennes lärare igenom med hela klassen om att hon behövde någon som 

kunde lugna ner henne och få henne att stå upp och andas: ” [---]Så att alla fick veta lite 

vad det var, så om det skulle hända nåt så att de vet vad dom skulle göra, om jag skulle 

behöva få nån hjälp.”70 Samma elev beskriver hur hennes lärare har sagt att hon vid vissa 

astmaanfall ligger ner och sparkar. Själv tror hon att det han menar är när hon får panik då 

hon försöker att få luft. Vidare berättar hon att det vid dessa tillfällen: ” […] brukar komma 

några stycken som, det är två, tre stycken sådär som försöker, och det är andra som spelar 

vidare så, så att det är någon som är med om man säger så, läraren kommer alltid nu för 

tiden med blött papper istället.”71 Hon vet inte varför han kommer med blött papper: ” Det 

har han inte förklarat för, jag vet inte om det är det att han ska liksom kyla ner, jag vet inte 

vad han ska göra faktiskt.”72 Vid flera tillfällen under samtalets gång med Emmy, tar hon 

upp sina tankar på att välja bort idrotten från lektionstiden för elevens val, eftersom hon 

tycker att det är så jobbigt och utlämnande att få astmaanfall under idrotten. Dessa tankar 

uttrycker hon trots att hon tycker att idrotten i sig är rolig. 

 

I samtalen framkommer att lärarna ger eleverna ett eget ansvar att avbryta aktiviteter och 

vila vid behov. Eleverna uttrycker att de överlag möter förståelse från sina idrottslärare och 

att dessa i flera fall har informerat klassen om hur de tillsammans ska hantera ett 

astmaanfall. Det framkommer i intervjumaterialet att det fortfarande finns lärare som inte 

riktigt vet hur de ska bete sig vid ett astmaanfall. 

3.5   Förhållandet mellan astma och fysisk prestation 

”[…]det har blivit bättre för att jag liksom tränat så att jag får bättre kondition. Desto bättre 

kondition man har, desto lättare är det liksom. Och ja, andas (fniss) bättre.”73 

 

Det framkommer i intervjusamtalen att informanterna upplever att de genom ökad mängd 

träning kan ”träna bort” astman eller åtminstone få den att bli bättre. Alex berättar att hans 

astma har blivit bättre sedan han börjat simträna en gång i veckan. Han minns också hur en 

lärare på simningen berättat att ju mer man simmar och tränar, desto mindre astmaproblem 

blir det. Vidare påpekar Alex att det finns andra som har allergi mot någonting, som t e x 
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pollen, och att deras astma inte går att träna bort såsom han tror att det går att göra med 

hans ansträngningsastma.  

 

Erik har på grund av en idrottsskada ibland svårt att träna regelbundet men de perioder då 

träningen fungerar och hans kropp börjar vänja sig med det, upplever han att astman blir 

mindre besvärande. Innan han började träna regelbundet, hade han oftare astmabesvär än 

vad han har nu. Idag kan Erik delta i undervisningen idrott och hälsa i en större omfattning 

än innan han började träna. 

 

Under intervjusamtalet med Heidi förklarar hon att man kan träna bort astman. På frågan 

hur man kan träna bort den svarar hon: ” […] med konditionsövningar och så […] springa 

och, ja.”74 Hon upplever däremot att det inte alltid är möjligt att träna bort astman. I 

samband med att hon nämner detta kommer hon in på de allergiska reaktioner hon får, 

vilka försvårar konditionsträningen för henne. Även Erik har allergi som begränsar vad han 

kan göra och var han kan vara. Trots detta upplever han en klar förbättring av sin astma 

som ett resultat av träning.  

 

Vid samtalet med Rakel kommer vi in på skillnaderna mellan lektioner i idrott och hälsa 

och hennes innebandyträningar. I samband med lektioner i idrott och hälsa behöver hon 

inte ta någon medicin och klarar sig symtomfri under de flesta lektionerna. Då hon ska gå 

på träningen tar hon sin medicin 15 minuter före träningens början och kan även behöva 

komplettera medicineringen under träningspassets gång. På frågan om hur detta kommer 

sig svarar hon: 
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[…] våra idrottslektioner kanske inte är de mest effektiva. Så sen har vi en tjej som är vår 

idrottslärare, så det är inte heller liksom såhär jätteansträngande. Det är liksom lite såhär 

