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Sammanfattning

Syfte och frågeställningar
Syftet med arbetet var att undersöka skolledares syn på fysisk aktivitet och ämnet idrott och 
hälsa. Följande frågeställningar behandlades: Vilken inställning har skolledarna till fysisk 
aktivitet?, Vilken syn har de på ämnet idrott och hälsa?, Vilka möjligheter till ökad fysisk 
aktivitet i skolan identifierar skolledarna? och Hur ser skolledarna på skolans roll när det 
gäller elevernas fysiska aktivitet utanför skoltid?

Metod
Studien bygger på 17 kvalitativa intervjuer med skolledare, genomförda av tre forskare vid
GIH år 2002. Intervjuerna gjordes ursprungligen som en del av projektet ”Skola – Idrott –
Hälsa” (SIH), med syfte att beskriva skolor vars deltagande klasser utmärkte sig antingen i
positiv eller negativ bemärkelse vad gällde elevernas fysiska aktivitet. I vår studie fanns dock
ingen avsikt att ställa intervjusvaren i förhållande till dessa resultat – istället såg vi urvalet
som en möjlighet att få med en stor mängd perspektiv, med skolledare från skolor spridda
över hela landet. Tillvägagångssättet innefattade att sammanfatta och jämföra intervjusvaren,
samt  presentera  dem  uppdelade  efter  studiens  frågeställningar.  Slutligen  diskuterar  vi
resultaten i förhållande till ramfaktorteori och tidigare forskning.

Resultat
Skolledarna uttrycker att fysisk aktivitet och ämnet idrott och hälsa är viktigt. De beskriver i
första hand idrott och hälsa som ett ämne som ska vara roligt och inspirera till  ett fysiskt
aktivt liv. Som begränsningar för ämnet nämns idrottshallen, elevernas tillgång till utrustning,
samt resurser för simundervisningen. Omklädningssituationen och en alltför tävlingsinriktad
undervisning lyfts som möjliga orsaker till minskad motivation och deltagande. Identifierade
möjligheter för att  öka elevernas fysiska aktivitet inom skolveckans tidsram inkluderar att
integrera idrott  och hälsa samt utomhusvistelse i  andra skolämnen, samt att  främja fysisk
aktivitet på rasterna. En åsikt som framhålls är att skolan ska inspirera eleverna till fysisk
aktivitet, samtidigt anser flera av skolledarna att ansvaret främst ligger hos föräldrarna när det
gäller vad eleverna gör utanför skoltid.

Slutsats
Den  positiva  inställning  till  fysisk  aktivitet  och  ämnet  idrott  och  hälsa  som skolledarna
uttrycker, visar sig endast delvis i genomtänkta strategier för elevernas fysiska aktivitet. De
ramfaktorer som utifrån studiens resultat framstår som begränsande i skolans arbete för att
främja fysisk aktivitet är följande: skolveckans längd (konstitutionell ram) och utrymmet för
andra ämnen (konstitutionell/organisatorisk ram), ekonomi (organisatorisk ram), samt lokaler
och utrustning (fysisk ram). Med tanke på de positiva effekter på skolresultaten som tidigare
forskning visat,  kan man ifrågasätta om tidsramen (skolveckans längd i  kombination med
utrymmet för andra ämnen) kan sägas vara definitiv. Även inom ett begränsat tidsutrymme är
det  möjligt  att  främja  elevernas  fysiska  aktivitet,  exempel  på  detta  är  de  identifierade
möjligheterna med ämnesintegrering och rastaktiviteter.



Abstract

Aim
The aim was to examine school leaders' views on physical activity and the subject Physical
education. The following questions were discussed:  What are the school leaders' attitudes
towards physical activity?, What is  their  view on the subject Physical education?, Which
possibilities to increase physical activity in school are being identified by the school leaders?
and What are the school leaders' views on the role of the school regarding the pupils' physical
activity outside school time?

Method
The  study  was  based  on  17  qualitative  interviews  with  school  leaders,  made  by  three
researchers from The Swedish School of Sport and Health Sciences in 2002. The interviews
were originally conducted as a part of the project ”Skola – Idrott – Hälsa” (SIH), with the
purpose to picture schools who's participating classes were standing out in either a positive or
a negative way regarding the pupils physical activity. In our study, however, there was no
intention to connect the answers to these results – instead we looked upon the selection as a
possibility of getting a wide range of perspectives,  including school  leaders from schools
spread over the country. The procedure included summarizing and comparing the interview
responses, and presenting them arranged by the scientific questions. Finally we are discussing
the results using ramfaktorteori (frame factor theory) and previous research.

Results
The school  leaders  expressed that  physical  activity  and the  subject  Physical  education  is
important. They mainly described Physical education as a subject which is supposed to be fun
and give inspiration to a physically active life. As limitations for the subject, the gymnasium,
the pupils' access to equipment, and resources for the swimming education, were mentioned.
The dressing room situation and a too competitive instruction were highlighted as factors
possibly lowering motivation and participation. Identified possibilities to increase the pupils'
physical  activity within the time frame of the school  week,  included integrating Physical
education and outdoor  activity into other  subjects,  and supporting physical  activity in the
breaks.  A view  that  was  pointed  out  is  that  the  school  should  inspire  the  pupils  to  be
physically  active,  at  the  same  time  a  number  of  the  school  leaders  considered  the
responsibility to  mainly be with the  parents  when it  comes to  what  the  pupils  are  doing
outside of school time.

Conclusions
The positive attitude towards physical activity and the subject Physical education expressed
by  the  school  leaders,  became  only  partly  visible  in  deliberate  strategies  for  the  pupils'
physical activity. Based on the results of the study, these were the frame factors that stood out
as limiting in the schools' work to support physical activity: the duration of the school week
(constitutional frame) and the space for other subjects (constitutional/organizational frame),
economy (organizational frame), and  facilities and equipment (physical frame). Considering
the  positive  effects  on  school  results,  shown by previous  research,  it  can  be  questioned
whether the time frame (the duration of the school week in combination with the space for
other subjects) can be seen as definite. Even within a limited time frame it is possible to
support the pupils' physical activity, examples of this are the identified possibilities of subject
integration and break activity.
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1 Inledning

1.1 Introduktion

Ett vanligt samtalsämne i dagens samhälle är hur inaktivitet och bristfällig kost kan relateras

till  sjukdomar  och  annan  typ  av  ohälsa.  Studier  visar  att  människor  rör  sig  i  mindre

utsträckning  idag  än  vad  de  gjorde  tidigare,  vilket  bland  annat  kan  bidra  till  att  antalet

överviktiga  ökar  (Samuelsson & Hagman 2012).  Engström (2004a)  menar  att  det  går  att

relatera  inaktivitet  till  det  moderna  samhället  som byggts  upp  med  olika  transport-  och

kommunikationsmöjligheter, vilka bidrar till  att människor slipper använda kroppen för att

förflytta sig. Dagens samhälle har utvecklats till ett skärmbundet sådant, med tv-apparater och

datorer som lockar många barn och ungdomar och som bidrar till  en stillasittande vardag

(ibid). 

Från att ha varit den vanligaste idrottsformen under 60- och 70-talet var spontanidrotten

nästan försvunnen i  slutet  av 1980-talet,  istället  sökte sig  nu många till  den organiserade

idrotten för att få utöva fysiska aktiviteter. Under 1990-talet ökade spontanidrotten något igen

men i andra former, såsom att åka inlines, skateboard och träna på gym. Det är inte bara

samhället  och den tekniska utvecklingen som bidrar till  att  fysisk aktivitet  hos människor

minskar, utan det har även blivit en klassfråga när det gäller att utöva någon form av idrott på

fritiden. Villkoren för att utöva en idrott är inte lika för alla barn och ungdomar. Det är ofta

knutet till föräldrarnas ekonomi och engagemang. Därför har skolan en stor uppgift och ett

stort ansvar, för att se till så att barn och ungdomar får möjlighet till fysisk aktivitet i den

vardagliga skolan. (Engström 2004a)

Att  vara  fysiskt  aktiv  har  såväl  kortsiktiga  som  långsiktiga  positiva  effekter  för

individen: inlärning och koncentrationsförmåga förbättras och risken att utveckla diabetes Typ

II och hjärt-kärlsjukdomar minskar (Blair 1997; Ericsson 2003). Ericsson (2005) menar att

skolan har möjlighet att nå alla barn och ge dem kunskap om vilken betydelse fysisk aktivitet

och en god livsstil har. 

Såväl  den  tidigare  läroplanen  för  grundskolan,  Lpo  94  (Utbildningsdepartementet

1994), som den nya läroplanen Lgr 11 (Utbildningsdepartementet 2011), poängterar rektorns

roll  som  pedagogisk  ledare.  Sammantaget  har  därmed  skolledningen  ansvar  för  såväl

fördelning av tid och resurser till respektive ämne som det yttersta pedagogiska ansvaret. Det

är därför av intresse att undersöka vilken inställning skolledare har till fysisk aktivitet och

deras syn på ämnet idrott och hälsa.
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1.2 Bakgrund

1.2.1 SIH-projektet

År 2001 påbörjades ett stort forskningsprojekt av forskare från bland annat Gymnastik- och

idrottshögskolan i Stockholm, Karolinska institutet samt Stockholms universitet.  Projektets

huvudsyfte var att undersöka villkoren för barns och ungdomars fysiska aktivitet i skolan och

på fritiden, i hur hög utsträckning de är fysiskt aktiva, samt hur skillnader i fysisk aktivitet

kan relateras till medicinska, fysiologiska och sociala följdverkningar. Forskningsprojektets

basstudie gjordes år 2001. Totalt ingick cirka 2000 elever och 75 lärare från 48 olika skolor

runt om i  landet.  Eleverna som medverkade i  studien gick i  klass 3,  6 och 9.  (Engström

2004b)

År 2002 genomfördes en uppföljningsstudie. Syftet med denna var ”dels att belysa hur

olikheter i barns fysiska aktivitet avspeglades i motorisk förmåga och hälsotillstånd, dels att

analysera skolans, närmiljöns och levnadsvillkorens betydelse” (ibid, s. 19). Syftet var också

att följa upp och studera förändringar av elevernas fysiska aktivitet 1,5 år efter att basstudien

genomfördes.  I  delstudien  gjordes  även  intervjuer  med  skolledare  för  att  bland  annat  få

skolledarens  syn  på  ämnet  idrott  och  hälsa.  I  en  tredje  delstudie,  också  den  från  2002,

studerades elever i  årskurs 5. Urvalet  bestod av de klasser från basstudien som var minst

respektive mest fysiskt aktiva. Även i denna studie intervjuades skolledare. (Engström 2004b)

Efter ovan beskrivna SIH-studier har ytterligare tillkommit, men det är inte aktuellt att

redovisa dessa här eftersom vår undersökning utgår ifrån skolledarintervjuerna som är gjorda i

den andra och den tredje delstudien.

