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Abstract 
Aim 
The Swedish government has allocated a milliard Swedish Crowns on the project ”Ett 
handslag med idrotten”, (A handshake with sports), to make it possible for more children to 
participate in sports. The project goes on for four years and my work is an evaluation of the 
projects that have received fundings from Gästriklans Idrottsförbund for the second year. One 
aim is to see how many pupils that have been involved with the projects and especially the 
numbers of pupils earlier not active in a sport club and the number of girls. It is interesting to 
see what’s in common in the sport clubs that have had a large number from those two groups. 
Another purpose is to see what consequences the project has had for the sport clubs that have 
been involved. 
 
Methods 
A questionnaire that was sent to 21 sport clubs that had received fundings the first year was 
used as a prestudy. All the sport clubs answered and and the answers was used to improve the 
questions for year two. The new questionnaire was sent to the 40 sport clubs that had received 
funding the second year and 39 sport clubs have answered. 
 
Results and discussion 
3695 pupils have participated in the activities organized by the clubs that have recived 
fundings. 1221 of them were girls and 863 were not earlier active in a sport club. The sport 
clubs that have engaged most pupils are those who are able to have large groups like team 
sports and gymnastics. They also seem to be most effective from an economic point of wiew. 
They have however not engaged a majority of girls or a majority of children not earlier active 
in sport clubs. The sport clubs that has succeeded best with this are clubs for individual sports 
and those who have let the pupils try different activities, often the sport club of the school. A 
number of them have had activities intended only for girls or earlier not active pupils. The 
results must be carefully interpreted since the basis in small and 6 sport clubs have not 
answered the question about how many earlier not active in a sport club that have participated 
in their activities. Among them who have answered this question the mean cost for each child  
earlier not active in a sport club is 794 Swedish crowns.  The main purpose that the money 
has been used for is material and cost for leaders. The big costs for the leaders result in 
dependence of new money to be able to continue the activities. At the same time many sport 
clubs shunt the pupils to their ordinary activities and start new groups for beginners. It is also 
a promising sign for the future that the knowledge about the sport clubs has grown in their 
surroundings. The conclusion is that there is two ways to get girls and pupils not earlier active 
in sport clubs more active. Either you try to get more pupils to start with sports or you can try 
to get the pupils that are already members in sport clubs to continue their training when they 
grow older. If you want to reach a majority of earlier not active in sport clubs and girls, 
especially among the older children a possible way according to this investigation, is to give 
priority to individual sports and clubs that let the pupils try different activities, preferable 
activities intended only for earlier not active pupils or/ and girls. If the aim is to get as many 
as possible to continue with their sports when they grow older you should prioritize clubs 
with many members, and by giving them better opportunities to exercise during daytime, in 
conjunction with or during the school day facilitate to continue their exercising. A reflection 
is that maybe the team sports must create new activities to meet the needs of the older pupils 
that want to exercise just for fun. 
 



  

 
Sammanfattning 
 
Syfte 
Sveriges regering har avsatt en miljard kronor till projektet ”Ett handslag med idrotten” för att 
bereda möjlighet för fler barn och ungdomar att idrotta. Projektet löper över fyra år och i mitt 
arbete utvärderas de delprojekt som beviljats medel av Gästriklands Idrottsförbund för 
samarbete med skolorna det andra året. Ett syfte är att se hur många elever man nått med 
projekten och då särskilt med avseende på andelen tidigare ej aktiva i en idrottsförening och 
andelen flickor och att om möjligt se vad som utmärker de föreningar som har en hög andel 
av dessa två grupper. En annan målsättning är att se vilka följder projektet har haft för 
föreningarna som deltagit i projektet. 
 
Metod 
En enkät som skickades till de 21 föreningar som fått bidrag det första året användes som 
förstudie. Alla föreningar svarade på enkäten och utifrån svaren omarbetades frågorna inför 
det andra året. Den omarbetade enkäten skickades ut till de 40 föreningar som fått bidrag det 
andra året och 39 föreningar besvarade den. 
 
Resultat och diskussion 
3695 elever har deltagit i projekten. Av dessa var 1221 flickor och 863 var inte tidigare aktiva 
i någon idrottsförening. De föreningar som engagerat flest elever är de föreningar som kan ha 
stora elevgrupper som lagidrotter och gymnastik och de verkar också vara mest 
kostnadseffektiva. Däremot har dessa föreningar inte uppnått en majoritet av flickor eller en 
majoritet av tidigare ej aktiva i en idrottsförening. De föreningar som har lyckats bäst med 
detta är de som erbjudit individuella idrotter och de föreningar som satsat på verksamhet där 
eleverna fått tillfälle att prova på olika aktiviteter, ofta skolidrottsföreningar. Flera av de 
föreningar som lyckats väl har också haft riktad verksamhet mot flickor eller fysiskt inaktiva 
elever. Resultaten måste dock tolkas med försiktighet då underlaget är litet och sex föreningar 
inte har svarat på hur många tidigare ej aktiva i någon idrottsförening de har haft i sin 
verksamhet. Bland dem som uppgett detta har medelkostnaden för varje tidigare ej aktiv varit 
794 kr. Bidragen har huvudsakligen använts till material och ledarkostnader. Att så stora delar 
av bidragen går till ledarkostnader medför att projekten blir beroende av fortsatta bidrag för 
att kunna driva sin verksamhet vidare. Samtidigt kan man se att flera föreningar slussar över 
elever till sin ordinarie verksamhet och startar nybörjargrupper. Att kunskapen om 
föreningarna ökat i omgivningen bådar också gott för framtiden. Slutsatsen är att det finns två 
vägar för att öka den fysiska aktiviteten bland barn och ungdom. Antingen försöker man få 
fler att börja idrotta eller så satsar man på att få de redan idrottande ungdomarna att fortsätta 
högre upp i åldrarna. Vill man nå en stor andel tidigare ej föreningsaktiva och flickor, särskilt 
bland de äldre barnen, ska man enligt enkätundersökningen troligen prioritera individuella 
idrotter och föreningar som ger möjligheter att prova på olika aktiviteter och gärna riktade 
aktiviteter mot de två målgrupperna. Vill man däremot få fler att fortsätta med sitt idrottande 
måste man satsa resurserna på de föreningar där det finns många elever och genom att ge dem 
bättre förutsättningar att träna på dagtid underlätta för dem att fortsätta sina aktiviteter. En 
reflektion är att lagidrotterna kanske måste satsa på att skapa ny verksamhet på motionsnivå 
för att vara ett attraktivt alternativ hos de äldre barnen och ungdomarna. 
 
 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
Abstract…………………………………………………………………..……2 
 
Sammanfattning……………………………………………………………....3 
 
1 Inledning…………………………………………………………………….5 
   1.1 Introduktion……………………………………………………………....5 
   1.2 Bakgrund………………………………………………………………....5 
       1.2.1 Ökad polarisering av barn och ungdomars motionsvanor……………………..…..5 
       1.2.2 Vikten av fysisk aktivitet……………………………………………………......…9 
       1.2.3 Vad utmärker de ej tillräckligt aktiva barnen och ungdomarna och hur  
                kan vi engagera dem?.............................................................................................11 
       1.2.4 Svenska åtgärder.....................................................................................................14 
   1.3 Syfte…………………………………………………………..…………17 
 
2 Metod………………………………………………………………….……17 
 
3 Resultat………………………………………………...……………….…..19 
   3.1 Elevrekrytering och kostnader…………………………………….…….19 
   3.2 Rekrytering av flickor…………………………………………….……..24 
   3.3 Rekrytering av tidigare ej aktiva i någon idrottsförening…………….…28 
   3.4 Följder av deltagandet i projekten för föreningarna…………………….32 
 
4 Diskussion………………………………………………………………......34 
   4.1 Egna reflektioner och uppslag till fortsatt forskning……………………38 
 
5 Referenser……………………………………………………….……...….40 
 
6 Bilagor 
Bilaga 1: Enkät år 1 
Bilaga 2: Enkät år 2 
Bilaga 3: Sammanställning av verksamheten år 2.  
 



 5

1 Inledning 
1.1 Introduktion 
När den amerikanska socialstyrelsen (US Department of Heath and Human Services)1996 

kom med sin rapport Physical Activity and Health – A report of the Surgeon General där man 

rekommenderade en halvtimmes fysisk aktivitet om dagen som hälsobefrämjande åtgärd var 

det början på en ny syn på hälsoeffekterna av fysisk aktivitet. Synen på hur levnadsvanor och 

fysisk aktivitet påverkar vår hälsa är nu fast förankrad på vetenskaplig grund och fler och fler 

studier styrker betydelsen av daglig aktivitet. YFA (Yrkesföreningarna för fysisk aktivitet) har 

med hjälp av en arbetsgrupp utsedd av Svenska läkaresällskapet följt efter med motsvarande 

svenska rekommendationer som har reviderats till att det även går att dela upp halvtimmen på 

flera tillfällen under dagen. Barn 5-12 år bör enligt NASPEs (National Association for Sport 

and Physical Education) riktlinjer vara aktiva minst 60 min per dag.  
 

Jag vill genom litteraturstudier ge en bakgrund till hur svenska barn och ungdomars 

motionsvanor förändrats över tid, varför det är viktigt att de är fysiskt aktiva och slutligen se 

på de åtgärder Svensk riksdag och regering har genomfört de senaste åren för att främja fysisk 

aktivitet bland barn och ungdomar. En intressant satsning är ”Ett Handslag med idrotten” där 

man givit Idrottsrörelsen en miljard för att göra föreningsidrotten tillgänglig för fler barn och 

ungdomar. Ett av delmålen är att främja samarbetet mellan skola och föreningsliv. Lokalt har 

Gästriklands Idrottsförbund beviljat bidrag till ett 60-tal projekt under de två första åren. 

Dessa projekt har utvärderats och jag kommer att sammanställa och diskutera det andra året. 

 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Ökad polarisering av barn och ungdomars motionsvanor 

Under 17 år som idrottslärare har jag upplevt en ökad polarisering i graden av fysisk 

aktivitet hos barn och ungdomar i det svenska skolväsendet. När jag började arbeta som 

idrottslärare i mitten på 80-talet var gruppen som satsade hårt på föreningsidrott mindre än 

idag men mindre var också gruppen som var fysiskt inaktiva. Dessutom verkar de aktiva blivit 

ännu aktivare och de passiva ännu passivare. Detta har väckt mitt intresse för hur skolan ska 

hitta vägar för att nå den växande gruppen av fysiskt inaktiva elever och väcka deras intresse 

för fysisk aktivitet. 
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Tittar man ytterligare några år bakåt i tiden så ser man att andelen aktiva i idrottsföreningar 

har ökat från slutet av 60-talet till slutet av 80-talet speciellt bland flickor. Den lokala 

variationen på föreningsaktiviteten är stor. Under 90-talet ser man en stagnering och viss 

minskning av antalet aktiva i föreningarna (8, 17). I den nationella utvärderingen av ämnet 

Idrott och hälsa 2003 uppgav 55% av eleverna i åk 9 att de är aktiva i en förening (14, 24). 

Mellan 1968 och 2001 har andelen 15-16-åringar som inte alls ägnar sig åt idrott fördubblats. 