man divar lite. Om man typ kör basket eller något, då är det att man springer ofta själv och 

håller på… det är inte sådär lagsport [---] Men man anstränger sig inte alltså på, på skolan 

då behöver jag inte medicin när jag, jag behöver inte ta den för att det är liksom inte så att 

man behöver anstränga sig för å vinna, liksom när vi gör någonting, utan det är så pass 

många i vår klass som inte alls liksom är intresserade eller så. […] och så har vi fått en ny 

tränare också dessutom. Och han är liksom […]  en kille som spelat i a-laget [---] så han är 

verkligen såhär att nu ska vi vinna liksom, nu ska vi bli Sveriges bästa lag. Så då, han bara, 

man vill ju inte förlora så man måste ta i allt vad man bara kan.75  

 

Vid flera tillfällen under intervjusamtalen framkommer att eleverna upplever att astman 

påverkar själva idrottandet så att den begränsar den fysiska maxprestationen och 

möjligheten att delta på det sätt som önskas. För Alma har astman inneburit att hon inte 

längre klarar av att vara mittfältare i sitt fotbollslag eller då hon spelar fotboll i skolan. 

Istället får hon nu spela i backlinjen där man inte ska springa så mycket. Hon talar om att 

det är tråkigt för henne att inte få göra vad hon egentligen vill, men att det går. Vidare 

berättar Alma att hon ibland spelar som mittfältare ändå, men att det då bara fungerar för 

en kortare stund: ”Ibland så är jag mittfältare, det beror ju, och jag har ju varit i anfall och 

så, men jag klarar ju inte av att vara på plan lika länge, för då kommer det ju. Är jag back 

så klarar jag det längre.”76 

 

För Emmy känns det som om det fungerar bra att vara med och idrotta emellanåt, men helt 

oväntat kan det komma ett astmaanfall. Hon menar att det hindrar henne från att satsa fullt 

ut. Hon oroar sig också för på vilket sätt astman kan påverka hennes betyg i idrott och 

hälsa:  

 

[…] man vill ju sikta på högre betyg med, men då vet man ju inte. Han kanske tycker att det 

sänker en också. Man själv vill ju nå max, men det går ju inte riktigt, känns det som då [---] 

Jag vet inte om han tror att jag bara är trött eller, men det är att det liksom stoppar igen [---] 

Ja, ibland kan man få den känslan att han tycker lite så.77  
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På skolidrotten tycker Heidi att hon känner av hur astman begränsar henne så att hon 

inte kan springa lika snabbt som hennes klasskamrater. Fast hon tycker att idrotten är 

kul, upplever hon begränsningar både utifrån de faktiska astmaanfallen och på grund 

av hennes rädsla att få ett astmaanfall: ”Eh, man kan inte, alltså det blir eh, det är 

jobbigt för man kan inte. Man känner sig inte lika fri som alla andra. Dom andra kan 

liksom röra på sig utan att få något problem med halsen eller så [---]. Jag kan inte 

springa så snabbt som jag egentligen kan.”78 

 

Alex berättar att hans astma har blivit mycket bättre sedan han började träna. Han talar 

också om att han för att prestera på samma nivå som sina klasskamrater måste ha en bättre 

kondition eftersom astman sänker hans kapacitet: ” Men det är mycket svårare för mig att 

träna upp min kondition. Jag måste ha mycket, mycket bättre kondition nu än vad jag 

skulle ha haft om jag inte hade haft astma.”79 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att en del av eleverna upplever en positiv effekt med att 

träna regelbundet eftersom det minskar astmabesvären. De informanter som också har 

olika allergiska besvär upplever att dessa försvårar konditionsträningen. Under 

intervjusamtalen berättar eleverna också att de upplever astman som en begränsande faktor 

för att åstadkomma maxprestation samt att delta på det sätt de önskar. 