1.2.2 Begreppet skolledare

Nationalencyklopedin  (2012-12-11)  definierar  skolledare  på  följande  sätt:  ”benämning  på

skolchefer, rektorer och studierektorer”.  Men begreppet skolledare har varierat över tid och

används ibland synonymt med rektor. På vissa skolor används en lösare definition som även

inkluderar annan personal, med ansvar för exempelvis personaladministration och ekonomi. I

denna  studie  används  den  mer  lösa  definitionen.  Skolledningen  ansvarar  gemensamt  för

verksamheten, men rektorn har det yttersta ansvaret.

När skolan gick från att vara statlig till att bli kommunal förändrades ansvarsområdet för

rektorn, som nu fick dubbla uppdragsgivare. I samband med detta fick rektorstiteln 1991 en

renässans,  markerad  av  den  nationella  skolledarutbildningens  namnbyte  till  rektors-
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utbilningen. (Leo 2010)

Arbetsuppgifterna blev fler och rektorn skulle nu vara en offentlig företrädare för sin

skola. Rektorn fick i  och med läroplanen Lpo 94 ett större ansvar för resultaten i skolan.

Regeringen  skrev  i  en  utvecklingsplan  att  rektorn  har  stort  ansvar  för  skolans  och

vuxenutbildningens utveckling.  Rektorn skulle förutom att  vara pedagogisk ledare för den

pedagogiska verksamheten även vara administrativ chef. (Axiö & Palmquist 2000)

Andra  ansvarsområden  var  att  stödja  elevinflytande,  att  eleverna  fick  tillgång  till

handledning och läromedel ”av god kvalitet”, samt möjligheter att utveckla sina kunskaper på

egen hand med hjälp av exempelvis bibliotek och datorer. Rektorn skulle också ansvara för att

samarbetet  mellan  skolan  och  hemmen  utvecklades.  (Utbildningsdepartementet  1994)  

Bortsett från mindre omformuleringar beskrivs rektorns ansvarsområden på samma sätt

i Lgr 11 (Utbildningsdepartementet 2011) som i Lpo 94 (Utbildningsdepartementet 1994).

Pedagogiskt ledarskap

Som tidigare nämnts ska rektorn vara en ”pedagogisk ledare”. Men begreppet är diffust och

kan tolkas på många olika sätt. Axiö & Palmquist (2000) menar att ett pedagogiskt ledarskap

kan betyda att rektorn leder ansvaret för den pedagogiska verksamheten i skolan, samtidigt

som det för en annan kan betyda att man utövar ett ledarskap som är pedagogiskt. De skriver:

”pedagogiskt ledarskap handlar om att ha inflytande över personalens arbete så att detta leder

fram till målen för skolan och att verksamheten utvecklas både individuellt och kollektivt.

Detta kräver att skolledaren1 använder en vuxenpedagogik som grundar sig i en medveten syn

på ledarskap och en genomtänkt  människosyn och kunskapssyn” (ibid,  s.  35).  För  att  en

skolledare ska kunna vara en pedagogisk ledare, skriver de vidare, kan inte ansvarsområdena

vara större än vad denne klarar av. Kommunerna ansvarar för att skapa förutsättningar för

genomförandet av ett pedagogiskt ledarskap. För att detta överhuvudtaget ska vara möjligt

måste skolledaren veta hur personalen arbetar, om resultaten nås och hur eleverna har det

under lektionerna. (Axiö & Palmquist 2000)

1.2.3 Läroplan, kursplan och timplan

När intervjuerna som använts till denna studie genomfördes år 2002, utgick skolans arbete

ifrån läroplanen Lpo 94. Vid den här tidpunkten hade inte skolans ansvar för daglig fysisk

1 Här används skolledare synonymt med rektor.
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aktivitet införts i läroplanen, utan det inrättades drygt ett år senare. Då  tillades: ”Skapande

arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan skall sträva efter att erbjuda alla

elever  daglig  fysisk  aktivitet  inom  ramen  för  hela  skoldagen”  (Utbildningsdepartimentet

2003).

I  den  år  2000 genomförda  revideringen av  kursplanen för  idrott  och  hälsa  beskrivs

ämnets syfte och roll i utbildningen, mål som eleverna ska sträva mot och ämnets karaktär och

uppbyggnad. I de mål som eleven ska sträva efter att uppnå står bland annat att eleven ska

utveckla sin fysiska, psykiska och sociala förmåga, utveckla kunskap om vad som främjar god

hälsa, utveckla sin förmåga att organisera och leda aktiviteter samt att ha kunskaper om hur

man ska handla i olika nödsituationer. (Utbildningsdepartementet 2000)

År 2011 implementerades en ny läroplan, Lgr 11. Kursplanen för idrott och hälsa har

omformats  och är  mer  detaljerad  och uppstrukturerad  än  den tidigare.  Den innehåller  nu

rubriker såsom ”syfte” och ”centralt innehåll”. Det centrala innehållet har tre huvudområden

som består av rörelse, hälsa och livsstil samt friluftsliv och utevistelse. Undervisningen i idrott

och hälsa ska enligt Lgr 11 ge eleverna möjligheten att utveckla sin förmåga att ”röra sig

allsidigt i olika fysiska sammanhang”, kunna ”planera, praktiskt genomföra och värdera idrott

och  andra  fysiska  aktiviteter  utifrån  olika  synsätt  på  hälsa,  rörelse  och  livsstil”,  kunna

”genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer” och

att  kunna ”förebygga risker vid fysisk aktivitet  samt hantera nödsituationer på land och i

vatten”. I Lgr 11 har det lagts stort fokus på bland annat kunskaper inom friluftsliv, djupare

förståelse, att eleven ska kunna se samband, påverkan och effekter av fysisk aktivitet, samt

nödsituationer. (Utbildningsdepartemetet 2011)

När  nya  skolreformer  genomfördes  under  1990-talet  reducerades  antalet

undervisningstimmar för ämnet  idrott  och hälsa (Sandahl 2004).  Timplanen för idrott  och

hälsa blev 500 timmar fördelat under hela skolgången (Skolverket 2011). Vidare står det i

skollagen att "Den obligatoriska verksamheten får omfatta högst 190 dagar per läsår och åtta

timmar  eller,  i  de  två  lägsta  årskurserna,  sex  timmar  per  dag"  (Utbildningsdepartementet

2010, kap. 7).

1.3 Tidigare forskning

Idag finns det många studier gjorda kring barn och ungdomars fysiska aktivitet och hälsa, och

hur pass aktiva/inaktiva eleverna är i skolan (se t ex Blair 1997; Engström 2004a; Henriksson

9



& Sundberg  2008;  Galson 2009).  Men väldigt  lite  forskning  har  gjorts  kring  skolledares

inställning till fysisk aktivitet och ämnet idrott och hälsa.

1.3.1 Fördelar med fysisk aktivitet

Många  studier  visar  på  positiva  effekter  av  fysisk  aktivitet.  Fysisk  aktivitet  medför  ett

välbefinnande för både kropp och själ (Henriksson & Sundberg 2008). Att vara fysisk aktiv är

en  av  de  viktigaste  komponenterna  för  att  förebygga sjukdomar  (Galson 2009).  En sund

livsstil  och  att  vara  fysisk  aktivt  kan  minska  risken  för  att  drabbas  av  hjärtinfarkt,  högt

blodtryck, slaganfall samt diabetes typ II (Blair 1997). 

Dagens barn och ungdomar är mindre aktiva jämfört med hur det var tidigare. Vardaglig

fysisk aktivitet har fått konkurrens från det moderna samhället, som bidragit till att människan

inte längre behöver använda kroppen för att transportera sig. Exempelvis har trappor ersatts

med rulltrappor och hissar. Fritidsintressena har övergått till allt mer skärmbundna aktiviteter.

Därför har skolan en viktig roll att erbjuda alla elever fysisk aktivitet. (Engström 2004a) 

Ericssons  (2003)  studie  visar  att  ökad  fysisk  aktivitet  hos  elever  bidrar  till  att

skolprestationerna i ämnena svenska och matematik förbättras. De elever som erbjöds ökad

fysisk aktivitet presterade bättre på de nationella proven i dessa ämnen, jämfört med de elever

som endast var aktiva under ordinarie undervisningstimmar i idrott och hälsa.

1.3.2 Att främja fysisk aktivitet i skolan

Även skolledare och lärare uttrycker att skolan är en viktig plats för att främja fysisk aktivitet

(He, Piché, Beynon, Kurtz & Harris 2011). Ericsson (2003) menar att skolan kan nå alla barn,

vilket skapar goda möjligheter för att introducera en god livsstil och ge eleverna kunskaper

om vilken betydelse fysisk aktivitet har.

Parrish, Yeatman, Iverson och Russell (2011) har undersökt hur rasterna kan bidra till att

främja fysisk aktivitet. Genom att ha fri tillgång till löst material, såsom bollar och hopprep

kunde skolan bidra till att elevernas fysiska aktivitet ökade under skoldagen. Även Karvinen

(2008)  menar  att  tillgången  till  redskap  bidrar  till  fysisk  aktivitet,  och  därutöver  att  en

skolgård som är trivsam och känns trygg uppmuntrar eleverna att röra på sig. 

Det har även visats sig att inställningen hos skolledare bland hög- och lågaktiva skolor

skiljer sig. Parrish et al.  (2011) beskriver i sin studie att skolledarna på de ”minst aktiva”

skolorna tilldelade eleverna mindre tid för raster där eleverna hade möjlighet till fri aktivitet.
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Isberg  (2009)  visar  hur  skolan  med  hjälp  av  träningsdagböcker  kan  bidra  till  att  elever

fortsätter  vara  fysiskt  aktiva  utanför  skolan  även  på  längre  sikt.  Hon  menar  att

nyckelkomponenter  för  dagboksprojektets  framgång  var  att  det  leddes  av  lärare  med

kompetens  inom  området  och  som  hade  förmåga  att  motivera  eleverna.  Regelbunden

feedback  och  möjligheten  till  fysisk  aktivitet  inom ramen  för  undervisningen,  var  andra

nyckelkomponenter.