Eftersom både gruppen föreningsaktiva och gruppen fysiskt inaktiva har ökat så noterar man 

helt logiskt att spontanidrotten som på slutet av 60-talet var den dominerande formen av 

idrottsaktivitet minskat drastiskt som enda form av träning (17). Under 90-talet har en del nya 

former av spontanidrott blivit populära i vissa grupper, t ex träning på gym, skateboard, 

inlines etc men störst är fortfarande de traditionella aktiviteterna, t ex cykla och simma. Dock 

visar det sig att de ungdomar som ägnar sig åt spontanidrott 2001 till stor del är samma 

ungdomar som är medlemmar i idrottsföreningar. Ytterst få, ca en av tio, förmår träna 

regelbundet på egen hand ( 8,17, 24). Det finns tecken på att denna polarisering förekommer i 

alla åldersgrupper (2). Denna utveckling där idrottsföreningarna har fått ett allt större ansvar 

för våra barn och ungdomars fysiska aktivitet ställer nya krav. En större andel av våra barn får 

sin motion i deras regi och det betyder att där finns en ny grupp barn med kanske lite andra 

krav på verksamheten.  

 

Ser man till den totala fysiska aktiviteten och låter eleverna skatta skolidrott, spontanidrott, 

föreningsidrott och hur mycket man går och cyklar så rapporterades i skolprojektet 25-30% i 

åk 6 och 9 låg eller mycket låg aktivitet och i åk 3 var det ca hälften (8,17). Det skulle 

innebära att en stor del av våra svenska skolbarn inte når en nivå som ligger i paritet med 

gällande rekommendationer. Flickorna är mindre aktiva än pojkarna.  

 

En något annorlunda bild ger vid första anblicken resultaten från European Youth Heart Study 

(EYHS) där man med hjälp av en accelerometer mätt den dagliga fysiska aktiviteten hos 

svenska elever i åk 3 och 9. Medelvärdena för båda åldersgrupperna på hur många minuter 

måttlig /hög intensitet  de utför per dag visar att  de uppfyller dagens rekommendationer om 

30 respektive 60 min fysisk aktivitet på något förhöjd nivå. Detta föranleder 

forskningsgruppen att ifrågasätta hur meningsfullt det är att ha rekommendationer som i stort 

sett alla uppfyller. Tittar man på spridningen så ser man dock att i åk 9 är det 5% som inte 

uppfyller rekommendationerna om 30 min om dagen och sätter man gränsen vid 60 minuter 

om dagen så är det ca en tredjedel av eleverna som inte uppnår detta vilket överensstämmer 
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med andelen elever i åk 9 som skattat sin fysiska aktivitet som låg eller mycket låg i 

skolprojektet. Även i EYHS studie är flickorna mindre aktiva än pojkarna (13). Mest 

anmärkningsvärt är att barnen i åk 3 visade en så hög aktivitetsgrad när de i skolprojektet i 

hälften av fallen skattat sin fysiska aktivitet som låg eller mycket låg. Man kan tänka sig 

många förklaringar. Kanske tänker de inte på leken som fysisk aktivitet och glömmer bort att 

rapportera den. Det är också troligt att de i mindre omfattning än sina äldre kamrater tillåts att 

själva sköta transporten till och från skolan. Det är också svårt att jämföra olika studier då 

gränserna för låg/ hög grad av fysisk aktivitet kan variera och metoderna för att mäta är olika. 

Vilken årstid de svarat på frågorna kan också spela in då den fysiska aktivitetsgraden ofta är 

lägre under vintern. 

 

I en pilotstudie där man mätte hjärtfrekvensen under skoldagen i olika åldersgrupper visade 

det sig att medan de yngre barnens puls gick upp under rasterna höll sig de äldre barnens puls 

på en lägre nivå (1). Man kan se det som en indikation på att spontanaktiviteten minskar med 

åldern. 

 

Andelen fysiskt aktiva minskar med åldern. Pojkar är i högre utsträckning än flickor fysiskt 

aktiva minst en timme om dagen fem dagar i veckan men de sitter också i större utsträckning 

och tittar på tv och använder datorn mer än fyra timmar om dagen (27). Det innebär att den 

största gruppen inaktiva finns i de senare skolåren och gymnasiet och framför allt hos 

flickorna. Den stora utmaningen blir att nå denna grupp. Ibland hörs åsikten att det är i de 

tidigare åldrarna man ska sätta in stöten då de är lättare att motivera. Att de är aktiva i de lägre 

åldrarna är ingen garanti för att de kommer att vara det senare. Individens motionsvanor är 

instabila. Mest stabila motionsvanor tycks de helt inaktiva ha (6) så det är naturligtvis en 

fördel om den gruppen är så liten som möjligt. Inte desto mindre är grundskolans senare år 

och gymnasiet en intressant och utmanande grupp att arbeta med som inte får glömmas bort. 

 

På gymnasiet har segregeringen tydliggjorts mellan olika program. På de studieförberedande 

programmen går företrädesvis elever med högre socioekonomisk bakgrund. De är mer positivt 

inställda till idrott och hälsa än elever från arbetarhem och har också bättre resultat i fysiska 

och motoriska tester. Undervisningen i Idrott och hälsa är ofta koncentrerad till åk 1 och 2 och 

många har ingen idrottsundervisning alls i åk 3. De som har svaga resultat i fysiska och 

motoriska tester tenderar att ytterligare försämra sina resultat till åk 3 (12).  
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Om eleven är fysiskt inaktiv på fritiden kommer det också att påverka inställningen till Idrott 

och hälsa i skolan. Det finns redovisade samband med fysiskt inaktivitet på fritiden och 

följande: (14,24)  

• fler som inte rör sig så mycket på idrottslektionerna 

• fler som inte tycker om att byta om med andra 

• fler som känner sig klumpiga och dåliga på lektionerna 

• fler som lärt sig merparten i skolan  

• färre tycker att det är en trevlig och positiv stämning på lektionerna 

• färre som tycker att de får visa vad de kan på lektionerna  

• färre gör sitt bästa 

• färre tar sitt ansvar  

• färre kan bedöma vad de är bra på 

• fler bedömer också sitt hälsotillstånd som sämre än barn som är fysiskt aktiva på sin fritid  

 

Ca 10% av eleverna tycker inte att de kan påverka innehållet eller arbetssättet i idrott och 

hälsa. Man kan notera att det är lika stor andel av eleverna som inte deltar i idrottsaktiviteter 

på fritiden. Inget samband finns redovisat men det vore intressant att få det belyst (24). 

 

När vi vet att många känner sig klumpiga och dåliga, inte tycker om att byta om med andra 

och inte upplever stämningen som positiv så är det intressant att se hur många som utsätter sig 

för detta. På grundskolan uppgav var tionde elev att de sällan eller aldrig var med på 

lektionerna och minst lika många att de oftast var med men inte rörde på sig så mycket. 

Anmärkningsvärt är att trots detta så uppger inte lärarna på grundskolan att närvaron var 

något problem. På gymnasiet ser både lärare och skolledning närvaron som ett problem fast 

det är något färre elever som uppger att de inte deltar i undervisningen (24). En reflektion är 

att problemet kanske blir tydligare i gymnasiet då eleverna som inte deltar samlas i samma 

klasser. På grundskolan finns de spridda i alla klasser och utgör där en mindre andel av 

klassen och kan på det sättet ”försvinna”. 
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1.2.2 Vikten av fysisk aktivitet 

Varför är det då så viktigt att alla barn och ungdomar ska vara fysiskt aktiva? I 

samhällsdebatten har det på senare tid handlat mycket om hälsorisker med ett fysiskt inaktivt 

liv. Barns ökande övervikt och fetma debatteras flitigt i media. Forskning har också visat att 

barnets motoriska utveckling är beroende av att barnet får en rörelseerfarenhet. I skolan lyfts 

den sociala träningen fram som ett av syftena. Det som inte får glömmas bort i 

sammanhanget är rörelsens egenvärde. Rörelseglädje är något som alla borde förunnas. 

 

Enligt FYSS, Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, så kan fysisk 

funktionsförmåga såsom styrka och kondition förbättras, effekter på benmassa, kroppsfett och 

framtida riskfaktorer för exempelvis hjärt-kärl-sjukdom och diabetes är viktiga och effekter på 

elevernas motoriska, kognitiva, emotionella och sociala utveckling bör beaktas. 

 

Elever som är fysiskt aktiva på fritiden, och då särskilt om de är med i en förening, bedömer 

sitt hälsotillstånd som bra eller mycket bra i jämförelse med dem som är inaktiva på fritiden 

(26). 

 

Tre forskare från Universitetssjukhuset MAS ortopediska klinik har följt barnen i 

Bunkefloprojektet under deras tre första skolår. Tanken är att följa barnen under deras nio år i 

grundskolan. Barnen har haft 45 min skolidrott per dag och jämförs med andra skolor som 

bara har haft en till två gånger i veckan.  Resultatet visar att både pojkar och flickor som 

tränar får större benmassa och flickorna får dessutom större skelett i höftparti och ländrygg. 

Tidigare studier på äldre barn (12-16 år) av ortopediska kliniken UMAS visade att fysisk 

aktivitet ledde till ökad benmassa hos pojkarna men inte hos flickorna. En möjlig förklaring 

troddes vara att flickornas skelett var mer moget och inte lika påverkbart. Uppföljningstiden 

var dessutom kortare (37).  

 

Uppföljningen av skolprojektet, SIH (Skola Idrott Hälsa )-projektet har påvisat att det skett en 

ökning av övervikt och fetma hos barn och ungdomar 10-16 år sedan 1987. De överviktiga 

har dessutom blivit ännu mer överviktiga. Störst är övervikten i småstäder och på landsbygd 

(20). Medan övervikt hos barn som är tre år och yngre inte har något samband med 

vuxenövervikt så blir bara en av fyra överviktiga 14-17-åringar normalviktig som vuxen (1). I 
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en studie med 18 obesa barn med en matchad kontrollgrupp mätte man fysisk aktivitet och 

energiförbrukning. Resultaten visade att de obesa barnen rörde sig mindre än kontrollgruppen 

(även på skoltid). Däremot framkom inga skillnader i energiomsättning. Att låg 

energiomsättning inte kulle vara en förklaring har även tidigare studier visat. Ännu är det för 

tidigt att dra några slutsatser om sambandet mellan fysisk aktivitet och övervikt så därför 

planeras att följa dessa ungdomar över tid för att om möjligt se om sambandet finns(16). Man 

kan också fundera över vad som är orsak och verkan. Är barnen obesa för att de rör sig 

mindre eller rör de sig mindre för att de är obesa?  

 

Barn och ungdomars fysiska prestationsförmåga har förändrats över tiden. Sedan 1987 kan 

man se en tydlig försämring i prestationsförmåga i armar, något försämrad bukstyrka medan 

ingen försämring kan ses i benstyrka och maximal syreupptagningsförmåga (20). 

 

Ungdomar med låg självkänsla var mer stillasittande och mindre fysiskt aktiva än dem med 

hög självkänsla. Ungdomar med övervikt och fetma har lägre självkänsla (28). Det finns risk 

för att barn med bristande tilltro till sin egen kropp väljer att inte delta i lekar och spel och 

därmed missar både rörelseträning och social träning (9). Därmed kan man befara att klyftan 

ökar mellan dem och aktiva barn. Överviktiga barn kan också få problem med kompisar. Det 

har visat sig att de ibland uppfattas som dumma , lata och smutsiga av sina jämnåriga (1).  