3.6   Hanterandet av den egna situationen 

Vid ett astmaanfall agerar lärare, klasskamrater och elev som har astma på lite olika sätt för 

att avhjälpa andnöden. För eleven som har astma handlar agerandet mest om att vila, ta 

medicin och gå ut för att ta frisk luft. När Erik har varit ute och sprungit får han ibland 

väldigt svårt att andas, så att det känns som att det blir stopp. För att hantera den 

situationen tar han sin medicin och tar det lugnt. Samma agerande vittnar intervjun med 

Heidi om vid frågan vad hon gör för att det ska bli lättare att andas: ” Dricker vatten eller 

tar sprayen… Om jag glömmer den, så försöker jag bara ta vatten och lugna ner mig.”80 

 

Under intervjusamtalen framkommer det att informanterna upplever att det finns en 

problematik med att hantera astman. Ofta kan det innebära att deltagandet i en fysisk 
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aktivitet måste avbrytas. För Emmy att det är roligt att idrotta och därför vill hon satsa allt, 

men samtidigt blir hon osäker på om hon klarar av att ge fullt ut. Vidare förklarar hon att 

hon innan idrotten i skolan försöker tänka på att ta det lugnt och koncentrera sig på 

andningen så att hon på det sättet undviker att få astmaanfall. Emmy motiverar sitt 

deltagande i fysiska aktiviteter med att hon inte vill att astmaanfallen ska stoppa henne. 

När det ändå kommer ett astmaanfall och Emmy känner sig stressad har hon i vissa fall fått 

avbryta sitt deltagande i lektionen och duschat kallt för att lugna ner sig. 

 

Då Sandra får det jobbigt att andas t ex efter att hon har sprungit mycket så känner hon att 

hon inte riktigt hinner ta in luft. Då andas hon med munnen istället för med näsan. För att 

återhämta sig tar även hon det lite lugnt och tar sin medicin. Efter en stund kan hon sedan 

fortsätta att vara med på undervisningen i idrott och hälsa. För att undvika att astmaanfall 

inträffar under lektionen, medicinerar några av informanterna strax före lektionens början. 

Sandra berättar att det underlättar för henne att vara med på lektionerna i idrott och hälsa 

när hon har: ”[…] tagit medicinerna innan och har en med där i gympapåsen. För att om 

det händer något så kan jag bara gå in och ta den.”81 

 

Rakel beskriver effekten av förebyggande medicinering med följande ord:” […] om jag tar 

medicinen tio minuter innan träningen börjar så hinner den liksom lägga sig så att den, 

börjar verka, så att jag inte tar den mitt i träningen, för då tar det ett tag innan det sätter sig 

och såhär.”82 De gånger som hon själv glömmer att ta med sin medicin till 

innebandyträningen, får hon låna från en kompis i laget. Från början visste inte Rakel när 

hon skulle ta sin medicin för att få bästa effekt: ” Men sen så, jag började prova liksom, när 

jag ska ta den, när påverkar det mest. Det är väl ungefär tio minuter innan.”83 

 

Ett annat tillvägagångssätt för att förebygga astmaanfall under träning lyfts fram av Alma 

som svar på frågan om det finns något som hon gör för att det ska vara lättare att vara med 

på fysiska aktiviteter:  
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Eh, på fotboll, ibland så värmer jag upp mer än dom andra eller i ett lugnare tempo eller så, 

för att det ska hjälpa, och då brukar det gå bättre…nu när jag, då jag är uppvärmd, då klarar 

jag mig hela träningen utan att få anfall eller nånting. Men kör jag bara en kort 

uppvärmning, och kör bara direkt, så då är ju inte, då är ju inte luftrören så uppvärmda 

heller, så då går det inte så länge.84  

 

Även Emmy talar om att hon tar medicinen innan hon går in på lektionen i idrott och hälsa. 

Hon berättar att detta handlande i kombination med uppvärmningen, gör att hon kommer 

igång bättre, vilket minskar risken för ett astmaanfall under lektionens gång. Också Rakel 

vittnar om liknande hantering för att underlätta deltagandet i undervisningen: ”Alltså jag 

försöker börja att ta det ganska lugnt. Inte köra ut mig alltså, i början. Annars är det bara 

astmamedicinen som fungerar. Och man får ju lägga av om man märker att det börjar bli 

för mycket.” 85 Vid de tillfällen som den regelbundna medicineringen försummas eller 

glöms bort, märker de problem med att andas: ” […] ibland glömmer jag att ta medicinerna 

och så, och då kanske jag tycker att det blir lite jobbigare om jag glömmer.”86 

 

I den hall där Heidi har lektioner i idrott och hälsa, finns det mögel som hon är allergisk 

mot. Då hon under lektionens gång känner av astman, går hon ut för att komma undan den 

mögliga luften och få andas frisk luft. Om astman är ett symtom på en allergisk reaktion, 

kan ett hanterande vara att undvika den miljö som orsakar allergin, vilket framkommer i 

citatet nedan:  