En annan faktor  som påverkar  elevernas  fysiska  aktivitet  under  skoldagen kan vara

skolans policy. Att förbjuda eleverna att sitta framför datorerna och uppmana dem till att röra

på  sig  kan bidra  till  ökad aktivitet.  Även att  införa  fysisk aktivitet  under  lektionstid  kan

medföra att eleverna fortsätter att vara fysiskt aktiva även på skolgården. Små förändringar

kan göra skillnad för den dagliga fysiska aktiviteten. (Parrish et al. 2011)

1.3.3 Synen på ämnet

Både när det gäller skolledares och elevers syn på vad som är viktigast i ämnet idrott och

hälsa framhålls att ämnet ska vara roligt (Skolverket 2005; Quennerstedt, Öhman & Eriksson

2008).  Det  skolledare därutöver uttrycker som viktigast  i  ämnet  är  att  eleverna ska få en

förbättrad fysik och att de ska skapa en positiv syn på sin egen kropp (Skolverket 2005). Vad

gäller själva ämnet idrott och hälsa menar Redelius (2004a) att det är viktigt utifrån många

olika aspekter. Hon menar att ämnet ska bidra till att eleverna utvecklar en god självbild samt

att det ska ge eleverna möjlighet att skapa ett intresse för fysisk aktivitet även längre fram i

livet. Undersökningar visar att många barn idag känner sig dåliga och utsatta på lektionerna

och att  de inte  alls  utvecklar  någon god självbild (Redelius  2004b).  I  Skolverkets (2005)

undersökning visar resultatet bland annat att det finns många elever som känner sig klumpiga

på idrottslektionerna. En faktor som bidrar till att elever inte vill vara med på dessa lektioner

kan vara omklädningssituationen, innefattandes ofräscha duschar och att inte vilja visa sig

framför andra (Larsson 2004; Skolverket 2005). Enligt Quennerstedt et al. (2008) svarade sju

procent av eleverna i deras studie att de sällan eller aldrig deltog på idrottsundervisningen i

skolan.  Skolledare  har  uttryckt  att  frånvaron  på  lektionerna  är  ett  problem,  främst  på

gymnasiet  (Skolverket  2005).  Några  skolledare  uttryckte  att  om  tävlingsinriktad

idrottsundervisning slopades skulle det kunna medföra att fler elever deltog (He et al. 2011).

Skolledare menar att det finns hinder för att kunna skapa en aktiv vardag för eleverna.

De skulle vilja öka tiden för ämnet idrott och hälsa, men anser att ämnet har stor konkurrens

från andra ämnen som ska hinnas med under skoldagen (ibid). Även Cox, Berends, Sallis, St.
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John, Mc Neil, Gonzalez & Agron (2011) menar att brist på tid under skolveckan ses som ett

hinder  och  att  ämnet  kommer  i  konflikt  med  andra  prioriteringar  samt  ekonomiska

begränsningar.

Enligt skolverkets studie (2005) ser skolledare ingen skillnad i status mellan idrott och

andra ämnen i skolan. I en studie gjord i USA som fokuserar på skolledarens syn på idrott i

skolan,  visade  det  sig  dock  att  idrottsämnet  inte  hade  hög  prioritet.  Exempelvis  var

klasstorlekarna stora, lokalerna bristfälliga, personalen fick inte den utbildning de behövde

och lektionerna blev ofta inställda. Dessa faktorer påverkade deltagarantalet på lektionerna.

(Young, Felton, Grieser, Elder, Johnson, Lee & Kubik 2007).

1.3.4 Ämnets innehåll

I  en  granskning  gjord  av  Skolinspektionen  framgick  att  lektionsinnehållet  på

idrottslektionerna  inte  varierade  i  så  stor  utsträckning.  Ämnets  innehåll  dominerades  av

bollspel  och  bollekar.  Närmare  tre  fjärdedelar  av  lektionerna  innehöll  någon  form  av

bollaktivitet.  En  av  idrottsämnets  huvuddelar,  hälsa,  uppträdde  inte  i  någon  större

utsträckning.  Inte  heller  moment  såsom  dans,  friluftsliv  och  orientering  var  vanligt

förekommande i undervisningen. (Skolinspektionen 2010)

Även i  andra undersökningar  poängteras att  det  huvudsakliga momentet i  idrott  och

hälsa  bestod  av  bollspel,  men  även  gymnastik  och  fysisk  träning  hade  en  framträdande

ställning (Sandahl 2004).

1.3.5 Sammanfattning av tidigare forskning

Dagens  samhälle  har  utvecklats  till  ett  fysiskt  inaktivt  samhälle  där  den  dagliga  fysiska

aktiviteten  ersätts  av  moderniteter  såsom  rulltrappor,  hissar  och  tunnelbanor  (Engström

2004a).  Även  den  spontana  idrottsaktiviteten  har  minskat  och  fått  konkurrens  från  de

skärmbundna aktiviteterna såsom tv- och datorspel. Denna utveckling har lett till att skolan

har stort ansvar för att erbjuda alla elever fysisk aktivitet (Engström 2004a). Fysisk aktivitet

förebygger bland annat risken för sjukdomar och har även visat sig ge positiv utveckling på

skolprestationerna i teoretiska ämnen (Blair 1997; Ericsson 2003).

I tidigare studier har det visat sig att skolledare vill utöka tiden för fysisk aktivitet i

skolan men menar att ämnet konkurrerar med alla andra ämnen som ska hinnas med under

skolveckan. Även bristfälliga lokaler och resurser nämns som hinder. (Cox et al. 2011; He et
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al. 2011). 

Vidare menar vissa skolledare att rasterna är bra tillfällen för att främja fysisk aktivitet.

Med löst material, exempelvis bollar och hopprep kan man öka elevernas fysiska aktivitet.

(Karvinen 2008; Parrish et al. 2011)

Både elever  och  skolledare  menar  att  det  viktigaste  i  ämnet  idrott  och  hälsa  är  att

eleverna har roligt, men även att ämnet ska medföra att eleverna utvecklar en god självbild

(Skolverket  2005;  Quennerstedt  et  al.  2008).  Vidare  tyder  forskning  på  att  många  elever

känner sig obekväma och klumpiga på idrottslektionerna. Omklädningssituationen ses också

som  ett  problem  (Larsson  2004;  Skolverket  2005).  Skolledarna  påpekar  att  om  ämnets

lektionsinnehåll inte varit så tävlingsinriktat så kunde det bidragit till att fler elever deltog i

undervisningen (He et al. 2011).

Avslutningsvis  finns  inte  många  studier  gjorda  i  Sverige  där  fokus  ligger  på  att

undersöka skolledares syn på ämnet idrott och hälsa och hur skolledarna arbetar för att främja

elevernas fysiska aktivitet. Vår undersökning ska bidra till att täcka denna kunskapslucka och

skapa en förståelse för vilka ramfaktorer som är avgörande i detta arbete.

1.4 Syfte och frågeställningar

Syftet var att undersöka skolledares syn på fysisk aktivitet samt ämnet idrott och hälsa.

Frågeställningar:

Vilken inställning har skolledarna till fysisk aktivitet?

Vilken syn har de på ämnet idrott och hälsa?

Vilka möjligheter till ökad fysisk aktivitet i skolan identifierar skolledarna?

Hur ser skolledarna på skolans roll när det gäller elevernas fysiska aktivitet utanför skoltid?

1.5 Teoretisk utgångspunkt

Det  teoretiska  ramverk  som  denna  studie  utgår  från  är  ramfaktorteorin.  Ramfaktorteorin

presenterades  för  mer  än  fyrtio  år  sedan  av  Urban  Dahllöf  (Dahllöf  1967).  Syftet  med

ramfaktorteorin var att förklara samband mellan undervisningens ramar i form av tid, innehåll

och dess resultat. Genom att studera detta kunde det konstateras att vissa resultat inte går att

uppnå  inom  vissa  ramar  eftersom  de  är  så  pass  begränsande  och  styr  innehållet  i

undervisningen  (Lindblad  et  al.  1999).  Lundgren  (1981,  s.  233)  refererar  till  Dahllöfs
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definition av begreppet ram: ”Faktorer vilka begränsar den faktiska undervisningsprocessen

och över vilka de som undervisar och de som undervisas inte har någon kontroll”. Lundgren

(ibid) har sedan vidareutvecklat detta begrepp och delat in ram i tre olika punkter:

⁃ Konstitutionella ramar – skollag och andra förordningar.

⁃ Organisatoriska ramar – organisatoriska åtgärder som relateras till ekonomiska 

resurser, vilket kan vara klassens storlek och fördelning av resurser och tid.

⁃ Fysiska ramar – materiella ting såsom läromedel, utrustning och byggnader.

Ramar är alltså yttre gränser. Det går inte att genom ramarna uttala sig om resultaten om vi

inte förstår den bakomliggande processen som finns inom de givna ramarna (Lundgren 1994).

Med  andra  ord  innebär  det  att  faktorerna  som  styr  utbildningen  inte  direkt  verkar  mot

resultatet.  ”De faktorer som styr inramar vad som är möjligt  och inte möjligt” (Lundgren

1994, s. 9). Resultaten av utbildningen kan inte förklaras om inte en analys av processen

genomförs. Resultaten skapas genom de processer som används. ”Man kan inte ha kännedom

om en viss  uppsättning ramar  exakt  predicerar  vilken pedagogisk process  med åtföljande

resultat som kommer till stånd. Men man kan med vetskap om en viss konstellation av ramar

med stor sannolikhet förutsäga vilka processer som inte kan uppträda” (Gustafsson 1994, s.

14). I slutändan handlar det om hur ramarna uppfattas av olika aktörer, exempelvis lärarna,

eleverna och skolledningen, och hur ramarna utnyttjas i de pedagogiska processerna (ibid).

Figur 1. Ramfaktorteorins tankemodell efter Gustafsson (1994, s. 14)

Skolreformerna  har  förändrat  läroplanerna  sedan  ramfaktorteorin  presenterades  för  första

gången. Läroplanen har gått från att ha varit regelstyrd till att ha blivit mål- och resultatstyrd.

Lindblad (1999) menar dock att detta inte är ett argument för att ramfaktorteorin skulle sakna

aktualitet.

I denna studie används ramfaktorteorin för att förstå och analysera innebörden av ramar

för skolledarnas arbete med att främja elevernas fysiska aktivitet.
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2 Metod

Metoden som användes vid datainsamlingen var kvalitativa intervjuer. Eftersom vi inte gjorde

intervjuerna själva utan utgår från ett färdigt intervjumaterial2, kommer vi här att redovisa

dels den metodbeskrivning som låg till grund för intervjuerna, dels vår egen bearbetning av

intervjumaterialet. Vi vill även ge en mer allmän beskrivning av den kvalitativa intervjun som

metod och visa på hur vår studie förhåller sig till denna forskningstradition.

2.1 Urval

Urvalet baseras på de två studierna ”Fysisk aktivitet i skola och på fritid. Lärandeprocesser i

skilda  miljöer”  och  ”Barns  och  ungdomars  fysiska  aktivitet”  (Engström  2004b).  Den

förstnämnda utgår från de fem skolorna från SIH:s basstudie (se avsnitt 1.2.1) med de mest

aktiva eleverna i år sex och de sex skolorna med de minst aktiva. Eftersom vissa av klasserna

bytt  skola  sedan basstudien,  inkluderades  både  de ursprungliga  skolorna och de  nya,  och

skolledare från samtliga av dessa skolor intervjuades. Med bortfall inräknat har vi från den

här studien fått tillgång till sammanlagt 13 intervjuer. Den andra studiens urval gjordes på

liknande sätt, men utgick från de tre mest aktiva respektive tre minst aktiva skolorna med

avseende på år tre. Från dessa skolor har vi fått tillgång till sammanlagt fyra intervjuer. Totalt

omfattar materialet alltså intervjuer med 17 skolledare (13 kvinnor och 4 män), två av dem är

dock  ofullständigt  utskrivna,  på  grund  av  brister  i  inspelningen.  Intervjuerna  gjordes

ursprungligen som en del i arbetet med att beskriva de aktuella skolorna och försöka förstå

vad som ligger bakom skillnaderna i elevernas fysiska aktivitet. Fokus i detta arbete har dock

inte  varit  att  göra  någon koppling  mellan  skolledarnas  intervjusvar  och elevernas  fysiska

aktivitetsgrad – istället ser vi urvalsförfarandet som ett sätt att öka chansen till  en bredd i

perspektiv, med skolor med både låg och hög aktivitetsgrad och en god spridning över landet.