 

I Skolprojektet visades att en elev av tio i åk 6 hade stora eller små brister i samtliga stationer 

på motoriktestet. Fyra barn av tio hade stora eller små brister. Det ska ställas i relation till de 

uppnåendemål som finns för åk 5 om att eleverna ska behärska grovmotoriska grundformer. 

De barn som identifierat sig med en person som rör sig mycket har relativt höga resultat på 

motorikbanan(9, 19). Ingegerd Eriksson har också visat att barns motorik förbättrades i åk 1-3 

när de fick fysisk aktivitet varje skoldag i veckan och de barn som hade motoriska problem 

dessutom fick ett extratillfälle i veckan jämfört med kontrollgruppen som bara fick de två 

ordinarie tillfällena i veckan med idrott och hälsa. Dessutom förbättrades deras 

skolprestationer i svenska och matematik (5, 11). 
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1.2.3 Vad utmärker de ej tillräckligt aktiva barnen och ungdomarna och hur kan 

vi engagera dem? 

Hur ska vi då nå den växande gruppen av inaktiva barn och ungdomar? När de traditionella 

tillfällena till rörelse såsom transporter, skolidrott, lek och spontanidrott begränsats så 

framstår det som om det är av största vikt att antingen hitta nya sätt att nå de ungdomar som 

inte väljer att delta i idrottsföreningarnas aktiviteter eller att hitta nya vägar för föreningarna 

att nå dessa ungdomar. 

 

Tung trafik och större avstånd gör det svårare för våra barn att transportera sig själva till skola 

och fritidsaktiviteter. Vissa platser anses idag farliga att leka på och även de lugnaste 

villaområden kan efter besök av suspekta individer vara förbjudna områden för barn att leka 

på utan uppsikt. Den svenska skolan hamnar idag i toppen av listan av de länder i Europa som 

avsätter minst tid per vecka för idrottsundervisning och spontanidrottandet har minskat. Som 

tur är ser inte bilden så mörk ut som det låter för trots allt så väljer en majoritet av de svenska 

barnen att vara fysiskt aktiva på sin fritid och då oftast i form av olika föreningsaktiviteter. 

Återstår den grupp som inte väljer att vara aktiva på sin fritid.  

 

Flera studier har försökt beskriva vad som utmärker de inaktiva eleverna. I Skolprojektet var 

det kännetecknande för elever med negativ inställning till skolidrotten i åk 9 att; (18, 23) 

• De vill inte gärna att pojkar och flickor alltid ska ha idrott tillsammans. 

• De tror i högre grad att föräldrarna inte anser ämnet viktigt och svarar i högre grad att de 

inte vet vad föräldrarna tycker. 

• De uppger i mindre omfattning att de känner sig glada och duktiga på lektionerna. 

• De har mindre tilltro till den egna förmågan och har lägre betyg. 

• De uppfattar inte att de är särskilt aktiva på lektionerna och identifierar sig inte med en 

person som blir svettig och andfådd flera gånger i veckan. 

• Andras kommentarer och att ha andras blickar på sig upplevs negativt. 

 

På gymnasiet kan man dela in elever med negativ attityd till idrottsämnet i två grupper. En där 

majoriteten kommer från yrkesförberedande program vars föräldrar inte visade något intresse 

för fysisk aktivitet och en annan grupp med intresserade föräldrar som oftast studerade på 



 12

studieförberedande program som i Lisa Larssons studie angav blandade skäl att inte delta, t ex 

negativ kroppsuppfattning och bristande upplevd förmåga (38). 

 

Leken har inga regler utan det är kommunikationen mellan deltagarna som formar 

handlingarna. Detta är en grundläggande social förmåga som medför att alla människor har ett 

behov av att leka. Däremot har inte alla ett behov av att spela, dvs inrätta sig i en regelstyrd 

aktivitet som t ex en idrottslektion kan vara (3). 

 

En engelsk studie menar att eleverna ogillar idrott, lagarbete och tävling för att de ger dem en 

känsla av tvingande deltagande, frustration och negativ feedback från lärare. Den visar på 

känslan av att känna sig obekväm, ointresserad och att man inte hittat någon fungerande form 

för sin träning (21). 

 

I Sverige har man i olika undersökningar funnit följande bestämningsfaktorer för fysisk 

aktivitet: (2, 6, 15) 

Peronliga faktorer:  Omgivningsfaktorer: 

Utbildningsnivå  Socialt stöd från familj och vänner 

Självförtroende  Gruppgemenskap 

Hälsa   Positiv inställning till fysisk aktivitet i omgivningen 

Tidstillgång   Säker miljö 

Psykosocial miljö  Kvalite på lokaler 

Ekonomi    Nya kulturformer t ex skateboard, dans, tv, internet 

Bristande energi, motivation Avsaknad av lämplig miljö och lokaler 

Synen på vilan som belöning efter en  Medlemskap i idrottsförening 

dags arbete, fysisk aktivitet en möjlighet,  

inte en nödvändighet 

 

Detta överensstämmer till stor del med forskning från andra länder där man bl a anger 

tillgänglighet och individens självförtroende avseende att man ska klara aktiviteten som 

framgångsfaktorer. Hinder kan vara ; (25) 

tidsbrist  

brist på pengar 

brist på träningspartner 

Uppfattningen att träning är tråkigt 
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Avstånd eller avsaknad av anläggningar 

Bristande support från omgivningen 

Inga eller dåliga tider på anläggningar 

Transporter 

Depression, sjukdom 

Arbetsbelastning 

Dåligt väder 

Generad att träna 

Ej kompetenta instruktörer  

 

Vad kan man då i skolan göra för att dra nytta av denna kunskap? Studenter i High school 

som fått conceptuell snarare än traditionell sport-fokuserad utbildning uppfyller med större 

sannolikhet rekommendationerna för fysisk aktivitet som vuxna och det verkar räcka med en 

termin till ett läsår för att förändra attityden till, och öka deras nivå av fysisk aktivitet. 

 

Nahas m.fl. anger följande möjligheter och strategier för att förändra beteendet hos high 

school och college-klasser och öka deras nivå av fysisk aktivitet (25). 

 

• Utveckla själv reglerande färdigheter: Lång och kortsiktiga mål, handledning och 

feedback och hjälp att variera sina träningsrutiner, Självförstärkning och monitorering, 

tydliggöra och övervinna hinder, fokusera på belöningar som avslappning efter aktivitet 

• Öka social suport: involvera familj vänner och klasskamrater, belöningar och pris ska 

aldrig vara kända, fokusera på inre belöning 

• Självvärdering: Klassen diskuterar tillfällen och anläggningar som är möjliga. Individuella 

tester där resultaten är personliga och inte betygsgrundande 

• Uppleva roliga aktiviteter, valmöjligheter, lära sig nya färdigheter.  

 

Att förändra sitt beteende är en svår process och den modell som många gånger har används 

inom svenskt skolväsen med information, där hotet om sjukdom och hoppet om belöning i 

form av framtida hälsoeffekter, har inte visat sig vara tillräckligt effektiv. 

 

De två modeller som idag används flitigt är den Social-Cognitiva teorin framförd av Bandura 

och den Transteoretiska modellen framförd av Prochaska och DiClemente. Den Social-
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Cognitiva modellen menar att personliga faktorer , omgivningsfaktorer och attribut till 

beteendet påverkar själva beteendeförändringen och varandra. För att kunna ändra beteendet 

måste personen känna sig kompetent att utföra det önskade beteendet (25). Den 

Transteoretiska modellen (som tillämpades på fysisk aktivitet av Prochaska och Marcus 1994) 

bygger på att personen genomgår en serie av stadier som representerar deras benägenhet att 

förändra sitt beteende. Enligt denna modell är chanserna att lyckas med en beteendeförändring 

störst om man tar hänsyn till vilket stadium personen befinner sig i och anpassar åtgärderna 

därefter (25,29). 

 

På sista tiden har man också fått upp ögonen för hur viktig fysisk och sociokulturell 

omgivning är på olika nivåer (individ, organisation ,samhälle) och arenor (skola, arbetsplats, 

hälso- och sjukvård, kommun). Dessa modeller kallas ibland Ekologiska  modeller och 

fokuserar på vikten av städjande miljöer (25). 

 

Solomons (1980)Opponent-Process Theory of Aquired Motivation som den beskrivs av Anita 

Wester –Wedman (30) är en modell för att bättre förstå hur motivationen för motion förändras 

över tid. Där beskrivs den olustkänsla som nybörjarmotionären upplever under 

motionsutövandet och som när motionerandet avbryts övergår i en lustkänsla som avtar med 

tiden. Förändringen när motionerandet blir regelbundet är att olustkänslan blir betydligt 

mindre eller uteblir medan motsatsen gäller för lustkänslan efter motionerandet som både är 

starkare och mer utsträckt i tid. Det är inte visat att den är tillämpbar på alla idrotter men där 

den stämmer kan vi inte förlita oss på att bara våra elever får prova på aktiviteter så kommer 

de automatiskt att tycka att det är så roligt att de fortsätter på egen hand. 

 

1.2.4 Svenska åtgärder 

Regeringen har uppmärksammat den minskade fysiska aktiviteten hos barn och ungdom och 

dess konsekvenser för folkhälsan i framtiden. Synliga resultat av detta är ett tillägg i 

läroplanen om daglig fysisk aktivitet, inrättandet av ett Nationellt centrum för främjandet av 

fysisk aktivitet hos barn och ungdom (NCFF) och ”Handslaget”, en miljard till 

idrottsrörelsen för att bereda fler möjlighet till fysisk aktivitet. Här har man valt att göra 

satsningar på tillgänglighet i första hand. Myndigheten för skolutveckling har fått i uppdrag 

att följa och stödja arbetet med att förverkliga den nya skrivningen i läroplanen. 
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Syftet med ”Sätt Sverige i rörelse 2001” var att inleda ett långsiktigt arbete med att förändra 

inställningen till fysisk aktivitet och få till stånd en beteendeförändring hos det svenska folket. 

En av arenorna var förskola/skola där man hade som mål att skapa och utveckla nya 

arbetsformer och stödjande miljöer som främjar fysisk aktivitet (33). 

 

I fotspåren av det fysiska aktivitetsåret gav regeringen skolverket i uppdrag att analysera 

skolornas undervisning i Idrott och hälsa, läroplanerna skrevs om och ett Nationellt 

resurscentrum för att stödja skolornas arbete med att stimulera eleverna till fysik aktivitet 

inrättades. 

 

År 2003 ändrades läroplanerna för alla skolformer och de nya tilläggen står: 

 

  ” 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”(32). 

 

”Skolan skall utveckla elevernas kommunikativa och sociala kompetens samt uppmärksamma 

hälso- och livsstilsfrågor. Skolan skall även sträva efter att ge gymnasieeleverna 

förutsättningar att regelbundet bedriva fysiska aktiviteter”(31). 

 

Samma år tog regeringen beslut om att starta NCFF, Nationellt centrum för främjande av 

fysisk aktivitet hos barn och ungdom i Örebro. Syftet kan sammanfattas i följande delmål: 

1. NCFF ska sprida erfarenheter och lärande exempel såväl från arbetet inom ämnet idrott och 

hälsa som från andra insatser. 

2. NCFF ska stödja och informera om forskning och utvecklingsprojekt. 

3. NCFF ska verka för en ökad samverkan mellan universitet och högskolor, kommuner, 

andra skolhuvudmän och myndigheter, intresseorganisationer samt regionala och lokala 

organisationer. 