 

Ehm, ibland så, när jag vill göra saker som jag inte får göra, som att springa ut och leka och 

sånt där. [---] Jag får inte vara ute och hålla på, jag, mamma säger ofta till mig att jag inte 

får vara ute för länge och leka sådär. […] För att jag kan få svårt att andas, speciellt på 

sommaren och sådär, pollensäsongen också, då får jag inte vara ute mycket.87 

 

Vid intervjusamtalen framkommer det att astman går i viss utsträckning att hantera för 

eleverna med hjälp av förebyggande och direktverkande medicinering, vila och ordentlig 

uppvärmning. Enligt intervjumaterialet så framkommer det också att vid akuta astmaanfall 

är eleverna helt utlämnade till omgivningens förmåga att agera.  
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4   Diskussion 

4.1   Reflektioner över studiens resultat 

Syftet med denna studie är att ta reda på och bidra till en ökad kännedom om och förståelse 

för hur grundskoleelever med astma, upplever fysisk aktivitet i och utanför skolan. I 

studien utgår jag från ett fenomenologiskt förhållningssätt, vilket innebär att min 

utgångspunkt är människors upplevelser och erfarenheter. 

 

Resultatet av samtliga intervjuer visar att eleverna upplever sig begränsade i samband med 

fysisk aktivitet. Förmågan att delta beror på aktivitetens form med avseende på intensitet 

och var den utförs. Det bemötande som eleverna får av sina kompisar och lärare är för det 

mesta omsorgsfullt men ibland präglat av osäkerhet inför situationen. För att hantera 

astman använder sig eleverna av vila, frisk luft, vatten och medicinering. Även 

uppvärmning ses som en metod för att underlätta astman. 

 

Den intervjumetod som valdes för att uppfylla syftet bedömer jag som lämplig för studien. 

För att få del av elevers upplevelse och erfarenheter av astma i samband med fysisk 

aktivitet både i och utanför skolan, anser jag att en kvalitativ öppen intervju är den bäst 

tänkbara metoden. Att ge en rättvis bild av personliga upplevelser tror jag inte är möjligt 

om frågorna hade ställts med hjälp av frågeformulär som ska besvaras med i förväg 

bestämda svarsalternativ. Information om elevernas upplevelser skulle inte heller kunna 

inhämtas genom observationer. I intervjusamtalet finns möjligheten att ställa följdfrågor 

samt att höra nyanser i informantens skildringar. Det personliga mötet är enligt min 

mening en förutsättning för att informantens upplevelser ska ges utrymme. Även om jag 

har följt en intervjuguide, har det varit viktigt för mig att inte vara låst vid den. Om jag 

skulle ha låst mig vid en intervjuguide hade jag haft stora svårigheter att vara aktivt 

lyssnande och förstå vad den intervjuade ville säga. 

 

Resultatet från intervjuerna känns igen vid en jämförelse med tidigare forskning. Jag 

märker däremot att upplevelsen av astma i samband med fysisk aktivitet är individuell och 

påverkad av eventuell allergi. Dessutom kan jag inte bortse från det faktum att jag har valt 

att se på forskningsläget även i andra länder förutom Sverige, då jag anser att de ger en mer 
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heltäckande bild. Jag är medveten om att situationen i olika länder inte alltid ser likadan ut. 

Men jag vill samtidigt understryka att min utgångspunkt är den individuella upplevelsen, 

vilket innebär att situationen ser olika ut även för de elever som ingår i min studie. Liksom 

resultatet från SIH- projektet tycker även mina informanter att astman kan vara hämmande 

för att kunna delta i skolans undervisning i idrott och hälsa.88 Däremot noterar jag att flera 

av eleverna ger uttryck för att den fysiska aktiviteten är mer påfrestande på fritiden jämfört 

med upplevelsen av andningsproblem i samband med idrott och hälsa undervisningen. 

Emmy, Alma och Rakel ger alla uttryck för att deras träning på fritiden orsakar fler avbrott 

på grund av andningssvårigheter. Däremot berättar Emmy att hon även fått mycket 

problem vid bollsporter och tempoövningar på skolidrotten den senaste tiden. Hos alla 

informanter verkar det vara intensiteten som är den avgörande faktorn för hur astman 

påverkar dem. 