2.2 Metodval och praktiskt genomförande

Intervjuerna genomfördes  på plats  i  respektive skolor  och  intervjutiden var  ca en timme.

Samtalen spelades in och transkriberades, och det är dessa intervjuutskrifter vår studie bygger

på.  Den  använda  intervjutypen  beskriver  Jane  Meckbach  (via  mejlkorrespondens)  som

”semistrukturerat  samtal”.  Frågeområdena  behandlades  i  huvudsak  i  den  ordning  de  är

2 Intervjuerna gjordes 2002 av Jane Meckbach, Britta Thedin Jakobsson och Lars-Magnus Engström från GIH.
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uppställda  i  intervjuguiden  (se  bilaga  2),  men  frågorna  ställdes  på  det  sätt  som passade

situationen och med en öppenhet för att ställa följdfrågor. Det var alltså kvalitativa intervjuer

och forskarnas syn på denna metod beskriver Meckbach på följande vis:

Den  kvalitativa  intervjuns  syfte  är  att  försöka  förstå  världen  utifrån  så  som den
framställs  av  den  intervjuade.  Det  är  med  andra  ord  utifrån  den  intervjuades
erfarenheter människans livsvärld ska belysas och förstås.3

Brinkmann  & Kvale  (2009)  menar  att  den  kvalitativa  forskningsintervjun  bygger  på  det

vardagliga  samtalet,  men  har  som  syfte  att  konstruera  kunskap  med  hjälp  av  det

meningsutbyte som sker mellan intervjuaren och den intervjuade. Enligt dem går det inte att

se intervjuaren som en neutral registrerare av den intervjuades uttalanden, utan båda har en

aktiv  roll  i  kunskapsproduktionen.  Trosts  (2010)  syn  på  den  ideala  kvalitativa  intervjun

placerar den dock något längre från det vardagliga samtalet: ”Intervjuaren ska inte vara någon

robot,  utan  fortfarande  vara  människa  men  skall  ligga  lågt  med  sitt  eget  tyckande  och

görande”  (ibid,  s.  54).  Trost  menar  att  intervjun ska  baseras  på  frågeområden snarare  än

färdigformulerade frågor och att intervjuaren ska styra vilka ämnen som avhandlas, men att

den intervjuades tankegångar får avgöra i vilken ordning (ibid).

Det  aktuella  intervjumaterialet  kan  sägas  ligga  närmre  Brinkmann & Kvales  (2009)

beskrivning av intervjusituationen som intersubjektiv, samtidigt som intervjuerna, för att täcka

det  stora  antalet  frågor/frågeområden  (inkluderandes  frågor  av  icke-kvalitativ  natur),  blir

något mer styrda jämfört med den traditionella kvalitativa forskningsintervjun.

2.3 Strukturering och analys av intervjumaterial

Brinkmann & Kvale (2009) skriver att man bör tänka igenom hur intervjuerna ska analyseras

redan innan de utförs och att detta får inverkan på hur intervjuguiden utformas, samt även hur

intervjuerna utförs och hur de skrivs ut. För vår del är ju detta beslut som redan tagits, det vi

kan  göra  för  att  få  ut  så  mycket  som  möjligt  av  intervjumaterialet  är  att  utgå  från  de

frågeställningar  som  redan  satts  upp  och  bearbeta  samt  komplettera  dessa  för  att  styra

analysens fokus i riktning mot vårt intresse.

Med  Brinkmann  &  Kvales  syn  på  den  kvalitativa  intervjun  som  ”intersubjektiv”

kunskapsproduktion (se ovan) faller det sig naturligt att inte betrakta intervjuutskrifterna som

ett  avslutat  material,  utan  att  i  analysen  så  att  säga  fortsätta  dialogen. För  att  göra  ett

3 Meckbach refererar här till Kvale (1997).
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omfattande intervjumaterial mer överskådligt och hanterbart finns det flera olika tekniker som

kan användas. Vi har valt att använda oss av  Meningskoncentrering, som innebär att texten

delas upp i enheter, där varje enhet kan beskrivas utifrån sitt centrala tema. Beskrivningen ska

vara enkel och kortfattad och utgå ifrån den intervjuades synvinkel (så som den uppfattas av

forskaren)  (ibid,  s.  221-223).  Anledningen till  att  vi  valt  denna teknik är  att  den gör  det

möjligt att skapa överblick och jämföra intervjupersonernas svar, samtidigt som meningen i

det  som  sägs  kvarstår.  Det  blir  även  lätt  att  utifrån  temabeskrivningarna  återgå  till

intervjuutskrifterna för att hämta citat eller göra mer detaljerade analyser av specifika avsnitt.

Meningstolkning innebär  tvärt  om  ofta  att  mer  text  skapas  jämfört  med

utgångsmaterialet. Här handlar det om att gå ett steg längre än att bara strukturera det som

sagts.  Detta  kan  göras  genom  att  intervjupersonernas  uttalanden  sätts  in  i  ett  större

sammanhang. (ibid, s. 223) Vi har valt att tolka intervjuerna i förhållande till ramfaktorteorin

(se Teoretisk utgångspunkt), för att erbjuda en möjlighet till fördjupad förståelse av det som

sägs.

Det första steget efter genomläsning av intervjuerna var således att identifiera enheter i

texten och beskriva dessa utifrån deras centrala tema. Därefter kunde vi jämföra vilka likheter

och  skillnader  som  fanns  mellan  hur  informanterna  uttalar  sig  om  undersökningens

frågeområden, och strukturera de sammantagna beskrivningarna utifrån våra frågeställningar.

I  diskussionsdelen  gör  vi  en  kritisk  granskning  av  skolledarnas  uttalanden  och  försöker

fördjupa  förståelsen  av  dessa  genom  att  ställa  dem  mot  ramfaktorteorin  och  tidigare

forskning.

2.4 Trovärdighet

Det går inte att förutsätta att en person ska svara likadant på en fråga om den ställs vid två

skilda tillfällen, därmed är det heller inte relevant att tala om reliabilitet eller tillförlitlighet i

samband med kvalitativ forskning, menar Trost (2010). Även frågan om validitet hör i första

hand hemma i den kvantitativa forskningen. Istället för reliabilitet och validitet är det lämpligt

att tala om trovärdighet (Trost 2010). I vårt fall kan det dock vara på sin plats att ställa sig

frågan om intervjumaterialet är lämpligt för att besvara våra frågeställningar. Svaret är att vi

till stor del använt oss av samma frågeställningar som de intervjuande forskarna och därutöver

bedömt vad som varit möjligt att besvara utifrån de faktiska intervjuutskrifterna. Delar av

frågeguiden  ligger  dock  utanför  våra  frågeställningar  och  dess  stora  omfattning  minskar

utrymmet för följdfrågor; detta gör att beskrivningarna ofta stannar på en mer översiktlig nivå.
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En  annan  begränsning  är  att  vi  delvis  saknar  den  kringinformation  forskarna  hade  vid

intervjutillfället, exempelvis vad som sas före och efter intervjun. Vi kan heller inte ta hänsyn

till tonfall, kroppsspråk och liknande. I de fall nämnda (eller andra) förhållanden leder till

oklarheter  vid  läsningen  av  intervjutexterna,  har  vi  valt  att  helt  enkelt  utelämna  dessa

uttalanden.

2.5 Etiska aspekter

De intervjuade skolledarna har inför och vid själva intervjutillfället informerats om studiens

syfte  och  att  deras  anonymitet  kommer  att  säkerställas.  Citat  från  intervjumaterialet  har

använts med försiktighet och i  vår redovisning har inga uppgifter inkluderats  som gör att

skolledarna eller skolorna blir tydligt identifierbara.
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3 Resultat

Resultaten presenteras nedan uppdelade efter undersökningens frågeställningar. Skolledarna

har numrerats från 1-17. För överskådlighetens skull har vi även delat in svaren ytterligare

med hjälp av underrubriker, att en viss rubrik finns betyder dock inte att detta ämne tagits upp

i samtliga intervjuer, eller att det uttömts fullständigt.

3.1 Vilken inställning har skolledarna till fysisk aktivitet?

De  flesta  skolledarna  uttrycker  sig  positivt  om  fysisk  aktivitet,  däremot  är  det  en  stor

spridning vad gäller hur aktiva de själva är. Det framstår tydligt att de är medvetna om vilka

positiva effekter fysisk aktivitet har. Skolledare (11) säger att ”motionen [är] lite grann ett

dåligt samvete” - hon är medveten om de positiva effekter fysisk aktivitet medför, men utövar

inte själv någon typ av fysisk aktivitet. (11) säger vidare att hon försöker peppa lärarna på

detta område och menar att ”all tid i skolan som används på så sätt att barnen får röra sig i

kombination med frisk luft, är väl investerad tid”. Skolledare (6) uttrycker att det är svårt att

prioritera  träning  för  egen  skull,  men  att  det  blir  lättare  att  ta  sig  tid  om  man  tränar

tillsammans med någon eller som i hans fall har rollen att träna andra. (14) är själv fysiskt

aktiv, främst genom olika träningspass på Friskis & Svettis. Fysisk aktivitet är bra för den

fysiska och psykiska hälsan, menar hon.

Skolledare (17) menar att hon ser en förändring hos eleverna idag jämfört med tidigare;

barn som är inaktiva är oftast trötta, de har en tendens till att bli allt fetare och har dåliga

kostvanor. Skolledare (2) poängterar att barnens fysiska aktivitet är viktig för att de ska orka

med skolarbetet. Samtidigt menar hon att de som alltid är aktiva blir trötta av den anledningen

istället. Tre av skolledarna (7, 14, 17) framhåller vikten av den naturliga vardagsmotionen. Att

röra på sig behöver inte vara en specifik aktivitet, menar de, utan det kan handla om att gå

eller cykla istället för att åka bil.

Att vara fysiskt aktiv innebär också att man är en förebild för andra, säger skolledare

(3). För barn som aldrig sett sina föräldrar vara fysiskt aktiva blir det mindre naturligt att själv

vara det, menar hon.