Första maj 2006 träder en ny förordning i kraft som byter titeln till Nationellt centrum för 

främjande av god hälsa hos barn och ungdom. Där har NCFF ett utökat uppdrag och ska ha 

samma funktion när det gäller god kosthållning i skolan (34). 

 

Myndigheten för skolutveckling har haft till uppdrag att följa och stödja skolornas arbete för 

att uppfylla de nya målen om regelbunden fysisk aktivitet i läroplanen. De konstaterar att 

kommuner och skolor idag är medvetna om ändringen i läroplanen men det innebär inte att 
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alla har kommit igång med arbetet att bereda alla elever möjlighet till daglig fysisk aktivitet. 

Svårast att hitta lämpliga former har de senare årskurserna i grundskolan och gymnasiet haft. 

I sin slutrapport till regeringen skriver myndigheten att elever, lärare, rektorer och föräldrar 

upplever att eleverna blir gladare och har lättare att koncentrera sig när de rör sig mer. Detta 

leder till att de tar till sig kunskaper bättre (26). 

 

Regeringen ser inte skolan som ensam aktör för att stimulera eleverna till fysisk aktivitet. Från 

och med januari 2004 till juni 2007 satsar man en miljard på ”ett handslag med idrotten” till 

vardags kallat Handslaget.  

 

Målet för handslaget är: 

• öppna dörrarna för fler 

• satsa mer på flickors idrottande 

• håll tillbaka kostnaderna 

• delta i kampen mot droger 

• samverka med skolan. 

 

30 miljoner har avsatts till det sista målet som handläggs av distriktsförbunden tillsammans 

med specialidrottsförbunden. Här har de lokala idrottsföreningarna möjlighet att söka medel 

för att starta ett samarbete med distriktets skolor. Skolsamverkan ska vara förankrad i 

skolledning och föreningsstyrelse och ske i samförstånd mellan de inblandade. Verksamheten 

ska genomföras under den samlade skoldagen men inte ersätta ämnet idrott och hälsa (35, 36). 

Detta ställer nya krav på de idrottsledare som ska verka i skolan där verksamheten innefattar 

även de elever som inte frivilligt väljer att vara fysiskt aktiva. Riksidrottsförbundet (RF) har 

utvärderat det första året och 17 av 21 distrikt har svarat på RFs enkät. Enkäten visar att 107 

000 barn och ungdomar deltagit i Handslaget år ett. 4 av de 17 distrikten hade fler flickor än 

pojkar i sina projekt och 12 distrikt hade engagerat fler barn än ungdomar. Gästriklands 

idrottsförbund har nu slutfört sina två första år med Handslags-projekt och en utvärdering av 

dessa år är gjord. Resultaten från år 2 kommer att redovisas och diskuteras i denna uppsats. 
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1.2.5 Syfte 

Syftet är att utvärdera de handslagssatsningar som är gjorda av Gästriklands Idrottsförbund år 

2 och studera följande frågeställningar: 

• Hur många elever har man nått med projekten och till vilka kostnader. 

• Hur stor andel flickor har deltagit. 

• Hur stor andel tidigare inaktiva i en idrottsförening har deltagit. 

• Vad har satsningen inneburit för de föreningar som varit engagerade i projekten 

 

2 Metod 

En utvärdering gjordes av verksamheten hos de Handslags-projekt som beviljats medel av 

Gästriklands Idrotttsförbund jan 2004- juni 2004 för samverkan med skolan år 1. 

Utvärderingen gjordes av Gästriklands Idrottsförbund med en enkät (bil 1) som skickades till 

21 föreningar. Inget bortfall fanns.  

 

Svaren från enkätundersökningen låg till grund för en omarbetning av enkäten inför år 2. 

Alternativen utformades utifrån svaren från år 1. Fråga 3 hade tolkats olika av föreningarna 

och omarbetades. Eftersom inaktiv är ett relativt och svårtolkat begrepp byttes det ut mot ”inte 

aktiva i er eller någon annan idrottsförening”. Det är en felkälla men eftersom det visat sig att 

mycket få barn klarar av att bedriva regelbunden fysisk träning på egen hand( 8,17,24) blir 

den felkällan ändå mindre, enligt erfarenheten från år 1, än om begreppet inaktiva barn 

behållits. Andra grunder för omarbetningen var att enkäten skulle ge svar på de uppgifter RF 

efterfrågade från Gästriklands Idrottsförbund och att den skulle besvara frågeställningarna i 

syftet. En målsättning var också att hålla den så kort som möjligt (max 2 A4) för att den inte 

skulle upplevas betungande av projektledarna i föreningarna. 

 

Enkäten (bil 2) skickades ut till de 40 föreningar som haft verksamhet år 2, juli 2004-juni 

2005. Av dessa har 39 svarat. Bortfallet är 2 %. Utskick och insamling sköttes av Gästriklands 

Idrottsförbund. 

 

I bearbetningen gjordes generaliseringen att 1 gång / vecka under 1 termin motsvarade 20 

tillfällen. Friskis och Svettis projekt som riktat sig mot skolpersonal har inga kända uppgifter 
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om hur många elever man nått och finns ej med i redovisningen av de frågor som bygger på 

elevantal. I enkäten frågas efter ca antal elever. Då föreningarna svarat med antal eller procent 

som går att räkna om till antal så redovisas resultaten i absoluta tal. 

 

Förutom enkäten har ansökningshandlingarna studerats för att ge en bättre bild av 

verksamheten. Dessa dokument finns i förvar på Gästrikland Idrottsförbund. Gästriklands 

Idrottsförbund har också gjort en kort sammanfattning av de olika projektens verksamhet 

(bilaga 3). Ett samtal med Ann-Gerd Bergdahl på Gästriklands Idrottsförbund genomfördes 

också. 
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3. Resultat 
Friskis och Svettis projekt riktar sig mot skolans personal och syftar till att genom 

fortbildning av personalen nå ut till en mycket stor grupp elever. Resultaten är ej kända vad 

gäller elevantal och finns ej med i redovisningen av de frågor som bygger på elevantal. 

 
I övrigt är 9 projekt lagidrotter, 20 individuella idrotter och 9 av karaktären prova på olika 

aktiviteter. 

 
 
3.1 Elevrekrytering och kostnader 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figur 1. Antal elever som deltagit i projekten fördelat på olika åldersgrupper 
. 
 
Projekten har totalt nått 3695 elever fördelade på de olika åldersgrupperna enligt diagrammet 

ovan. Av de 40 projekten har 2 st riktat sig mot förskolan, 18 st mot åk 1-3, 23 st mot åk 4-6, 

10 st mot åk 7-9 och 5 st mot gymnasiet. 
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Figur 2. Bidragens användningsområden i föreningarna angivet i procent. 
 
 
De beviljade medlen har huvudsakligen används till material och ledarkostnader. Under annat 

ryms t. ex. inträde Parkbadet, motionslotteri, bollar, hästar,  resor, studiebesök, föreläsningar 

och förtäring. Två föreningar har endast uppgivit totalsumman och finns ej redovisade i 

diagrammet. 
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Figur 3. Antal elevtillfällen (antal elever x antal tillfällen) i de olika föreningarna. 

 

Flest elevtillfällen har Gävle Tjäder Basket som både engagerar många ungdomar och har 

många träningstillfällen. Därefter kommer Gefle Gymnastikförening och Sandvikens IF. 

Minst antal tillfällen har Gävle ponnyklubb, Färnebo TK och Murgårdsskolans IK. Färnebo 

TK förklarar detta med att de varit utan ledare ett halvår men de uppger nu att verksamheten 

kan återupptas.  
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Figur 4. Kostnad per elevtillfälle (totalsumman använda medel/ antal elevtillfällen). 
 
 
Medelkostnaden per elevtillfälle är 11.70 kr. De föreningar som varit dyrast per elevtillfälle är 

Storvik-Ovansjö ridklubb, Gävle ponnyklubb, Gävle GK och Ockelbo ryttarförening som alla 

kostat mer än 184 kr/elevtillfälle. Billigast per elevtillfälle är Gävle Tjäder Basket, Gävle 

Gymnastikförening, Gävle Mountessoriskola IF och Norrsundets IF som varierar från mindre 

än 50 öre till drygt 3 kr per elevtillfälle. 
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Figur 5 Kostnad per elev som tidigare ej varit aktiv i någon idrottsförening 
 
Om man räknar bort de 6 föreningar som inte svarat på frågan om hur många tidigare inaktiva 

i någon idrottsförening de har haft i sin verksamhet så är medelkostnaden per tidigare inaktiv 

794 kr. Skillnaderna mellan föreningarna är stor. De föreningar som ligger under 

medelkostnaden är: 

 

Gävle Gymnastikförening    73 kr 

Gävle Tjäder Basket  118 kr 

Norrsundets IF  185 kr 

Fridhem Urnan BTK  316 kr 

Hofors BK   583 kr 

Hofors AIF skidor  613 kr 

Järbo Sportfiskeförening  645 kr 

Sofiedahl skol-IF  680 kr 

Sandvikens GA  750 kr 
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3.2 Rekrytering av flickor 
 
 

Figur 6. Antal flickor fördelat på olika åldersgrupper. 
 

 
 
 
 
 
Figur 7. Andel flickor fördelat på olika åldersgrupper. 
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Figur 8. Antal flickor i de olika projekten fördelat på olika åldersgrupper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Andel flickor i de olika projekten fördelat på olika åldersgrupper. 
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Totalt engagerades 1221 flickor. Närmast en jämn könsfördelning är man i åk 4-6. 

 

De föreningar som nått flest flickor i absoluta tal är Gävle Gymnastikförening , Gävle Tjäder 

Basket, Hagaströmsskolans IF och Österfärnebo IF. De har alla riktat sig mot flickor i åk 1-9, 

förutom Hagaströmsskolans IF som riktat sig mot åk 4-9. Tjäder basket har dessutom nått nya 

grupper, de har t.ex. lag där några deltagare spelar i slöja. (samtal med Ann-Gerd Bergdahl)  

 

De föreningar som lockat minst flickor är Sandvikens badmintonklubb, Forsbacka IK och 

Gävle Red Devils som bara haft 2 flickor var. 

 

Ser man till den procentuella fördelningen mellan flickor och pojkar i de olika projekten så 

har förskolan mycket liten andel flickor med knappt en fjärdedel. De två föreningar som 

bedrev verksamhet i förskolan, Hofors Hockeyklubb och Jäderfors SK , lyckades bara 

engagera 2 flickor  av 11 barn(Hofors) respektive 3flickor av 10 barn (Jäderfors). Vad vi inte 

känner till är barngruppernas sammansättning och hur många flickor det fanns att tillgå.  

 

Den näst lägsta andelen flickor fanns på gymnasiet där de uppgick till 41%. Sandvikens 

Gymnastik Avdelning har haft en stor verksamhet med huvudsakligen pojkar (37% flickor) 

Dessutom har Hofors Hockeyklubb och Gävle Tjäder Basket inga flickor bland sina  

deltagare. Fritidsföreningen Nordost som bedriver riktad verksamhet mot flickor drar upp 

statistiken något.  