 

Rydströms undersökning visar på att barnen upplevde begränsningar när de ska springa, 

spela fotboll och cykla89, vilket också är något som jag kan se att mina informanter 

upplever. Framför allt är det att springa och spela fotboll som poängteras som begränsande 

och mest ansträngande för eleverna i min studie, även om en informant inte tycker att 

fotbollsspelande påverkar hans astma jämfört med vad simning i badhus gör. Begränsning 

kan också bli kännbart om medicinen glöms hemma. I de fall detta drabbar Rakel, kan det 

innebära att hon väljer att avstå från att delta i en spontanidrott. Även Alma uttrycker att 

hon helst önskar spela i mittlinjen då hon spelar fotboll, men att hon på grund av sin astma 

har fått byta position till att vara back.  

 

Min fundering beträffande elevernas upplevda begränsningar är huruvida det skulle 

underlätta för elever med astma om undervisningen i idrott och hälsa anpassades så att t ex 

simning, dans, redskapsgymnastik och andra lågintensiva aktiviteter får en större plats än 

fotboll och löpning. Vid de tillfällen som fotboll, löpning och andra högintensiva 

aktiviteter är en del av undervisningen i idrott och hälsa, tror jag att undervisningen borde 

innehålla längre uppvärmning och större variation av tempo. Med dessa justeringar tror jag 

att elever med astma skulle känna sig tryggare och friare under lektionerna i idrott och 

hälsa. 

                                                 
88 Sundblad, p. 47. 
89 Rydström, p. 745. 
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Eftersom jag inte har hittat någon tidigare forskning som behandlar klasskamraters 

bemötande kan jag endast reflektera över det som eleverna i studien delgivit mig. Under 

intervjusamtalen framgår att klasskamraters bemötande för det mesta är positivt och 

präglat av omtänksamhet men i vissa fall visas med osäkerhet. I de fall där klasskamraters 

reaktion är osäkerhet eller avståndstagande kan en bidragande orsak vara att astma inte 

syns och endast är märkbar vid astmaanfall. Detta kan leda till att omgivningen tror att 

individen som har astma bara är sjuk på låtsas. Jag menar, att genom bättre kunskap om 

astma så kan det skapas förutsättningar för att klasskamraternas bemötande och förståelse 

förbättras ytterligare. Ett förslag på informativ laboration kan vara att eleverna under en 

NO- lektion får pröva hur det känns att ha ett astmaanfall med hjälp av att andas genom ett 

sugrör. 

 

Williams litteraturstudie visar på lärares låga kunskaper och bristande förståelse av astma 

och träning samt hantering av astma.90 Jag upplever inte att lärares bemötande av elever 

med astma ser lika dåligt ut i Sverige som bland annat Tyskland, England, USA och 

Hongkong. Eleverna i min studie verkar uppleva att de får ett gott bemötande och stor 

förståelse från sina lärare. Däremot förekommer det att lärare vid ett astmaanfall agerar på 

ett ologiskt sätt som inte stämmer överrens med deras kunskapsnivå. För Emmys del har 

läraren informerat klasskamraterna om hur de ska agera vid astmaanfall, men ändå följer 

läraren själv inte de riktlinjer han förmedlat. Även om en lärare har god information för att 

hantera ett astmaanfall är det ändå ingen garanti för att den uppkomna situationen hanteras 

på ett bra sätt. Jag tror att det är lätt att känna sig stressad när en elev får ett allvarligt 

astmaanfall. Denna stress kan leda till ett irrationellt handlande.  

 

För att skapa förutsättningar för ett fungerande hanterande av situationer med astmaanfall 

tror jag det är viktigt med bra och tydlig information till elever och lärare. En god start för 

detta är, liksom i Emmys fall, att vårdnadshavaren till eleven med astma ser till att 

tillfredsställande information ges till lärare och klasskamrater. Denna information kan 

förslagsvis förmedlas med hjälp av skolsköterska eller Astma- och allergiförbundet. Min 

uppfattning är att om det finns ett fungerande samarbete mellan lärare, hemmet och eleven, 

tror jag också att eleven känner att astman är hanterbar i samband med fysisk aktivitet. Jag 

                                                 
90 Williams, p. 5. 
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anser dessutom att läraren bör tänka igenom vad som behöver göras vid ett astmaanfall 

redan innan situationen uppkommer. Om läraren är mentalt förberedd, tror jag att det finns 

bättre förutsättningar för ett korrekt bemötande av en elev som får ett astmaanfall. Därför 

tycker jag att vidareutbildning, för lärarna i hanterandet av astma, är en lämplig åtgärd för 

att skapa trygghet för elever med astma under lektionerna i idrott och hälsa. 