Skolledare  (11)  säger  att  av  vad  hon  förstått  står  vi  enligt  forskningen  inför  ett

avgörande, vi måste bryta den negativa trenden och få barn och vuxna att bli mer fysiskt

aktiva om vi ska kunna undvika att få stora problem i framtiden. (11) säger dock att hon som
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skolledare inte ”gått in aktivt” och fortsätter: ”jag kan inte säga att jag värnar speciellt mycket

om idrottsämnet [...] Men visst är det viktigt, självklart”.

3.2 Vilken syn har skolledarna på ämnet idrott och hälsa?

Varför är ämnet viktigt?

De flesta informanterna uttrycker att ämnet idrott och hälsa är mycket viktigt. Detta motiveras

bland annat på följande sätt: Ämnet har en social funktion och ger eleverma social träning

(14), de får kunskaper om hälsa och kost (3, 16, 17), motoriken tränas (10, 14), självbilden

förbättras (1, 11), liksom prestationerna i övriga ämnen (1).

Skolledare (14) säger att det är viktigt för barn att få göra saker i grupp, oavsett om det

handlar om idrott eller musik (som hon själv hållit på med). Detta leder enligt henne till att

barnen får träning i att visa hänsyn och respektera varandra.

Skolledare (3) menar att det är viktigt för eleverna att få en förståelse för vad de ska äta

och att det inte bara tar ”en liten potatisbit för att soppan är äcklig”. Hon tror att eleverna inte

naturligt har vanan att äta nyttigt, då husmanskost har fått stå tillbaka till fördel för pizza och

annan snabbmat.

Skolledare (1) menar att fysisk aktivitet bidrar till bättre utveckling inom matematik,

logiskt tänkande och läs- och skrivfärdigheter. Vidare säger (1) att ämnet kan bidra till att

eleverna får med sig upplevelser av rörelseglädje inför framtiden.

Vad bör ämnet innehålla och vilka kunskaper ska det leda till?

Många av informanterna uttrycker att idrottslektionerna ska vara roliga. (10) uttrycker det på

följande vis: ”Glädjen av att röra sig och att må bra. Du får ju en massa positiva hormoner

som hoppar omkring i kroppen och som gör att det känns bra när du rör på dig. Jag tror att det

är viktigt att man talar om för barn att det är så det funkar”. Men det handlar inte bara om att

ha roligt för stunden, utan också om att skapa en positiv inställning till fysisk aktivitet inför

framtiden, enligt vad som framkommer i vissa svar. (1) uttrycker att barnen ska få med sig ett

förhållningssätt; (3) säger att man ska få prova olika saker och få något med sig, så att man

själv rör på sig som vuxen;  (14)  menar  att  det  speciellt  i  de lägre åldrarna är  viktigt  att

utveckla motoriken inför framtiden.
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Två av informanterna lyfter fram elevernas självbild som ett område för idrottslektionerna att

bearbeta. Skolledare (1) säger att idrott och hälsa handlar om barnens självbild och att hitta

harmoni mellan kropp och själ, och menar vidare att hälsa handlar om att röra på sig, vara

medveten om vad man äter och hur man är mot andra – den totala utvecklingen av individen.

(11)  säger  att  barnen ska få  med sig en god självbild  och menar  vidare  att  med en god

självbild kommer man också ifrån problematiken med att byta om tillsammans med andra (se

mer om detta under Omklädningssituationen och bara ben i badhuset).

Enligt (11) är respekt för andra någonting barnen bör få med sig från idrottslektionerna.

Även (14) lyfter fram idrottslektionernas funktion för att lära eleverna att visa respekt för

varandra. Hon menar att den sociala biten och att visa hänsyn är viktiga kunskaper eleverna

kan få med sig från idrottslektionerna.

Skolledare (9) nämner friskluft och känsla för naturen som något ämnet bör innehålla,

och ser gärna att man rör på sig och andas friskluft samtidigt. (17) är inne på samma spår och

uttrycker det som att man ska lära sig uppskatta naturen och få känna att det är ”mysigt” och

roligt att röra på sig. Hon menar att idrott inte längre handlar om att hoppa bock och liknande

utan om att vara ute och röra på sig – friluftsliv. För (15) skulle det vara ”idealt” om idrotten

innehöll hajker och överlevnadskurser. (Se vidare om detta under Friidrottsdagar, friluftsliv

och andra schemabrytande aktiviteter.)

Skolledare (16) och (17) uttrycker att det är positivt att hälsa blivit en del av ämnet och

att även kunskaper om kost ingår. (17) vill också visa på mångfalden av rörelseaktiviteter och

att eleverna får tips på vad man kan göra. (15) tycker att det är bra att de ”kommit bort från

det eviga bollspelandet” och vill inte se att terminen bestar till två tredjedelar av bollspel.

Även om flera av skolledarna främst uttrycker att undervisningen i idrott och hälsa ska

vara rolig och leda till en positiv inställning till fysisk aktivitet, sticker skolledare (7) ut lite:

Hon säger att hon inte bryr sig om hur eleverna rör på sig, bara  att de gör det och menar

vidare att det är ”fånigt” att lägga vikt vid att eleverna till exempel ska kunna stå på händerna,

det grundläggande är att det ska vara roligt och ge bra kondition.

Friidrottsdagar, friluftsliv och andra schemabrytande aktiviteter

Alla skolorna har någon typ av friluftsdagar. Men mängden kan skilja sig från en planerad

friluftsdag innevarande termin (9) till  ”massor” (5). Skolledare (9) ser dock gärna att man

även utnyttjar andra tillfällen, till exempel ”militärjoggen”. Hon har inte jobbat så länge på

skolan och säger att det är färre friluftsdagar på denna skola än vad hon är van vid, men att
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personalen lägger ner mycket arbete på de dagar man har. (5) nämner vandring och paddling

som exempel på friluftsaktiviteter och berättar vidare att friluftsliv på skolan organiseras och

genomförs av arbetslagen, för att sedan rapporteras till idrottslärarna.

Skolledare (3) berättar att personalen varje vår brukar cykla till ett ställe med eleverna

och fiska. Vidare berättar hon att de har en speciell aktivitetsvecka då eleverna har någon

fysisk aktivitet inlagd varje dag. Skolledaren cyklar då mountainbike med en grupp i skogen.

Hon fortsätter:  ”Aktivitetsveckan kommer vi  nu ha som tradition,  sen lägger  vi  in  någon

friluftsdag på våren. Ishallen och badhus har vi också nära.” (3) berättar också att de kanske

ska åka skidor med en grupp elever under vintern och nämner samtidigt att flertalet elever

kanske inte har skidor. Helst skulle hon ta med sig en grupp elever som inte stått på skidor

förut, hyra utrustning åt dem och ”ge dem den upplevelsen”.

Skolledare (6) berättar att eleverna åker ut en dag på hösten med respektive arbetslag.

Det finns även möjlighet att göra detta fler gånger under läsåret. Därutöver har hela skolan

vinterfriluftsdag.  Sjuorna  åker  på  ett  övernattningsläger,  liksom  åttorna.  Åttornas  läger

kombinerar uteaktiviteter med drogfrågor och samlevnadsfrågor.

På  skolledare  (10):s  skola  har  man  friluftsliv  minst  en  gång  i  månaden  och  6-8-

åringarna har utedag en dag i veckan, då de är i sin ”skolskog”. Hela skolan är ofta ute och

vandrar på en vandringsled och då får äldre elever ta ansvar för yngre. Under vandringarna

kan de ha stationer som kan handla om att röra på sig eller om iakttagelseförmåga, ”men mest

om att vi ska vara tillsammans”. Hon menar att vandringarna även förebygger mobbning.

(13) berättar att de har vissa fasta årliga friluftsdagar, till exempel orientering. Lärarna

lägger  även  in  utomhusaktiviteter  i  början  av  höstterminen  och  slutet  av  vårterminen,

exempelvis får eleverna åka till  en strand och ha fysiska aktiviteter.  Skolan brukar också

ordna en brännbollsturnering.

Även på skolledare (15):s skola har de en orienteringsdag: ”vi brukar ha en heldag i

orientering, vi brukar ha en heldag i friidrott och sen har vi nåt som vi kallar vinteridrottsdag

och det har blivit mer en sån här prova-på-dag, när de får testa olika aktiviteter”. Skolan har

även terränglöpning och en ”triangelkamp” mellan tre skolor, samt deltar i skoljoggen. (Totalt

nämner fem av skolledarna att man deltar i Skoljoggen.4)

4 Skoljoggen är ett riksomfattande motionslopp till stöd för Skolidrottsförbundet samt välgörande ändamål. Se 
vidare <http://www.rf.se/Arbetsrum/Idrottiskolan/Sidstruktur/Skol-IF/Skoljoggen/> (acc. 2012-
10-10) och <http://www.skoljoggen.nu> (acc. 2012-10-10).
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(4) berättar att de under läsåret bland annat har orienteringsdag, friluftsdag och isdag, samt att

eleverna från och med år 2 har simundervisning. (4) säger angående isdagen: ”det är viktigt

nu att barnen väl känner till den omgivning som finns”.

Identifierade problem och vad skolledarna vill förändra i undervisningen

Elevernas inställning till ämnet skiljer sig, vilket (15) beskriver på följande vis: ”en del barn

älskar de här timmarna [...] medan andra tycker att det där med idrott kan man väl skita i, va”.

Hon berättar att det har varit omfattande problem med skolk på idrottslektionerna och menar

att en del elever som börjar skolka på idrotten fortsätter sedan att skolka i andra ämnen. (11)

säger  att  det  finns  ”två  läger”,  dels  de  väldigt  fysiskt  aktiva  och dels  de  som är  väldigt

inaktiva. Vissa tränar sju dagar i veckan, medan den andra ytterligheten utgörs av de som är

”väldigt, väldigt passiva”.  Det finns problem med elever som skolkar mycket på idrotten,

”man har tagit på sig den här rollen att jag är en sån som inte tycker om idrott”. Möjliga

orsaker (11) lyfter fram är ombytessituationen och själva innehållet, som hon menar kan vara

för tävlingsinriktat.

Även (15) ser en risk med att idrottslektionerna blir för elitinriktade och menar att det är

större fokus på att vara bra på idrottslektionerna jämfört med på mattelektionerna. Hon vill att

fokus ska ligga på motion. Skolledare (16) menar att det både från föräldrar och från elevers

sida kan finnas önskemål om att undervisningen ska vara mer elitinriktad, vilket hon vänder

sig emot. (2) menar att vissa elever motiveras av tävlingsmomentet men att det inte är något

man bör lägga tyngd på i skolan. Flera av skolledarna framhåller att det är viktigt att alla kan

delta. (Se vidare under Vilka kompetenser och egenskaper ska idrottsläraren ha?)

Skolledare (16) funderar på om de ibland skulle behöva ha två idrottslärare för en klass, till

exempel i simningen. Även (10) nämner simningen som ett område där det kan behövas högre

personaltäthet. (15) säger att de vill satsa mer på simundervisningen men inte har ekonomiska

förutsättningar för det.