 

En tredje grupp som har underrepresentation av flickor är åk 0-3. De 5 föreningar som haft 

hälften flickor eller mer av de 18 föreningar som riktat sig mot den åldersgruppen är: 

 

Hofors BK-70 (83%) 

Storviks IF (66%) 

Valbo AIF Tennis (55%) 

Gefle Gymnastikförening (54%)  

Högbo Ridklubb (50%). 

   

Två av dem representerar traditionellt kvinnliga idrotter, ridning och gymnastik. Lägsta 

andelen flickor har Forsbacka IK med 10%. 
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I åk 4-6 har 11 av 23 föreningar hälften eller mer flickor bland deltagarna: 

 

Ockelbo ryttarförening 100% 

Högbo ridklubb 95%  

Hofors BK -70 75% 

Gefle gymnastikförening 63% 

Gefle ponnyklubb 59% 

Hagaströmsskolans IF 58% 

Norrsundets IF 57% 

Valbo FF 56% 

Hofors AIF skidor 54% 

Gefle Mountessoriskola IF 50% 

Österfärnebo IF 50% 

 

Lägst ligger  IK Sätra med 0% och Hofors Hockeyklubb med 18%. 

 

I åk 7-9 har skolidrottsföreningarna i Sandviken lyckats fånga upp flickor. 6  föreningar av 19 

har hälften eller mer flickor: 

 

Valbo FF 100% 

IK Sätra  flickor hög 100%. 

Ockelbo ryttarförening  83% 

Murgårdsskolans IF 80%   

Jernvallsskolans IF 69% 

Österfärnebo IF 61% 

 

Lägst ligger IK Sätra 0%, Gävle Red Devils 7% och Gävle tennisklubb 13% trots att de i åk 4-

6 och i gymnasiet rekryterat nästan hälften flickor. 
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3.3 Rekrytering av tidigare ej aktiva i någon idrottsförening 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Antal tidigare ej aktiva i idrottsförening i olika åldergrupper. 

Figur 11. Andel tidigare ej aktiva i idrottsföreningar i olika åldersgrupper. 
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Figur 12. Antal tidigare ej aktiva i idrottsföreningar i projekten fördelat på olika 

åldersgrupper. 
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Sex föreningar har inga uppgifter på hur många elever som inte är aktiva i deras eller någon 

annan idrottsförening vilket gör att resultaten måste tolkas med försiktighet. I de föreningar 

som svarat har 863 tidigare ej föreningsaktiva deltagit i verksamheten. 

 

Högst andel tidigare inaktiva finns i förskolans projekt, därefter åk 7-9. Svårast att rekrytera 

tidigare inaktiva är det i gymnasiet. 

 

De föreningar som nått flest tidigare ej aktiva i absoluta tal är Gefle Gymnastikförening, 

Gävle Tjäder Basket, Hofors BK-70, Jäderfors  och Gefle Mountessoriskola IF.  

 

Gymnasieskolan har lägst andel ej tidigare aktiva elever med 21%. Endast 2 av 4 projekt har 

rekryterat 50% eller mer ur den gruppen. Det är fritidsföreningen Nordost , 100%, och Gefle 

Tennisklubb, 54%.  Gävle Tjäder Basket har inga  tidigare ej aktiva elever. 

 

Den näst lägsta andelen finns i åk 4-6 med 28%. 6 av 16 projekt har 50% eller mer tidigare ej 

aktiva elever: 

 

Hofors BK-70 87% 

Jäderfors Sk  78% 

Storvik Ovansjö Ridklubb 76% 

Norrsundets IF 67% 

Järbo Sportfiskeförening 66% 

Gefle Mountessoriskola IF 60% 

 

TK Fernebo och IK Sätra har inga ej tidigare aktiva elever. 

 

I åk 1-3 är 31% tidigare ej aktiva elever. Följande 7 av fjorton projekt har 50% eller fler i den 

gruppen: 

 

Fridhem Urnan BTK 100% 

Högbo Ridklubb 79% 

Jäderfors SK  70% 

Norrsundets IF 70% 

Hofors AIF skidor 62% 
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Storviks IF  50% 

Hofors BK-70 50% 

 

TK Fernebo har inga och Hofors Hockeyklubb 10% tidigare ej aktiva elever. 

 
I åk 7-9 är 33% tidigare ej aktiva elever. Följande 8 av 17 projekt har 50% eller fler i den 

gruppen: 

 

Sofiedalsskolans IF 100% 

Murgårdsskolans IF 100% 

Sandvikens Badmintonklubb 88% 

Ockelbo Ryttarförening 83% 

IK Sätra flickor hög 82% 

Söderskolans IF 78% 

Hofors BK-70 50% 

Gävle Red Devils 50% 

 

TK Fernebo och IK Sätra hade inga elever som tidigare ej var aktiva. 

 

I förskolans två projekt finns en stor andel tidigare ej aktiva barn, Hofors Hockey 45% och 

Jäderfors SK 80%. 
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3.4 Följder av deltagandet i projekten för föreningarna 
 

 
 
Figur 13.  Av föreningarna angivna förändringar 
 
Fler än hälften av föreningarna upplever att de fått fler deltagare till sin ordinarie verksamhet 

och att kunskapen om föreningens arbete ökat i omgivningen. 17 av 39 föreningar anger också 

att de startat nybörjargrupper för att möta intresset. Annat kan t. ex. vara: 

• Vi har fått en pojkgrupp som rider varje vecka. 

• Förhoppningar om en positiv inställning till motion som lever vidare efter skolår 9. 

• Det har varit jobbigt, ett tag var det hysteriskt. Ett väldigt tryck på klubben att kunna ta 

emot alla som ville börja spela aktivt. Det har varit otroligt inspirerande. 

• Enligt Uddans dansskola har det tillkommit 5-10 dansare från vår skola 

• 4 st har för avsikt att träna sport Ju-jutsu i höst. Samtliga i projektet har en större 

förståelse/medvetenhet om deras egna ansvar för sitt välmående och sin hälsa. 

• Fler invandrarungdomar har fortsatt sitt fotbollsspelande. 

• Ett flicklag i Hockey har skapats och fortsatt ökning av pojkar till ishockey. 

• Antal tjejer som fortsatt spela är väldigt hög mot andra år. 
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Figur 15. Hur föreningen planerar att gå vidare. 
 
De flesta föreningarna , 29 av 39, har för avsikt att fortsätta sin handslagssatsning, 15 vill 

också utöka den till fler grupper och/ eller skolor. 19 föreningar slussar så många som möjligt 

till den ordinarie verksamheten. Annat kan vara t. ex. 

• Vi har tagit fram fem st. övningspaket i klassuppsättnng som vi kommer att använda 

under ht –05 

• Det är på planeringsstadiet 

• Bokar upp mer tider så att vi kan ta emot fler. Problemet är att få ledare. 

• Söker nya pengar för att eleverna ska få möjlighet att prova på andra udda aktiviteter 

• Startar en fotbollsklass för åk 6. 

• Fortsätter puscha för att tjejerna ska stanna kvar och fortsätta spela fotboll högre upp i 

åldrarna. 
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4 Diskussion  
Den ökade polariseringen av elevernas motionsvanor och den hälsorisk det medför för den 

växande gruppen inaktiva har medfört flera åtgärder i det svenska samhället varav Handslaget 

är en. Om man studerar hur den har lyckats främja den fysiska aktiviteten på skolorna i 

Gästrikland så ser man en stor verksamhet under de år bidragen har utgått. Antal projekt har 

fördubblats från ett tjugotal år 1 till 40 projekt år 2. Till år tre finns det ytterligare ett tjugotal 

projekt.  

 

Validiteten och reliabiliteten i undersökningen påverkas negativt av att materialet är litet. Att 

undersökningen provats år 1 är en förbättring då man lättare ser om frågorna ger svar på de 

frågeställningar man har och har haft tillfälle att förtydliga dem. Utvärderingen kommer att 

fortsätta år 3 och 4 vilket gör att man lättare kan uttala sig om generaliserbarheten om något 

år. 

 

Bidragen har huvudsakligen används till ledare och material. Kanske skulle andelen vara ännu 

högre om inte en del föreningar redovisat t ex bollar under annat. Att inte mer satsas på 

ledarutbildning beror troligen på att föreningarna kan få hjälp av SISU som fått andra pengar 

för att bekosta detta. En reflektion är att material finns kvar och kan användas när 

handslagspengarna tar slut medan utgifter för ledare gör föreningarna beroende av fortsatta 

bidrag för att det ska vara möjligt att fortsätta verksamheten 

 

Kostnaden per elevtillfälle varierar mellan 0,5 och 330 kr. I topp ligger de individuella 

idrotterna som ridning och golf. De har inte möjlighet att ha så stora grupper. En annan 

förklaring är att ridklubbarna ofta har haft prova på verksamhet som inte ger så många 

tillfällen. Högbo ridklubb som haft regelbunden verksamhet varje vecka har fått ner sina 

kostnader per elevtillfälle. Siffrorna säger inget om varaktigheten på tillfällena vilket kan vara 

missvisande då en del prova på aktiviteter varit heldagar. En felkälla är att de klubbar som 

angivit ett tillfälle per vecka har schablonmässigt beräknats ha haft 20 tillfällen per termin 

vilket förmodligen är högt räknat. Gävle Tjäder Basket har en kostnad på mindre än femtio 

öre per elevtillfälle. De har stora grupper och många tillfällen. Här kommer man i en 

intressant situation när man ska fördela pengar till kommande år. Ska man prioritera lagidrott 

och individuell idrott som kan ta emot många som t ex gymnastik för att nå så många som 

möjligt eller ska man prioritera individuella idrotter som är dyra per elevtillfälle men som har 
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lyckats nå flickor och tidigare inaktiva elever? Om det bara är de tidigare inaktiva eleverna 

man vill satsa på kan man också ta hänsyn till vilka föreningar som varit kostnadseffektiva när 

det gäller nyrekrytering. Av de 9 föreningar som kostat mindre än medel per tidigare inaktiv 

deltagare bedriver 9 individuella idrotter, 1 prova på aktiviteter och 3 lagidrotter.  

  

När det gäller kostnader per elevtillfällen är Friskis och Svettis svårbedömda och finns inte 

redovisade i resultaten. Om den skolpersonal som gått Friskis och Svettis utbildning använder 

sina nya kunskaper så är det troligt att detta projekt medför att ett mycket stort antal elever 

erbjuds fysisk aktivitet inom ramen för den reguljära undervisningen. 

  

Att många flickor slutar idrotta i de högre åldrarna stämmer med resultaten från skolprojektet. 

Nedgången var inte så stor åk 7-9. Det kan förklaras av att många projekt i denna ålder riktade 

sig mot flickor och inaktiva elever, av vilka majoriteten är flickor. Skolprojektet visade också 

på en låg skattad aktivitet i åk 3 vilket stämmer med våra resultat. Intressant att iakta är att det 

är huvudsakligen flickorna som står för svängningarna i antalet deltagare i grundskolan. 

Pojkarna är i stort sett lika många i de olika åldrarna vilket gör att kurvan för totala antalet 

elever och kurvan för antalet flickor ser ungefär likadana ut. 

 

Materialet är alldeles för litet för att dra några slutsatser kring det låga deltagandet bland 

flickor i förskolan men man kan spekulera i om urvalet av aktiviteter har påverkat. Hockey är 

en traditionellt manlig idrott där det finns få kvinnliga förebilder. Skidor kräver utrustning. 