 

Rydströms svenska enkätstudie visar att 33 % av barnen med astma var frustrerade för att 

de inte kunna hålla jämna steg med andra.91 I mina samtal med eleverna tycker jag att de 

ger uttryck för att de på grund av astman inte klarar av att vara i lika god fysisk form som 

sina kompisar. Alex påstår att han upplever att astman är orsaken till att han behöver ha 

bättre kondition än vad han annars skulle ha behövt. Heidi berättar att hon inte känner sig 

lika fri som alla andra och inte klarar av att prestera på samma nivå som sina 

klasskamrater, vilket hon upplever hindrar henne i ambitionen att träna bort astman. Emmy 

talar också om att astman hindrar henne att satsa fullt ut.  

 

Astman påverkar, enligt Williams litteraturstudie, den fysiska prestationen på så sätt att 

skolelever med astma känner sig oförmögna att delta i idrottsaktiviteter i den mån de 

önskar.92 Under intervjusamtalen framkommer det att informanterna tror att det är bra med 

fysisk aktivitet samt att det går att träna bort astman. På liknande sätt visar Westons studie 

att 80 % av barnen, som deltog i undersökningen och som hade astma, trodde att det är bra 

för barn med astma att träna och idrotta.93 Att eleverna i min studie tror att det går att träna 

bort astman men samtidigt upplever att de har svårt att åstadkomma maxprestation kan 

upplevas som en motsägelse. Ändå säger Williams att barn med astma kan bli lika duktiga 

i idrott som barn utan astma.94 Detta förutsätter, enligt min mening, att den fysiska 

aktiviteten bedrivs under de mest gynnsamma förhållanden som går att åstadkomma för 

individen. Med detta menar jag att hänsyn bör tas till allergier, grad av uppvärmning och 

optimal medicinering. Om detta ska kunna uppnås menar jag att skolan har en skyldighet 

att hålla sig med lokaler som är rena från damm och mögel. Jag ser också att det är svårt att 

som lärare ta hänsyn till de elever som har pollenallergi eftersom den pollenfria tiden under 

sommarhalvåret i stort sett infaller under sommarlovet. Läraren i ämnet idrott och hälsa 

                                                 
91 Rydström, p. 745. 
92 Williams, p. 4. 
93 Weston, p. 283. 
94 Williams, p. 5. 



34 

 

kan bidra till en förbättrad situation genom att hjälpa eller påminna eleven att ta sin 

medicin strax före lektionens början. Även om läraren skapar goda förutsättningar för 

eleven att kunna delta på lektionerna i idrott och hälsa ser jag att det finns en risk för att 

elever med astma använder astman som en ursäkt för att inte delta i undervisningen. 

 

Elevernas hanterande av sin astma handlar mest om att anpassa sig, vila, ta medicin och gå 

ut för att ta frisk luft. En annan viktig aspekt för att förebygga ett astmaanfall är enligt 

några elever att ta extra lång tid för uppvärmning. Vissa informanter påtalar större besvär 

på rasterna, vilket jag tror kan bero på att de inte har tagit medicin och inte heller haft 

någon lugnare start för rastaktiviteten. Även vid andra spontana fritidsaktiviteter vittnar 

informanterna om större risk för astmaanfall. Detta beror då oftast på att den regelbundna 

medicineringen har glömts bort eller försummats. För att komma tillrätta med nämnda 

problem med de spontana aktiviteterna, menar jag att det är viktigt att eleven har en 

regelbunden och förebyggande medicinering. Om läraren påminner eleven med astma om 

att ta medicin ungefär tio minuter före rasten, tror jag att eleven känner sig mindre 

begränsad än annars. För att läraren ska kunna påminna eleven om medicinering förutsätter 

jag att det finns en god dialog mellan hemmet och skolan. 