(7) föreslår att idrottsaktiviteterna inte alltid måste genomföras klassvis, istället skulle

uppdelningen kunna baseras  på  intresse:  en  grupp spelar  fotboll,  en  grupp kör  Friskis  &

Svettis, osv. Detta skulle enligt (7) innebära att hela klassen inte har lektion samtidigt, utan att

lektionen infaller beroende på när respektive grupp är schemalagd.

23



Vilken status har ämnet?

Skolledare (3), som saknar utbildad idrottslärare på skolan, menar att ämnets status varierar

bland personalen. Övriga informanter som uttalar sig om statusfrågan säger att ämnets status

är  hög  eller  densamma  som för  andra  ämnen.  (2)  säger  att  ämnet  har  hög  status  bland

personalen, men ännu högre bland eleverna och menar vidare att en elev som är duktig på

idrott också får högre status rent generellt.

Skolledare (4) menar att idrottsläraren påverkar ämnets status på skolan och säger att

idrott är ett område han prioriterar. Han berättat att mycket kretsar kring idrottsämnet tack

vare de två duktiga lärarna och att ämnet har hög status på skolan.

(7) besvarar inte någon fråga som specifikt rör ämnets status, men gör ett uttalande som

ändå kan vara intressant i sammanhanget. Hon jämför med att elever som har svårigheter i till

exempel svenska får extra stöd och får därmed en plötslig insikt: ”det är ju lika viktigt att ha

god kondition och kunna röra sig som att kunna läsa faktiskt [...] nämen det slog mig nu alltså

att vi tar det nog [...] inte riktigt på allvar”.

Vilka kompetenser och egenskaper ska idrottsläraren ha?

Återkommande  kompetenser  som efterfrågas  hos  idrottslärarna  är  att  kunna  entusiasmera

eleverna och att få med sig  alla elever i undervisningen. Idrottsläraren bör vara en förebild

och kunna förmedla glädje i det de gör.

Skolledare (17) nämner även att medicinsk och psykologisk kunskap är önskvärt, för att

förstå hur barnen fungerar. Hon säger att det inte är nog att ha ett eget intresse för idrott utan

menar att det allra viktigaste är att ha god hand med eleverna och att kunna lära ut ämnet.

Skolledare  (9)  tycker  att  läraren  ska  kunna  ”stimulera  elevernas  känsla  för  natur  och

friluftsliv”.

Skolledare (3) berättar att de inte har någon idrottslärare och att det inte är någon som

brinner för ämnet även om vissa är intresserade. (7) är inne på samma tema och menar att den

som valt att utbilda sig till idrottslärare brinner för ämnet i högre grad än någon som inte gjort

det.

Ska idrottslärarna ingå i arbetslagen?

Flera av skolledarna ser det som en fördel om idrottslärarna har något ytterligare ämne eller

om de ändå ingår i arbetslag. En anledning till det kan vara att förbättra kommunikationen
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med kollegorna (11, 2) eller (i fallet med flerämneslärare) att minska den arbetsmiljömässiga

belastningen (2, 4, 15).

Skolledare (11) säger att det till exempel kan vara bra för läraren som tar emot klassen

efter idrottslektionen att veta om det varit konflikter eller att ”nu kommer Kalle kanske en

halvtimme försent, för att han inte hittade på kartan”.

Skolledare (2) berättar att idrottslektionerna inte täcker hela tjänsten för idrottsläraren,

och att denne därför får gå in även som klasslärare. Hon tror att idrottsläraren bäst utnyttjas i

idrottshallen, men att det ur ett längre perspektiv kan vara bättre med den delade tjänsten,

eftersom det blir  slitigt  att  bara vara i  idrottshallen och kontakten med kollegorna då blir

sämre.

På  skolledare  (4):s  skola  ingår  lärarna  inte  i  arbetslagen,  men  han  föredrar

flerämneslärare (som då blir inkluderade i arbetslagen). Förutom att det blir mindre fysiskt

slitsamt, får lärarna då möjlighet att se eleverna i olika situationer, säger han. En annan fördel

med flerämneslärare,  som framhålls  av skolledare (15),  är  att  det ger färre lärare för den

enskilde eleven.

Skolledare (6) berättar att idrottslärarna på skolan är med i arbetslagen, men menar att

blandningen av lärare i arbetslagen till viss del sker på bekostnad av gemensam planering för

lärare med samma ämne. Han berättar att idrottslärarna är mentorer för en halv klass var och

att det finns mentorstid där läraren träffar en eller några elever åt gången.

Tid för ämnet

De flesta av skolledarna berättar att de har två lektioner idrott och hälsa per vecka. Nedan

redovisas  intervjusvaren  på  området,  ordnade  efter  om  de  vill  öka  ämnets  tidsmässiga

omfattning, eller om de hänvisar till andra lösningar för elevernas fysiska aktivitet.

Vill öka tiden för idrott och hälsa:

Skolledare (15) berättar att alla elever på skolan har två 50-minuterslektioner per vecka, hon

tycker att det behövs mer tid men ser inte utrymmet i schemat, dessutom finns inte nog med

utrymme i idrottshallen för några större ökningar av ämnets omfattning.

(10) menar att det är stort fokus på kärnämnena – det är dessa som kontrolleras utifrån

och där skolan får kritik om man inte håller måttet: ”alla signaler som går till och från skolan

säger att svenska, engelska och matte är det som gäller”. Hon kulle gärna se ett idrottspass

varje dag, men det blir istället kärnämnena som prioriteras.
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Skolledare  (3)  berättar  att  eleverna  har  två lektioner  per  vecka.  Hon skulle  vilja  följa  de

rapporter som stödjer en utökning av ämnets tid, men säger liksom (15) att det inte finns mer

utrymme i idrottshallen.

Skolledare (6) berättar att de har två timmar idrott och hälsa i år 7-8 och 1,5 timme i år

9. Han säger att de skulle vilja ha två timmar i nian också, men att det inte finns utrymme för

mer på grund av busstiderna.

Skolledare (8) låter idrottslärarna bestämma upplägget. Dessa har beslutat att alla elever

ska ha en 80-minuterslektion och att pojkar och flickor undervisas separat. (8) skulle dock

hellre se att undervisningen skedde klassvis och med två gånger 50 minuter per vecka.

Hänvisar till andra lösningar:

Skolledare (9) har på sin skola en lektion på 60 min och en på 40 min, vilket inte är nog för att

skapa den känsla för naturen och att vara ute som hon skulle vilja se hos eleverna. Hon tror

dock inte att öka tiden är lösningen, utan menar att det ligger på föräldrarna, övrig personal på

skolan och hela samhället, att skapa en god livsstil.

(2)  tror  att  två  pass  per  vecka  kanske  räcker,  om man  ser  till  att  det  finns  andra

möjligheter att röra på sig. Hon berättar att kommunen har ett projekt som syftar till att få alla

elever att röra på sig flera pass per vecka.

Övriga:

Skolledare  (4)  säger  att  de  följer  timplanen som anger  att  det  ska  vara  sammanlagt  500

timmar idrott och hälsa från år 1-9, vilket blir ungefär två gånger 60 minuter per vecka.

Lokaler och utrustning (se även Omklädningssituationen... nedan)

Skolledare  (15)  säger  att  eleverna  nuförtiden  inte  har  skridskor  och  skidor  vilket  är  ett

problem under vintersäsongen. Även (3) nämner just skidor som ett problem. (17) menar att

eleverna ofta saknar lämpliga kläder för utomhusvistelse.

(15)  berättar  vidare  att  skolans  idrottshall  varit  i  renoveringsbehov  i  minst  15  år.

Utrymmena är trånga; det finns en skjutvägg som gör att salen kan användas av två grupper

samtidigt, men hon säger att det tyvärr ständigt är så fullbelagt att de aldrig kan utnyttja hela

salen samtidigt. Vidare berättar hon att när skolan nu ska renoveras, utelämnas idrottshallen

(eventuellt ska det byggas en kommunal idrottshall i stadsdelen).

26



Skolledare (10) (som arbetar på en skola där man är ute mycket) säger att de har en liten men

fräsch och alltid nystädad idrottshall, vilket gör det roligare med idrott. Hon menar att om

idrottshallen varit tråkig, hade de kanske hållit sig till vad kursplanen kräver, istället för att

som nu lägga in extrapass.

(17) berättar  att  de hyr in sig på en idrottshall,  som är sliten.  När något går sönder

skyller uthyrarna på varandra. En annan nackdel är att de inte kan använda hallen som de vill

och låta saker vara framme. Hon skulle vilja ha mer utrymme till uppträdanden, dans och

rörelse. Emellanåt använder man matsalen till detta (utanför lunchtid).

Omklädningssituationen och bara ben i badhuset

Skolledare  (11)  menar  att  idrott  är  ett  ämne där  det  kan  uppstå  konflikter  i  till  exempel

omklädningsrummet och nämner även att vissa inte vågar byta om med andra elever. Även tre

av de andra skolledarna lyfter fram omklädningssituationen som ett möjligt problemområde.

(15) beskriver att det är trångt i omklädningsrummen på skolan, vilket leder till konflikter när

två grupper vistas där samtidigt. (13) säger att det kan vara ett problem att läraren inte alltid

ser vad som försiggår i omklädningsrummen och menar vidare att det speciellt bland vissa

invandrargrupper kan vara känsligt att byta om tillsammans med andra. (16) tar upp att även

simningen kan vara ett problem för att vissa elever tycker det är jobbigt att visa upp sina

kroppar: ”jag vet att det finns ungdomar som inte vill vara med på badet för att de tycker att

de är för tjocka, för fula eller har bleka ben”.

(17) tror att om omklädningsrummen och idrottshallen varit mer inbjudande hade fler,

framförallt  bland  tjejerna,  velat  ha  idrott  i  skolan.  Hon skulle  gärna  se  att  omklädnings-

rummen var lite spainspirerade: ”mysig miljö, ren och fräsch och lite som doftar gott”.

3.3 Vilka möjligheter till  ökad fysisk aktivitet  i  skolan identifierar

skolledarna?

(4) berättar att sexorna varje morgon går på morgonpromenad 10 minuter med sina lärare. Två

andra möjligheter för att öka elevernas fysiska aktivitet under skoldagen, som framkommer i

intervjuerna, är att integrera idrott och hälsa eller utomhusvistelse, i andra ämnen, samt att

främja fysisk aktivitet på rasterna:
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Integrering

Flera  av  skolledarna  lyfter  fram  möjligheterna  med  att  integrera  idrott  och  hälsa  eller

utomhusvistelse med andra ämnen. Exempel på kontaktytor mellan idrott och hälsa och andra

ämnen är dansens självklara koppling till  musiken, och även till  andra kulturer (SO), och

friidrottens koppling till matematik i form av att exempelvis mäta längdhopp.