Förskolelärarnas, ledarnas och kamraternas egna värderingar kan också tänkas ha påverkat 

deltagandet 

 

Bland de projekt riktade mot olika åldrar som lyckats rekrytera hälften eller fler flickor är 13 

av de 23 projekten individuella idrotter så som ridning, gymnastik, tennis, badminton, skidor 

och orientering. Ridning och gymnastik är dessutom traditionellt kvinnliga idrotter. Av de 

resterande 10 projekten är 7 av karaktären prova på olika aktiviteter, majoriteten av dem 

skolidrottsföreningar med målsättning att nå ej tillräckligt aktiva elever. De tre resterande är 

fotboll ( åk 4-6 och 7-9) och hockey (åk 4-6).  

 

Det verkar vara lättare att rekrytera flickor till individuella idrotter och prova på olika 

aktiviteter. De enda föreningar som lyckats med att rekrytera till lagidrotter är Valbo FF och 

Norrsundets IF. Norrsundets IF har också startat ett flicklag i Hockey. Valbo FF har i åk 7-9 



 36

endast flickor i sin verksamhet. Bland prova på aktiviteterna förekommer också lagidrotter. 

Det finns också en tendens att grupperna som provar på olika aktiviteter blir vanligare i de 

högre åldrarna och de individuella idrotterna dominerar i de tidiga åldrarna. Här är det viktigt 

att inte dra den förhastade slutsatsen att flickor inte vill delta i lagidrotter. Deras val påverkas 

av många faktorer. Här kan man tänka sig att omgivningens värderingar, egna föreställningar, 

manliga eller kvinnliga ledare men också av de alternativ som erbjuds. Intressant är att den 

enda lagidrott som lyckats i åk 7-9 är en fotbollsgrupp som består av enbart flickor. Riktade 

åtgärder lyckas naturligtvis bättre när man ser till andelen flickor. Verksamheter som 

engagerar många elever som t. ex. Gävle Tjäder Basket kan ha fler flickor i absoluta tal men 

ändå inte komma upp i 50%. 

 

Den omvända målsättningen att nå pojkar med traditionellt kvinnliga idrotter har också 

uppnåtts av två föreningar. Sandvikens Gymnastikavdelningar har riktats sig mot en 

gymnasieskola med teknisk inriktning och nått 63% pojkar och både Högbo och Storvik 

Ovansjö Ridklubb har ca hälften pojkar. Högbo  Ridklubb har dessutom lyckats starta en 

pojkgrupp som rider varje vecka.  

 

Att andelen inte tidigare aktiva är hög i förskolan kan förklaras med att barnen är så unga att 

de inte ännu har engagerat sig i föreningslivet. Under grundskolan har man en jämn 

fördelning med ca 30% av barnen som tidigare inte deltagit i föreningsidrott. Något lägre i åk 

4-6, men där vet vi att en stor andel är aktiva. Gymnasieskolan har endast 20% av eleverna i 

gruppen tidigare ej föreningsaktiva trots att många gymnasieungdomar inte deltar i 

föreningsidrott enligt skolprojektet. Här kan man fundera över hur man ska nå de som inte är 

föreningsaktiva. Behövs en mer riktad verksamhet? 

 

Av de 24 projekt i olika åldrar som lyckats engagera hälften eller fler elever som tidigare inte 

varit aktiva i en idrottsförening är 15 individuella idrotter och 6 prova på olika aktiviteter- 

verksamhet, majoriteten skolidrottsföreningar. Endast tre projekt mot olika åldrar är 

lagidrotter. Det är Norrsundets IF som med sin hockeysatsning lyckats både i åk 1-3 och åk 4-

6 och Gävle Red Devils som lockat många tidigare inaktiva pojkar i åk 7-9.  

 

De föreningar som lockat många tidigare inaktiva i föreningar men inte flickor är Jäderfors 

SK, Storvik Ovansjö Ridklubb, Järbo Sportfiskeförening, Gävle Red Devils, två 
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skolidrottsföreningar, Sandvikens badmintonklubb och Gefle Tennisklubb. Man kan se att de 

två mer ovanliga projekten som finns, sportfiske och amerikansk fotboll, lyckats nå pojkarna.  

Dessutom har Storvik Ovansjö ridklubb lyckats i sin målsättning att nå pojkar. 

 

Även om man tar hänsyn till att det finns mer än dubbelt så många individuella projekt och 

lika många prova på projekt som lagidrotter så är lagidrotterna ändå underrepresenterade 

bland de projekt som nått stor andel flickor och tidigare inaktiva i idrottsföreningar. 

Skolidrottsföreningarna har fördelen att de känner eleverna och lättare kan nå sin målgrupp. 

De har också lyckats bra med att nå både flickor och tidigare ej föreningsaktiva i åk 7-9. 

 

Det är svåra avväganden man måste göra när man fördelar pengar till kommande projekt. Det 

finns två vägar att uppnå en högre aktivitetsgrad bland våra barn och ungdomar. Dels kan man 

försöka stimulera fler att börja idrotta och dels kan man underlätta för de redan idrottande så 

att de fortsätter vara aktiva upp i åldrarna. Vill man stimulera fler att börja pekar denna studie 

på att man ska satsa på riktade projekt mot flickor och tidigare inaktiva. Individuella idrotter 

och prova på aktiviteter verkar också vara en framkomlig väg, gärna i 

skolidrottsföreningarnas regi. Lagidrotterna har svårigheter i de högre åldrarna då det inte 

alltid finns utrymme för äldre nybörjare i föreningarnas verksamhet med seriespel. Kanske 

kan verksamheten förändras i framtiden så att motionsidrotten får större utrymme även där. 

Vill man istället förmå de redan idrottande ungdomarna att fortsätta upp i högre åldrar ska 

man däremot satsa på idrotter där många ungdomar finns. Genom samarbete med skolan kan 

de beredas tillfälle att träna på dagtid, vilket underlättar deras vardag. 

 

Föreningarna är övervägande positiva och ser både en ökning av verksamheten och av 

kunskapen om föreningen i omgivningen. De flesta vill också fortsätta satsningen. En fråga 

man ställer sig är varför inte fler lagidrotter är intresserade av att komma in i skolan. Är det en 

informationsfråga eller spelar det in att man har svårigheter att ta emot de äldre nybörjarna? 

Svårigheter att rekrytera ledare och att man har fullt upp att sköta sin redan stora verksamhet 

kan vara andra möjliga förklaringar. 
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4.1 Egna reflektioner och uppslag till fortsatt forskning 
Mina litteraturstudier har fått mig att fundera mycket över skolans och föräldrarnas roll som 

motvikt till den ökade inaktiviteten. Idrottsrörelsen kan inte ensam ta ansvar för barn och 

ungdomars fysiska aktivitet. Skolan har fått sitt uppdrag att erbjuda regelbunden fysisk 

aktivitet men vad har föräldrarna och media för roll? För första gången har vi en generation 

som växer upp framför skärmar, dator, mobil och TV. De som tillbringar många timmar där 

kommer naturligtvis att få mindre tid över för andra aktiviteter. Jag kan inte låta bli att 

fundera över hur en ung människas självkänsla påverkas av att hela tiden få sitt fritidsintresse, 

att titta på såpor eller sitta framför datorn, ifrågasatt av sina föräldrar. Samtidigt finns ett 

ständigt ökande utbud av TV-program, filmer och spel, alla tider på dygnet, som kan bli nya 

tidstjuvar. Kommer tonåringarna att känna att de duger i sina föräldrars ögon? Och hur 

påverkar det deras vilja att bli mer aktiva? Motiverar det dem eller spelar det ingen roll vad de 

gör för föräldrarna är ju aldrig nöjda i alla fall? 

 

Det är intressant att reflektera över varför våra gymnasieungdomar har en mer inaktiv livsstil 

än de haft tidigare. En tanke är att det bottnar i en strävan att bli vuxen och i majoriteten av 

vuxna svenskars beteende ingår inte motion som en naturlig del av livet. De som är aktiva i 

föreningar har ofta i denna ålder ofta nått så långt att många föreningen satsar på 3-5 

träningstillfällen i veckan och tävlingar på helgerna. Det innebär att det uppstår en tidskonflikt 

mellan idrotten och det sociala livet med nya kompisar och skolarbete. Att inte längre räcka 

till utan bli hänvisad till ett annat lag som inte har lika höga målsättningar och därmed tappa 

sina lagkompisar är också en realitet för många.  

 

Det verkar finnas en tendens till att de elever som inte är positivt inställda till ämnet idrott och 

hälsa samlas på samma program vilket gör att problem med frånvaro på idrottslektionerna 

upplevs som större på gymnasiet än på grundskolan. Här finns en stor utmaning. Att 

grupperna är mer homogena borde medföra att det är lättare att anpassa undervisningen så att 

den tilltalar en grupp som inte är van att motionera, men istället väljer många att inte delta i 



 39

undervisningen. Det vore intressant att studera vad en medveten satsning där man involverar 

eleverna i målsättning och planering samt lägger mycket tid på att motivera eleverna enligt 

den transteoretiska modellen skulle ge för resultat i en sådan grupp. 

 

De traditionellt kvinnliga idrotterna som deltagit i projektet som t ex ridning har haft lätt att 

rekrytera flickor som är en av målsättningarna med Handslaget. Ur jämställdhetssynpunkt är 

det lika viktigt att stimulera pojkar att prova på traditionellt kvinnliga idrotter som t.ex 

Sandvikens Gymnasik Avdelning och Storvik Ovansjö Ridklubb gjort. Personligen tycker jag 

att man ska satsa pengar på sådan verksamhet också även om den inte främjar flickors 

idrottande. På motsvarande sätt bör man då prioritera satsningar på flickor i idrottsföreningar 

som normalt har svårt att rekrytera flickor. Detta kan förhoppningsvis leda till att eleverna 

hittar en idrott de vill fortsätta med som de inte skulle ha kommit i kontakt med på egen hand. 

Mot detta talar Solomons teori(30) där man som nybörjare upplever olustkänslor under 

utövandet. Den är enligt Solomon relevant för långdistans löpning men vi vet inte hur det ser 

ut i t ex lagidrotter. Inte heller vet vi om samma mönster gäller för barn som verkar ha ett 

större rörelsebehov än vuxna. Många av projekten i handslaget sträcker sig också så långt 

över tid så att barnen förhoppningsvis inte är nybörjare längre när projektet avslutas. 

  

Det man kan reflektera över är att de satsningar som gjorts till stor del går ut på att göra 

idrotten mer tillgänglig eller öka andelen obligatorisk fysisk aktivitet.  En misstanke jag har är 

att man då når de elever som redan har ganska hög motivation för att börja röra på sig. Med 

utgångspunkt från det som diskuterades ovan kan man ifrågasätta varför så liten del av 

resurserna går till att undersöka hur man påverkar de mekanismer som gör att elever 

motiveras till fysisk aktivitet och att hitta alternativa vägar för att påverka deras beteende. Hur 

höjer man motivationen så att man kan nå de mest negativt inställda? 
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Samtal med Ann-Gerd Bergdahl på Gästriklands Idrottsförbund, 2006-02-15. 

Minnesanteckningar finns hos författaren. 