 

I mötet med grundskoleeleverna får jag intrycket av att de är mycket fysiskt aktiva både i 

skolan och på sin fritid. Jag förvånas av att dessa elever med astma uppger att de deltar i 

fysiska aktiviteter i så stor utsträckning. Som jag skrev i inledningen är min erfarenhet från 

de skolor jag har varit i kontakt med under min lärarutbildning, att elever med astma inte 

kan eller vill delta i samma grad som sina klasskamrater. Det är ingen av de intervjuade 

eleverna som verkar ogilla idrottslektionerna eller att röra på sig. Tvärtom visar flera av 

dem att de anser att idrott ger en positiv upplevelse även om de samtidigt berättar om 

problematiken med att kunna andas och vara med på de aktiviteter de vill. Den upplevelse 

av astma som eleverna i min studie förmedlar, kan också vara beroende av den information 

de själva har om astma men även hur engagemanget ser ut hos föräldrar, skolsköterska 

samt lärare. En fundering som jag har är att i och med att jag har talat om att intervjuerna 

gällde astma i förhållande till idrott, så kanske just de elever som har astma och som 

upplever det som jobbigt och negativt med allt som har med idrottsutövande att göra, inte 

har velat ställa upp på någon intervju. Urvalet kanske påverkades av att alla de som 

svarade ja till att delta i studien tyckte om idrott. Därmed kan det vara så att urvalet för 
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denna studie styrdes redan där. De elever med astma som jag stötte på under min 

lärarutbildning, var just elever som var negativa till idrott och hälsa. Trots att mina 

informanter har varit aktiva och positiva till idrott i sig så uttrycker de ändå en vånda i 

samband med fysisk ansträngning. 

4.2   Förslag på fortsatt forskning 

Under arbetets gång har det framkommit att föräldrarna har en viktig roll med att hjälpa 

sina barn att hantera sin astma på ett bra sätt. Föräldrarnas roll poängteras även i den 

litteraturstudie jag tagit del av under mitt arbete. Jag föreslår därför en forskning om 

vårdnadshavares eventuella roll och påverkan på sina astmasjuka barns situation. 

 

Ytterligare ett förslag på framtida forskning kan vara att mer ingående undersöka och 

observera klasskamraters bemötande av elever med astma. En sådan forskning skulle 

kunna bli ett bra underlag för skolans förbättringsarbete i bemötandet av elever med astma. 
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Bilaga 1 – Informationsbrev 

 

 

Till  

Målsman/vårdnadshavare för barn med astma   

 

Mitt namn är Katarina Strand och jag är lärarstudent som nu läser min sista termin på 

Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm.  Jag skriver nu ett examensarbete i min 

lärarutbildning, där jag valt att skriva om astma och idrott. För att få en uppfattning om detta, 

skulle jag vilja intervjua ert barn. Intervjun kommer att äga rum på skolan.  Jag kommer att 

använda mig av en diktafon som spelar in intervjun. Efter bearbetning av intervjun och 

uppsatsens slutförande, kommer innehållet att raderas.  

 

Deltagandet är frivilligt och sker helt anonymt. Detta innebär att ni som förälder själva 

bestämmer om ni vill att ert barn ska delta i min studie samt att jag inte kommer att lämna ut 

varken skolans namn eller någon persons namn i uppsatsen. I min studie har jag tystnadsplikt 

och informerar därför ingen om vilka barn som intervjuas. Jag kommer att följa de 

forskningsetiska reglerna. Rektorn på er skola har gett sitt godkännande för genomförandet av 

intervjustudien.   

 

Jag behöver er underskrift för ert godkännande av att ert barn kan delta i min intervju. Om ni 

har några frågor angående min studie, får ni gärna kontakta mig. Givetvis är ni varmt 

välkomna att ta del av forskningsresultaten efter att studien har genomförts. 

Tack på förhand! 

Katarina Strand 

XXX-XXXXXXX 

XXX@hotmail.com 

 

Detta brev är godkänt av ………………………………………… 
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Svarsblankett 

 

Återsändes/lämnas till skolsköterskan i bifogat svarskuvert snarast möjligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som målsman godkänner jag att mitt barn 

…………………………………………………………(textat) 

deltar i intervjustudien. 

 

Namnunderskrift och datum: 

…………………………………………………………………… 

Namnförtydligande: 

…………………………………………………………………... 
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Bilaga 2- Intervjuguide för barn med astma 

 

Allmän information: 

 

‐ Namn 

‐ Ålder 

‐ Klass 

‐ Skola 

 

Astma: 

 

‐Hur har det varit tidigare/fram till idag? När började astman? 