(17)  berättar  att  de,  speciellt  i  år  f-3,  förlägger  många  lektioner  utomhus.  Också

skolledare (1) förordar att vara utomhus även på andra lektioner än idrott och hälsa. De har

skog i anslutning till skolan.

(9) berättar att de integrerar idrott med till exempel No-ämnena. (14) tycker att det är

lätt att integrera idrott och hälsa med andra ämnen och ser gärna mycket ämnesintegreringar

rent allmänt, för att ge eleverna en helhetssyn.

Raster

Skolledare (10) menar att rasterna bör vara långa nog för att eleverna till exempel ska hinna

spela en liten basketmatch och hon säger att alla eleverna ska vara ute. Vidare framhåller (10)

att det är viktigt att det finns lekredskap och en god utemiljö. Hon ber varje år om pengar för

att förbättra den enligt henne lite tråkiga skolgården och berättar att en gungställning är nyhet

för i år.

(17)  satsar  mycket  på  lekredskap  (som  trampcyklar  till  de  minsta  barnen)  och

klättervägg. Hon berättar vidare att skolan har planer för en teknikbana där man kan träna att

hoppa, krypa och liknande.

(2) berättar att de har ställt i ordning en bana som barnen kan gå eller springa och samla

poäng. Målet är att skolan gemensamt ska ha tagit sig ett varv runt jorden under läsåret. (2)

säger vidare att hon önskar ett mer varierat utbud, som hinderbana och fysiska lekar där alla

är med – då får man med den sociala biten på ett annat sätt, menar hon.

3.4 Hur ser skolledarna på skolans roll när det gäller elevernas 

fysiska aktivitet utanför skoltid?

Skolledare (10) säger att skolan ska vara en förebild för eleverna på detta område och att det

är bra om personalen har en positiv syn på att vara ute, vilket man har på den här skolan.

Vidare säger hon: ”Jag tycker att det är viktigt för oss att peka på att just entusiasmera barnen
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att om du rör dig, det är så gott för kroppen. Du mår ju bra, själen mår bra och en glad själ i en

glad kropp gör att du kan prestera mer och ta till dig mer.”

(15) menar på liknande vis att det är skolans uppgift att eleverna ska tycka det är roligt

att röra på sig och förstå hur viktigt det är, så att de kommer motionera i framtiden. ”sen så

vill ju jag att skolan ska hjälpa barn ut i skogen för de leker ju inte i skogen på samma sätt

som vi gjorde”.

(11) menar att skolan bör ta ett större ansvar för elevernas fysiska aktivitet, men säger

att det är en lång process där även föräldrar och andra krafter utanför skolan måste göra sitt.

(3) påpekar att alla föräldrar inte är så stödjande när det gäller barnens fysiska aktivitet.

Hon säger att om skolan ser att en elev har talang, kan de hjälpa denne att få kontakt med en

idrottsförening.

(14) säger att man inte får glömma bort föräldrarnas ansvar, exempelvis när det gäller

hur mycket barnen sitter framför datorer. (13) menar att föräldrarna har huvudansvaret, men

att skolan också har ett ansvar enligt läroplanen.
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4 Diskussion

Syftet med undersökningen var att undersöka skolledares syn på fysisk aktivitet och ämnet

idrott och hälsa. Nedan sammanfattas huvudresultaten och diskuteras i förhållande till tidigare

forskning samt ramfaktorer.

Av de skolledare som uttalat sig om sin inställning till fysisk aktivitet i intervjuerna, ställer sig

samtliga klart positiva. Det framgår också att skolledarna är medvetna om de positiva effekter

fysisk aktivitet kan medföra. Exempel som framhålls är att man blir piggare, den fysiska och

psykiska hälsan förbättras, liksom skolprestationerna. Trots den stora medvetenhet som finns,

är det inte alla som själva är fysiskt aktiva i någon stor utsträckning. Vissa verkar också sakna

strategier för att främja elevernas fysiska aktivitet. Som den främsta anledningen till att de

inte själva är fysiskt aktiva anges brist på tid. Även när det gäller att öka elevernas fysiska

aktivitet kommer tid upp som en begränsande faktor. Om man tittar på skollagen säger den att

”Den obligatoriska verksamheten får omfatta högst 190 dagar per läsår och åtta timmar eller, i

de två lägsta årskurserna, sex timmar per dag” (Utbildningsdepartementet 2010). Det betyder

att om denna tid utnyttjats maximalt, kräver en tidsmässig ökning på ett område att någonting

annat måste minskas. Det kan också finnas begränsningar som gör att skoldagen inte kan vara

åtta  timmar  -  en  av  informanterna  berättar  att  skolan  måste  anpassa  sig  efter  elevernas

busstider.  En  av  skolledarna  menar  att  kärnämnena är  de  som prioriteras  och anger  som

anledning till detta att det bara är i dessa ämnen skolan utsätts för en yttre granskning5. Även i

tidigare forskning (Cox et al. 2011; He et al. 2011) framstår konkurrensen från andra ämnen,

om skolveckans tid, som ett hinder för utökad fysisk aktivitet.

Året efter att intervjuerna genomfördes infördes formuleringen ”skolan ska sträva efter

att erbjuda daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen” (Utbildningsdepartementet

2003). Det fanns alltså inga sådana krav vid tiden för intervjuerna. Samtidigt kan man ändå,

med den stora medvetenhet skolledarna uppvisar, ifrågasätta varför inte fysisk aktivitet stöds i

större  utsträckning.  Ericsson  (2003)  visar  att  elevernas  resultat  i  svenska  och  matematik

förbättrades  när  de  fick  ökad  tid  till  fysisk  aktivitet  under  skolveckan.  Om  förbättrade

prestationer i de teoretiska ämnena räknas in, blir inte tid som överförs till fysisk aktivitet

nödvändigtvis att räkna som en minuspost för dessa, sett till elevernas resultat.

5 Jämförelser av skolor i form av nationella prov genomförs endast i teoretiska ämnen. Se 
<http://www.skolverket.se/prov-och-bedomning/nationella-prov/2.1101> (acc. 2012-10-11).
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Även inom ett avgränsat tidsutrymme kan det finnas åtgärder för att stödja fysisk aktivitet. Ett

exempel  är  rasterna.  Åtgärder  som  skolledarna  framhåller  för  att  öka  rastaktiviteten  är

följande: Tiden bör vara tillräcklig för att eleverna till exempel ska hinna spela en kortare

basketmatch, redskap för sport och lek ska finnas tillgängliga, samt även fast utrustning som

hinderbana och klättervägg. Rastaktiviteterna utgår i första hand från elevernas initiativ, det

nämns inget om gemensamma aktiviteter som organiseras från skolans sida. En informant

nämner dock att de satt upp en bana som eleverna kan gå eller springa och samla poäng, där

skolan har som ett gemensamt mål att man ska ha tagit sig motsvarande ett varv runt jorden

under läsåret. Också Parrish et al. (2011) konstaterar att den lösa utrustningen är betydelsefull

för elevernas fysiska aktivitet under skoldagen.

Ett annat sätt att öka den fysiska aktiviteten inom skolveckans begränsade tidsutrymme,

som några skolledare lyfter upp, är att integrera fysisk aktivitet i andra ämnen än idrott och

hälsa. Detta görs exempelvis genom att lektioner förläggs utomhus.

Sammanfattningsvis  måste  vi  ställa  frågan:  Vilken  är  den  egentliga  ramen  som

begränsar fysisk aktivitet i skolan? Som vi sett ovan är ämnets tidstilldelning inte i första hand

begränsad av timplanen utan det handlar om en fördelning av den totala tiden mellan de olika

ämnena. Och här är det, med avseende på måluppfyllelse, tänkbart att ökad tid till idrott och

hälsa i själva verket är gynnsamt för övriga ämnen. Vidare är möjligheterna till fysisk aktivitet

inte  begränsade  till  ämnet  idrott  och  hälsa,  vilket  en  del  av  skolledarna  också  uppvisar

medvetenhet om.

När det gäller elevernas totala fysiska aktivitet, inkluderandes vad de gör på fritiden,

finns det en viss variation i hur skolledarna ser på skolans roll. Flera menar att föräldrarna här

har  det  främsta ansvaret.  Samtidigt  uttrycks  åsikter  som att  skolan och dess  personal  bör

fungera som förebilder och inspirera eleverna till att vara fysiskt aktiva. Isberg (2009) visar

hur träningsdagböcker kan vara till hjälp för elever som inte är aktiva inom föreningsidrott.

Detta visar att skolan med enkla medel kan stödja elevernas fysiska aktivitet även utanför

skoltid.

De flesta skolledarna uttrycker att ämnet idrott och hälsa är mycket viktigt och exempel på

vad de förväntar sig att ämnet ska leda till är ökade kunskaper inom kost och hälsa, förbättrad

social förmåga, självbild och motorik, samt ökade prestationer i övriga ämnen. Många säger

att ämnet ska vara roligt, men det handlar kanske inte enbart om att ha roligt för stunden, utan

också om att  skapa en positiv inställning till  fysisk aktivitet  inför framtiden,  vilket också

uttrycks explicit av några av informanterna. Tre av dem lyfter också fram friluftsaktiviteter
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som centrala för ämnet. Ingen av informanterna lyfter specifikt fram bollspel som ett viktigt

innehåll  för  ämnet,  däremot  säger  en  av  skolledarna  att  hon  är  nöjd  med  att  de  lyckats

begränsa bollspelens dominans i idrottsundervisningen. 

Med tanke på vad tidigare forskning visat angående ämnets innehåll, kan dessa resultat

möjligen ses som aningen förvånande.  Skolinspektionens (2010) granskning visade att  tre

fjärdedelar av lektionerna utgjordes av bollspel eller bollekar, även Sandahl (2004) visade att

bollspel dominerar ämnesinnehållet. Om så är fallet även på de undersökta skolorna, verkar

det inte gå att härleda till en medveten intention från skolledarnas sida. Förklaringen måste

kanske i så fall sökas hos idrottslärarna.

Ramfaktorerna  förutsäger  inte  vad  som  är  möjligt  utan  vad  som  inte  är  möjligt.

Skolledarna påverkar förutsättningarna för ämnet bland annat genom vilka ekonomiska medel

ämnet tilldelas. Möjliga hinder för friluftsaktiviteter som framkommer i intervjuerna är att

många elever saknar utrustning som skidor och lämpliga kläder för utevistelse. När det gäller

skidor och liknande utrustning är det tänkbart att skolan skulle kunna tillhandahålla detta. Här

blir avsaknaden av en prioritering av specifik utrustning eller ekonomiska resurser till ämnet i

stort,  en  ramfaktor  som  hindrar  att  aktiviteten  blir  möjlig  att  genomföra.  Bollspelens

dominans kan troligen till viss del tillskrivas att de inte kräver särskilt stora resurser. Det är

dock viktigt att påpeka att utomhusaktiviteter inte alls behöver kräva stora resurser i form av

utrustning.