Bilaga 1 
Redovisning 
” Ett handslag för samverkan mellan förening och skolan År 1” 
 
 
 
1 Vad har ni gjort? 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2    a  Vilka årskurser riktade ni er mot? 
 

Förskola ____   åk 0-3____  åk 4-6 ____  åk 7-9 _____  Gymnasiet _____ 
 
b  Hur många deltog? Vid satsning mot flera stadier ange ca antal: 
 
Förskola _____åk 0-3 _____ åk  4-6 ______ åk 7-9 _____   Gymnasiet _________ 

 
      c  Hur var fördelningen mellan tjejer ____________%  och  killar _____________% 
 
3 I hur stor omfattning har ni fått med nya eller tidigare ”inaktiva” deltagare? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
4 Hur har skolan varit delaktig?  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5 a  Har ni samverkat med fler föreningar?  Ja_______     Nej________ 
 

b Om ja: 
Vilka______________________________________________________________________ 
 
Hur?_______________________________________________________________________ 

 
              _______________________________________________________________________ 



6 Hur har bidraget används?  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
7 Har satsningen inneburit någon förändring för föreningen? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
8 Hur går ni vidare efter handslagssatsningen? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Uppgiftslämnare: Förening______________________________ 
   

Namn________________________________ 
 
  Adress_______________________________ 
 
  Postadress_____________________________ 
 
  Tfn__________________________________ 
 
Skickas till:     Frågor besvaras av: 
Gästriklands Idrottsförbund  Ann-Gerd Bergdahl 
S Kansligatan 11   tfn 026-65 72 52 
802 52 Gävle    E-post: anngerd.bergdahl@gastidr.x.se 
 
senast 25 oktober 2004 



Bilaga 2 
Utvärdering Handslaget för termin/er…………………………………….. 
 
Uppgiftslämnare: Förening………………………………………… 
 
  Namn……………………………………………. 
 
  Adress………………………………………………… 
  
  Postadress……………………………………………... 
 

  Tfn……………………………………………………... 
 
  E-post…………………………………………………. 

 
1.         a. Hur många deltog? Ange ca antal. 

 
Förskola  ………………. 
Åk 0-3 ………………. 
Åk 4-6 ………………. 
Åk 7-9 ………………. 
Gymnasiet ………………. 

 
 
b. Hur många tjejer deltog? Ange ca antal 
 
Förskola ………………. 
Åk 0-3 ………………. 
Åk 4-6 ………………. 
Åk 7-9 ………………. 
Gymnasiet ………………. 

 
 

c. Hur många tillfällen erbjöd ni per elevgrupp? Ange antal gånger 
 

Förskola …………………………………………………………….. 
Åk 0-3 …………………………………………………………….. 
Åk 4-6 ……………………………………………………………. 
Åk 7-9 ……………………………………………………………. 
Gymnasiet ……………………………………………………………. 

 
 
 

d. Hur många var inte aktiva i er eller någon annan idrottsförening när de började i  projektet? Ange ca 
antal. 
Förskola ………………. 
Åk 0-3 ………………. 
Åk 4-6 ………………. 
Åk 7-9 ………………. 
Gymnasiet ………………. 
 
 
 
 
 
 

Vänd 



2.  Har skolan varit delaktig? 
ο Skolan informerat om aktiviteterna 
ο Skolan deltagit i planering och organisation 
ο Personal deltagit vid aktiviteterna 
ο Inte alls 
ο Annat:…………………………. 
 

 
3.  När på dagen är verksamheten förlagd? 

o Skoltid 
o i direkt anslutning till skoltid 
o Annan tid 

 
 
4.   Hur har bidraget används? 
 

ο Material    Summa…………….. 
ο Ledare (ersättning)   Summa……………..  
ο Lokaler   Summa…………….. 
ο Information administration  Summa…………….. 
ο Ledareutbildning  Summa…………….. 
ο Annat:……..   Summa…………….. 

 
  
5.   Har satsningen inneburit någon förändring för föreningen förutom aktiviteten  

     i handslaget? 
 

ο   Fler medlemmar i klubben eller förväntad ökning 
ο  Nybörjargrupper för att fånga upp intresserade 
ο Kunskapen om klubbens verksamhet har ökat hos föräldrar, elever och lärare 
ο Fler ledare 
ο Ingen förändring 
ο Annat:……………………………………………………………….. 

 
 

6. Hur går ni vidare efter handslagssatsningen? 
o Fortsätter projektet 
o Utvecklar projektet till fler skolor, fler grupper etc 
o Slussar in så många som möjligt till den ordinarie verksamheten 
o Ingen fortsättning 
o Annat:……………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 3 

Gefle Montessori skol IF 
Proj nr 23 
Vi vill som skol IF erbjuda barnen mer idrott och rörelse utöver de schemalagda lektionerna. Skol 
IF kommer att satsa på extra friluftsdagar med inriktning på rörelse och idrott. Alla elever 
kommer att erbjudas aktiviteter mins en gång per vecka efter skoltid. Aktiviteterna kommer att 
vara varierade för att få med så många som möjligt. 
Samverkan med Gefle Montessoriskola. 
Kontaktperson: Thomas Sandin. 

Valbo FF 
Proj nr 24 
Samverkan mellan Valbo FF och Sofiedalskolan för att ge barn och ungdomar möjlighet att spela 
fotboll en till två gånger i veckan under skoltid för att ge med fysisk aktivitet i skolan och teori 
om etik och moral, kost och träningslära, alkohol och droger. 
Samverkan med Sofiedalsskolan. 
Kontaktperson:Carina Ronnefors. 

Valbo AIF 
Proj nr 27 
Under skoltid ha kurser i tennis, lekar med boll och regelgenomgång. Två grupper á 10 gånger i 
Åshammar och 6 grupper á 10 gr i Kungsgården för både pojkar och flickor. Ett bra sätt att få 
prova på sporten som man sedan kan idka hela livet. 
Samverkan med Kungsgårdens- och Alsjöskola. 
Kontaktperson: Kerstin Lundgren. 

IK Sätra /ishockey 
Proj nr 28 
Sätra är en stadsdel med invånare från många olika länder och kulturer. För dem är 
förutsättningarna att prova på skridskoåkning och ishockey mycket begränsade. Det finns även 
andra ungdomar som känner sig ”för gamla” för att börja med hockey då det sällan finns några 
nybörjar grupper i de här åldrarna.  
I samverkan med Stora Sätraskolan åk 6-9 på skoltid erbjuda skridskoträning/ishockey 1 gång i 
veckan under höstterminen. En buss hämtar eleverna och skjutsar tillbaka dem för att det ska 
fungera tidsmässing. IK Sätra har instruktörer och utrustning för utlåning. 
Kontaktperson: Rolf Rudman. 

Sandviken Badmintonklubb 
Proj nr 29 
Bedriva badmintonskola i direkt anslutning till skoldagens slut. Pågå under läsåret 2004-2005. 
Tre ungdomar från föreningen kommer att vara ledare. 
Samverkan med Söderskolan. 
Kontaktperson: Pär Lindroth. 

 

 



Storviks IF 
Proj nr 30  
Att elever i åk 2-3 under lekfulla former får barnen prova på föreningens fyra olika idrottsgrenar. 
Att i samverkan med skolan bedriva idrottsskoleverksamhet på skoltid. Under 20 veckor får 
eleverna prova på varje idrottsgren under 5 veckor. Vi kommer att aktivt verka för att varje barn 
har likvärdiga möjligheter att pröva och utveckla sina förmågor och intressen. 
Samverkan med Hedängsskolan. 
Kontaktperson: Lasse Holm. 

Murgårdsskolans IK  
Proj nr 31 
Att aktivera ungdomar som idag inte deltar i någon hälsofrämjande aktivitet, genom att 
medvetandegöra dem om de fördelar som fysisk aktivitet ger. Första steget är att komma i 
kontakt med den egna kroppen och hur vi tänker om oss själva. Andra steget är att väcka ett 
intresse för att röra på sig och det tredje är att man hittar sin aktivitet och fortsätter med det. 
Genom stöd av Skol IF få eleverna att ta mer ansvar för sin hälsa och kunna erbjuda olika 
hälsofrämjande aktiviteter. 
Kontaktperson: Ola Israelsson. 

Jäderfors SK / skidsektionen 
Proj nr 32 
Att anordna en skidlekplats på skolorna för att kunna bedriva lek och teknikövningar enligt 
Bamses skidskola. Föreningen bygger skidlekplatsen, preparerar lek och spårområde, tillhanda 
håller klubbhus med fika och håller med 2 st ledare till 5 st förmiddagar för Bamses skidskola för 
alla barn i förskola och skola. Skolan ansvarar för att barnen kommer till och från skidstadion och 
att personal finns till hands. Avslutningen är en skolskidtävling för alla som vill. 
Samverkan med Backa stugans förskola och Jäderfors skola. 
Kontaktperson: Per Eskelund. 

Valbo AIF/friidrott 
Proj nr 33 
Vi vill ge ungdomar en hälsofrämjande idrottsaktivitet, stimulera dem till fortsatt idrottande efter 
skoltid, samt behålla eller utöka vår satsning på flickors idrottande. Eleverna ges möjlighat att vid 
två tillfällen på eller i anslutning till skoltid utöva friidrott. En gr/ vecka vid sportcentrum vid 
skolan och en i specialhallen Tibnor. Ungdomarna väljer själva vilka grenar de vill göra och 
dessutom pratar vi även om kost, alkohol. rökning och andra droger. 
Samverkan med Sofiedalsskolan. 
Kontaktperson: Stig Hedström. 

Österfärnebo IF 
Proj nr 34 
Erbjuda grundläggande undervisning i kartkunskap/orientering för skolans samtliga elever i åk 1-
9. Utbildningen sker vid ett antal tillfällen på i huvudsak idrottstimmar och friluftsdagar. 
Föreningen hjälper till med ledare och material. De som blir intresserade har sedan möjlighet att 
fortsätta i föreningens nybörjarkurser m.m 
Samverkan med Österfärnebo Skola åk 1-9. 
Kontaktperson:Bernt Wåhlin. 



Hofors AIF/Skidor 
Proj nr 35 
Försöka intressera skolungdom till att börja motionera mera genom att erbjuda möjlighet att 
prova på utomhusaktiviteter. Eventuellt också låna ut viss utrustning. Genom att ställa upp spå 
skoltid eller fritid 1-2 gånger/vecka och erbjuda följande aktiviteter, skogspromenader, 
cykelturer, terränglöpning, orientering och skidåkning. Aktiviteterna genomförs i samråd med 
lärarna och även efter elevernas intresse. 
Samverkan med Peterskolan, Värna skolan och Grundsärskolan. 
Kontaktperson: Alvar Jönsson. 

Söderskolans Skol IF 
Proj nr 36 
Att aktivera ungdomar som idag inte deltar i någon hälsofrämjande aktivitet, genom att 
medvetandegöra dem om de fördelar som fysisk aktivitet ger. Första steget är att komma i 
kontakt med den egna kroppen och hur vi tänker om oss själva. Andra steget är att väcka ett 
intresse för att röra på sig och det tredje är att man hittar sin aktivitet och fortsätter med det. 
Genom stöd av Skol IF få eleverna att ta mer ansvar för sin hälsa och kunna erbjuda dem/ hjälpa 
dem att hitta hälsofrämjande aktiviteter. 
Kontaktperson: Marika Larsson. 