‐Hur var det då med att idrotta? 

‐ Har du haft någon period då du inte har haft astmabesvär? Hur var det då? 

 

Idrott- och hälsalektionerna i skolan: 

 

‐ Hur mycket idrott har du i skolan? Mer än bara skolidrotten och friluftsdagar (t ex 30 

min/dag)? 

‐ Kan du vara med på alla saker i idrotten? 

‐ Hur känns det att vara med på skolidrotten? 

‐ Hur ofta fungerar det bra att vara med på hela lektionen? 

‐ Händer det att du tycker att astman är besvärlig? Begränsar den dig? 

 

‐ Finns det tillfällen då du tycker att det är mer jobbigt med astman än 

annars?(inomhus/utomhus, början el. slutet av idrottslektion) 

 

‐ Finns det något som du gör för att det ska bli lättare att vara med? (slutet/behöver ju ej 

bara handla om medicinering) 

 

‐ Idrottar du mer än på skollektionerna? Hur är det då? 
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Bemötandet: 

 

‐ Känner du till om /händer det/ vet du om att det händer att din lärare ändrar/anpassar 

idrottsaktiviteter under lektionen för din skull?  

- Upplever du att du är trygg/vet vad som kommer att hända inför lektionerna?   

 

‐ Tror du att dina klasskamrater vet vad astma är för ngt? 

‐ Hur tror du att dina klasskamrater ser på din situation? 

‐ Upplever du att det fungerar med klasskamraterna under idrottslektionerna? / Har dina 

klasskamrater förståelse för dig?  
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Bilaga 3– Käll- och litteratursökning 

 

Frågeställningar:  

Hur påverkas grundskoleelever med astma av astman under fysiska aktiviteter på fritiden 

och i skolan? Hur upplever de att de blir bemötta av sina klasskamrater och idrottslärare? 

 Hur upplever de att astman påverkar deras fysiska prestation? 

 På vilket sätt hanterar de sin astma? 

 

VAD? 

Vilka ämnesord har du sökt på?  

Ämnesord Synonymer 

Eng :child(-ren), asthma ,exercise, attitudes 

 

Childrens attitudes 

 physical activity 

 

VARFÖR? 

Varför har du valt just dessa ämnesord?  

Jag valde dessa ämnesord eftersom det inte alls blev några bra träffar på t ex sports, physical 

education, emotions. På CSA gav t.ex. kombinationen sports, children, asthma ingen träff. När jag på 

samma databas använde sökoden asthma*, exercise, childrens attitudes, fick jag ingen träff. Då jag 

tog bort attitudes, blev det plötsligt 47 träffar. Vid sökningen child attitudes, asthma* exercise* på 

CSA, fick jag en relevant träff. Om jag i denna sökning ändrade attitudes mot attitude, blev det ingen 

träff. Svenska ord såsom barn, astma, fysisk aktivitet, upplevelse, gav inget bra resultat på Libris eller 

någon annan databas. Orden children, asthma och emotions gav ingen träff alls. Exercise var betydligt 

bättre än physical activity, som jag började mina sökningar med. Children och asthma är nödvändiga 

att ha med för att få något som kan vara betydelsefullt till studien. 
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HUR? 

Hur har du sökt i de olika databaserna? 

Databas Söksträng Antal  

träffar 

Antal 

relevanta 

träffar 

ERIC/CSA 

ERIC/CSA 

ERIC/CSA 

PUBMed 

 

 

CSA 

Children asthma* physical activity 

Asthma*exercise children 

child attitudes asthma* exercise* 

Asthma* exercise children attitudes 

 

 

Sökte på titeln;” Asthma- quality of life for 

Swedish children” 

30 

47 

3 

40 

 

 ( peer 

reviewed) 

5 

2 

1 

1 

3 

 

 

 

1 

 

KOMMENTARER:  

 Jag har inte funnit någon forskning om barns upplevelse av just fysisk aktivitet i skolan, utan då 

handlar det generellt om fysisk aktivitet. Däremot finns det om upplevelser kring hur astman påverkar 

det dagliga livets olika aktiviteter. Allra mest hittar jag forskning om åtgärder för att förbättra astman 

hos barn. ERIC/CSA samt PUB/Med passade båda två väldigt bra för mina sökningar.  

 

 

 

 

 

 