En  aktivitet  som  specifikt  begränsas  av  ramfaktorer  i  form  av  ekonomiska  och

personella resurser är simningen. Tre av informanterna nämner simningen som ett område där

det kan krävas högre personaltäthet eller där ekonomin hindrar utökade satsningar.

Ett  genomgående tema i skolledarnas svar, är  att idrottsundervisningen måste få med  alla

elever,  förmågan  att  åstadkomma  detta  ses  därmed  också  som  en  viktig  egenskap  hos

idrottslärarna. Quennerstedt et al. (2008) visar att många elever gillar ämnet, samtidigt som

det finns en grupp på sju procent som aldrig eller sällan deltar i undervisningen; detta är också

en bild som delvis kommer fram i intervjusvaren. En av informanterna menar också att de

elever som börjar med att skolka i idrott och hälsa, riskerar att även börja skolka i andra

ämnen. 

Områden skolledarna identifierar som kopplade till vissa elevers negativa inställning till

ämnet inkluderar omklädningssituationen och att ämnet är för tävlingsinriktat. Larsson (2004)

menar att de flesta elever ser omklädningssituationen som ett problem, för lite tid och att

duscharna är ofräscha framhålls  som de främsta orsakerna.  I  Quennerstedt  et  al.:s  (2008)
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undersökning  framkommer  att  14  procent  inte  vill  byta  om framför  andra  elever.  En  av

informanterna tror att närvaron på deltagandet på lektionerna skulle öka om omklädnings-

rummen var  mer  inbjudande.  Hon ser  gärna  att  man går  ett  steg längre  än att  bara  göra

duscharna fräscha och tänker sig lite spabetoning.

Skolledarna uttrycker överlag att idrott och hälsa har lika hög status som andra ämnen. En

menar att ämnets status är hög bland personalen, men inte lika hög som bland eleverna. I

Skolverkets (2005) undersökning svarar en majoritet  av skolledarna att  ämnet är  viktigt  i

förhållande till andra ämnen. En skolledare menar att ämnets status påverkas av idrottsläraren;

om  idrottsläraren  är  duktig  ökar  ämnets  status  och  inflytande  över  skolans  verksamhet.

Samtidigt som informanterna menar att ämnets status är god, nämner man problem som små

och slitna idrottshallar  och outbildade lärare.  Även i  Young et  al.:s  (2007) studie noteras

brister  i  lokaler  och lärarnas utbildning.  Detta  tolkar  studiens  författare,  tillsammans med

stora klasstorlekar och inställda lektioner, som att ämnet inte ges någon hög prioritet.

4.1 Slutsats

Skolledarna uttrycker att fysisk aktivitet och ämnet idrott och hälsa är viktigt, men detta visar

sig  endast  delvis  i  genomtänkta  strategier  för  elevernas  fysiska  aktivitet.  Det  finns

indikationer på att idrott och hälsa prioriteras lägre i förhållande till framförallt kärnämnena.

Om idrottsämnet skulle utsättas för en större yttre kontroll skulle detta kanske leda till  att

ämnet prioriterades i högre utsträckning.

De ramfaktorer som utifrån studiens resultat framstår som begränsande i skolans arbete

för att främja fysisk aktivitet är följande:

 Tid –  skolveckans  längd  (konstitutionell  ram)  och  utrymmet  för  andra  ämnen
(konstitutionell/organisatorisk ram) begränsar det tidsmässiga utrymmet.

 Ekonomi –  begränsar  möjligheterna  att  genomföra  aktiviteter  som  kräver  högre
personaltäthet eller av andra anledningar är kostsamma (organisatoriska ramar).

 Lokaler  och  utrustning –  Skolans  idrottshall  begränsar  vilka  aktiviteter  som  är
möjliga och hur många som samtidigt kan utnyttja den. Möjligheten att genomföra
materielkrävande  aktiviteter  som  exempelvis  skidåkning,  begränsas  av  elevernas
tillgång  till  egen  utrustning  eller  skolans  förmåga  att  tillhandahålla  den.  (fysiska
ramar)
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Med tanke på att tidigare forskning (Ericsson 2003) visat att ökad fysisk aktivitet leder till

förbättrade skolresultat, går det att ifrågasätta om skolveckans utrymme för andra ämnen kan

sägas skapa en fast definierad tidsram för idrott och hälsa. (Det är tänkbart att en överföring

av tid från teoretiska ämnen till idrott och hälsa kompenseras av förbättrade prestationer i

dessa ämnen.)

Även inom ett begränsat tidsutrymme finns det möjligheter att främja elevernas fysiska

aktivitet, exempel på detta är att förbättra möjligheterna till fysiska aktiviteter på rasterna och

att integrera idrottsämnet och utevistelse i andra ämnen.

4.2 Metoddiskussion

Att ta över ett färdigt intervjumaterial begränsade våra möjligheter att styra undersökningen i

riktning av vårt intresse. Å andra sidan innebar det att vi fick tillgång till en större mängd

perspektiv  än  vad  som troligen  annars  varit  möjligt  inom ramen  för  examensarbetet.  Att

skolledarna uttrycker sig så positivt om fysisk aktivitet och ämnet idrott och hälsa kan ha

påverkats av att de intervjuades av forskare från GIH. Rent allmänt ingår det i skolledarens

roll som skolans ansikte utåt att uttrycka sig positivt om skolan och skolämnena.

4.3 Fortsatt forskning

År 2003, året efter att intervjuerna genomfördes, tillkom formuleringen ”skolan ska sträva

efter  att  erbjuda  alla  elever  daglig  fysisk  aktivitet  inom  ramen  för  hela  skoldagen”

(Utbildningsdepartementet 2003) i läroplanen. Denna mening har sedan fått leva vidare även i

den nya läroplanen Lgr 11 (Utbildningsdepartementet 2011). Därmed har skolans ansvar för

elevernas fysiska aktivitet stärkts. Det skulle vara intressant att undersöka skolledarnas arbete

med att uppfylla läroplanens intentioner på detta område.

I flera av intervjusvaren framkommer att skolledarna vänder sig mot ett tävlingsinriktat

ämnesinnehåll och att man vill se ett ämne där eleverna har roligt och alla kan delta. En av

skolledarna vänder sig också uttryckligen mot en inriktning dominerad av bollspel.  Några

nämner exempelvis friluftsliv eller utevistelse som ett viktigt inslag i ämnet, men intervjuerna

går inte in mer ingående på vad ämnet bör innehålla enligt skolledarna. Därför skulle det vara

av intresse att mer noggrant undersöka skolledares syn på vad idrott och hälsa bör innehålla

och hur de arbetar för att stödja idrottslärarna i att uppnå läroplanens intentioner för ämnet.

Likväl som en undersökning där ett  färre antal  frågeställningar bearbetades mer ingående
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skulle vara värdefull, skulle det omvänt vara av värde att göra en kvantitativ studie. En sådan

skulle kunna svara på frågan om hur representativa vissa av skolledarnas intervjusvar är för en

större population.
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Bilaga 1: Litteratursökning

Syfte och frågeställningar:

Syftet var att undersöka skolledares syn på fysisk aktivitet och ämnet idrott och hälsa.

Frågeställningar:

Vilken inställning har skolledarna till fysisk aktivitet?

Vilken syn har de på ämnet idrott och hälsa?

Vilka möjligheter till ökad fysisk aktivitet i skolan identifierar skolledarna?

Hur ser skolledarna på skolans roll när det gäller elevernas fysiska aktivitet utanför skoltid?

Vilka sökord har du använt?
physical activity, school environment, principals, school leader, physical education, effects of 
physical activity, opportunities for physical activity, rektorers inställning till fysisk aktivitet, 
ramfaktorer, idrott och hälsa i skolan

Var har du sökt?
EBSCO, GIH:s bibliotekskatalog, SU:s bibliotekskatalog, Libris, Uppsatser.se, Google 
Scholar

Sökningar som gav relevant resultat
EBSCO: school leader physical activity (3 träffar 2 relevanta)

EBSCO: school principal physical activity (8 träffar 2 relevanta)

Uppsatser.se: rektorer fysisk aktivitet (2 träffar 2 relevanta)

Libris: fysisk aktivitet [avhandlingar 1990->] (24 träffar 7 relevanta)

Kommentarer
Det har inte gjorts mycket tidigare forskning kring skolledares syn på ämnet idrott och hälsa 
och om vilken inställning skolledare har till fysisk aktivitet. Tidigare forskning har främst 
hittats via andra studiers litteraturlistor.



Bilaga 2: Intervjuguide

Intervju med skolledarna

1. Inledning med presentation av dig själv och projektet. Betona att uppgifterna lämnas
konfidentiellt. De utdrag som senare görs kommer inte att kunna spåras till enskild individ 
eller skola. (på bandet nämner du endast: ”intervju med skolledare för skola nr
– den ---”)

2. Upptagningsområde. Hur ser det ut socialt och ekonomiskt (socialgrupp, arbetslöshet, 
ensamstående, etnisk tillhörighet). Finns det några särskilda negativa respektive positiva 
förhållanden som bör nämnas?

3. Skolan. Resurser, standard på lokaler (idrottslokaler etc.). Allmän uppfattning om skolans 
personella och ekonomiska resurser. Hur är arbetsklimatet på skolan?

4. Särskilt stöd. Hur många barn behöver särskilt stöd i någon form?

5. Närmiljön. Elevernas möjligheter att cykla och gå till skolan. I vilken utsträckning gör de 
det? Hur ser närmiljön ut för övrigt?

6. Ämnet idrott och hälsa. Hur ser du allmänt på ämnet? Vilken status har ämnet vid
skolan? Har ämnet tillräcklig tid och resurser? Uppfattning om de lokala arbetsplanerna
i ämnet. Tycker du att ämnet för närvarande har en tillräcklig omfattning? Vilka förändringar 
skulle du vilja se?

7. Personlig inställning till idrott och motion. I vilken utsträckning hinner du själv 
motionera?

8. Idrottslärarna. Utbildning. Kompetens. Ingår i arbetslag? Hur är idrottsläraren integrerad
i skolans verksamhet (klassföreståndare, mentor, handledare). Kan du använda dig av 
idrottslärarna på ett optimalt sätt? Vilken utbildning, kompetens skulle du önska att 
idrottslärarna hade? Vilka förväntningar har du på idrottslärarna? Kan de användas på annat 
sätt än i idrottsundervisningen?

9. Friluftsverksamhet. I vilken utsträckning förekommer sådan? Vad gör man? Vem
ansvarar? Ekonomi?

10. Skolidrottsförening. Förekommer sådan? Anslutning? Vem ansvarar? Ekonomi?

11. Barnens fysiska aktivitet. Har du någon uppfattning om hur fysiskt aktiva de i allmänhet
är? Vilken betydelse anser du barns fysiska aktivitet har (hälsa, livskvalitet, framtid)? Vilket 
ansvar har skolan i detta sammanhang?

12. Slutligen. Finns det något du vill tillägga?
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