Jernvallsskolans Skol IF 
Proj nr 37 
Att genom skolan hitta de elever som inte är aktiva i dag och i samverkan med de närliggande 
föreningarna erbjuda möjligheter att prova de aktiviteter som klubbarna har. Vissa aktiviteter 
kommer att förläggas på skoltid. 
Samverkan med Jernvallsskolan. 
Kontaktperson: Stefan Rådberg. 

Hagaströms Skol IF 
Proj. nr 38 
Genom att erbjuda alternativa idrottsaktiviteter vill vi nå de barn som nu är inaktiva. Vi har tagit 
kontakt med idrottsföreningar som i dag inte är representerade på skolan. Eleverna ska få 
möjlighet att prova på olika aktiviteter under skoltid. Vi vill på detta sätt få dem intresserade av 
någon aktivitet som passar dem. 
Kontaktperson: Christina Ahl. 

Torsåkers IF 
Proj. nr 39 
Genom samverkan skola – Torsåkers IF kan fredagsaktiviteterna utvecklas för åk 4-6 genom att 
eleverna får prova på olika idrottsgrenar. Hösten startas med lägerverksamhet i samarbete med 
idrottsföreningen och fortsätter sedan med aktiviteter varje fredag som är "vikt" för idrott och 
hälsa.  
Kontaktperson: Carin Mosell. 

 

 



Norrsundets IF 
Proj. nr 40 
Eleverna ska få möjlighet att på elevens val välja hockey en gång i veckan. Aktiviteten vänder sig 
till alla för att kunna få fler barn, både pojkar och flickor, att bli intresserade av ishockey. 
Kontaktperson: Lars Nilsson. 

Järbo Sportfiskeklubb 
Proj. nr 41 
Ett antal äldre fiskeentusiaster vill dela med sig av sina erfarenheter.  
Under läsåret deltar eleverna i fiske av olika former som mete, trollning, nätfiske, fiske med 
ryssja, pimpling angling. Verksamheter är både under och efter skoltid. Fiske är ett bra 
komplement till den "tradionella" idrotten och kan locka en ny målgrupp. 
Kontaktperson: Gunnar Israelsson. 

Hofors BK- 70 
Proj. Nr 42 
Att nå och skapa förutsättningar för de som inte är aktiva i någon förening. De ska få idrotta på 
sin nivå, utveckla sin fysik och rörlighet utifrån sina förutsättningar. Klubbens Unga ledare är 
engagerade i detta projekt. 
Satsningen gäller från åk 6-9, fördelade på 3 grupper som har badminton 1 timme/vecka. 
Föreningen håller med ledare och skolan bokar lokal. 
Kontaktperson: Kenth Roth. 

Sandvikens Gymnastik Avdelningar 
Proj. Nr 43 
Samverkan mellan en teknisk skola och gymnastikföreningen. Utveckla flickors idrottande 
genom att erbjuda möjlighet att med en mer anpassad lokal och utbildade ledare regelbundet 
prova aktiviteter som spinning, aerobic och även utnyttja SGA´s specialhall. 
Utöver schemalagd idrott och hälsa har timplanen utökats med extrapass för att möjliggöra denna 
satsning. Som uppföljning erbjuder föreningen speciella möjligheter för att locka tjejerna att 
fortsätta. 
Kontaktperson: Ulf Gillström. 

Ockelbo Ryttarförening  
Proj. nr 44 
Låta elever i åk 5 komma till ridklubben 1ggr/v á 1,5 tim under en 10-veckorsperiod. De får 
under varje tillfälle under handledning lära sig sköta, hantera och rida häst. Syftet är att locka till 
ett intresse att utöva denna sport även under fritiden. 
Samverkan med Gäverängeskolan. 
Kontaktperson: Margareta Ljunggren. 

IK Sätra  
Proj. nr 45 
Vi vill kunna erbjuda alla att kunna spela fotboll under dagtid. Vi ska använda elevens val för att 
skapa ett ännu större intresse för fotbollen här på Sätra. Speciellt vill vi nå ut till tjejer och 
invandrarungdomar då det finns många i stadsdelen. 
Samverkan med Stora Sätraskolan. 
Kontaktperson: Anders Markström. 



Gefle Tennisklubb  
Proj. nr 46 
Tennishallen har 7 st banor till förfogande dagtid. Bollar och racket lånas ut av klubben som har 
en instruktör där för eleverna. Skolorna har bokat upp alternativa tider som de fördelar mellan 
sina elever. 
Samverkan med Stora Sätraskolan, Strömsbro skola och Nynässkolan. 
Kontaktperson: Hans Sjöberg. 

Gästrike Biathlon  
Proj nr 47 
En skola i taget under sex tillfällen får prova på Barmarks-skidskytte. Samtidigt åka ut till de 
övriga skolorna och låta eleverna prova på att skjuta med lasergevär och informera om skidskytte 
och möjligheterna att delta i Högbo. Intresserade ungdomar ska kunna delta i nybörjarkursen utan 
att behöva investera i egna vapen. Vår förhoppning är att även nå ungdomar som inte åker skidor 
idag. Till dem kommer skidor att lånas ut. 
Samverkan med Hedängsskolan, Kungsgårdens skola och Alsjöskola, Jernvallsskolan och 
Årsunda skola. 
Kontaktperson: Stefan Söderblom. 

Gävle Ponnyklubb  
Proj nr 48 
Tillsammans med skolpersonal utforma ridtillfällen som är lämpad för barnens utveckling för att 
de ska få en chans att prova på ridning. Ridtillfällen på dagtid. Tre grupper om fyra barn får 
hästskötsel och ridning 70 min i veckan under 5-6 tillfällen. Man har även som avsikt att starta 6 
grupper till efter denna period. Syftet är att ge möjlighet till och utöka valmöjligheten till 
fritidsaktiviteter för barn med funktionshinder som leder till att de integreras i den vanliga 
verksamheten.  
Samverkan med: Ulvsäterskolan och Pingeltorpsskolan, grund sär. 
Kontaktperson: Catharina Wannebo. 

Gävle Golfklubb  
Proj nr 49 
Fortsättning på tidigare projekt. 
Elever som i första hand inte spelar golf kommer att få prova på detta vid ett antal tillfällen 
tillsammans med erfarna ledare från klubben. Flickor kommer att prioriteras. 
Då intresset från första "Handslaget" var så stort från skolorna och vi endast hann med 3 skolor 
kommer vi att erbjuda de tre andra skolorna möjlighet nu under vintern (golfhallen) och våren. 
Samverkan med: Lilla Sätraskolan, Strömsbro skola, Stigslund, Pingeltorp och Ulvsäterskolan. 
Kontaktperson: Janne Swenneke. 

Storvik-Ovansjö RK  
Proj nr 50 
Fortsättning tidigare projekt med ny skola.  
Idé: Få fler barn att motionera mera, försöka få bort den negativa inställningen som killar har om 
ridsport som "tjejsport", få fler killar intresserade av ridsport, lära sig ta ansvar. Skolan kommer 
ett par gånger per grupp då de får lära sig grunderna i ridning och hantering av hästar. 
Samverkan med: Kungsgårdens skola. 
Kontaktperson: Lotta Nyman-Eriksson. 



Fridhem/Urnan BTK  
Proj nr 52 
Fortsättning på tidigare projekt.  
PINGIS –Pingis I Närområdet Genom Integration och Samverkan. 
Skolungdomar ska aktiveras efter skolans slut mellan kl 13.00 – 17.00 i klubbens lokal på skolan. 
Ledare är en vuxen erfaren person. Projektet syftar både till att få ungdomar att röra på sig mer 
och att förbättra integrationen mellan ungdomar med utländsk härkomst genom pingisen och 
samverkan med skolan. 
Samverkan med Stenebergsskolan och Brynässkolan. 
Kontaktperson: Åke Jonsson. 

Valbo AIF,Tennis  
Proj nr 53 
Årkurs 1-6, 1 tim/v under november – april. Erbjuda lek-och rörelseövningar kopplat till 
koordination och smidighet. Förutom tennis och bollövningar kommer andra övningar med nya 
hjälpmedel att läggas in för att kunna hitta nya former för rörelseträning och uppmuntran till 
deltagande. 
Samverkan med Ludvigsbergsskolan.  
Kontaktperson: Ulf Delén. 

Högbo Ridklubb  
Proj nr 54 
Vill att flera barn ska få möjlighet att prova på ridning. Vänder sig alla elever i åk. 2. Personal 
från skolan följer med 10 barn/två tillfällen per vecka. 
Samverkar med Västanbyns skola. 
Kontaktperson: Lena Hammarlund. 

Hofors HC  
Proj nr 55 
Skapa intresse för ishockey samtidigt som eleverna får delta på en rolig friluftsdag. Vid 
återkommande tillfällen prova på ishockey på skoltid. Ambitionen är att locka fler ungdomar till 
att åka skridskor och vilja börja spela hockey. Åk 1-3. 
Samverkar med Petre-, Värna- och Hagaskolan. 
Kontaktperson: Arne Evertsson. 

Fritidsföreningen Nordost  
Proj nr 57 
Önskar medel för att kunna ha mindre grupper som under skoltid eller i anslutning till skoldagen 
utövar simträning, spinning och styrketräning i avskilda lokaler (på grund av etnisk och religiös 
bakgrund). Detta riktar sig till flickor som är fysiskt inaktiva och målet är att utöka den grupp 
som finns sedan tidigare.  
Samverkar med Nynässkolan. 
Kontaktperson: Gunilla Björklund. 

 

 



Sandvikens IF  
Proj nr 58 
Vill erbjuda elever i låg och mellanstadiet "Boll och lek" på fritids efter skoldagens slut under 
ledning av klubbens junior- och A-lagsspelare. Aktuella ämnen som till exempel kost, 
godisfällan, droger, etik och moral tas även upp. 
Samverkar med Jernvallsskolan och utökas även med Murgårds-, och Norrsätraskolan. 
Kontaktperson: Dennis Berglund. 

Gefle Red Devils  
Proj nr 59 
Önskar fortsätta påbörjad aktivitet med träning i Amerikansk fotboll på skolorna under skoltid 
eller i anslutning till skoldagens slut. Två eftermiddagar i veckan är bokade för aktiviteten och 
klubben ställer upp med utrustning samt tränare. 
Samverkar med Sofiedal-, Stora Sätra- och Nynässkolan. 
Kontaktperson: Ola Zachrisson. 

Gävle Tjäder Basketskola  
Proj nr 60 
Under handslagets första år bedrevs ett samarbete med skolan som bidrog till att nästan 75% av 
eleverna nu är aktiva i föreningen. Nu vill man försöka nå de resterande eleverna som 
förmodligen är de minst idrottsintresserade, men även utveckla aktiviteterna för att behålla de 
elever som redan är aktiva. Till en början kommer aktiviteterna att ske på skoltid.  
Samverkar med Lilla Sätraskolan, Stora Sätraskolan. 
Kontaktperson: Moussa N`Diaye 

Sofiedal Skol-IF  
Proj nr 62 
Fortsättning och utökning av satsningen för inaktiva ungdomar.  
De ungdomar i åk 7-8 som i dag inte är anslutna till någon idrottsförening erbjuds möjlighet att 
idrotta på Sportcentrum vid skolan 2 tim/vecka. Aktiviteterna bestäms utifrån elevernas egna 
önskemål. Deltagarna kommer att erbjudas vinstlottning av sportutrustning. Vi kommer även att 
bjuda in närliggande föreningar som får presentera sin verksamhet.  
Samverkar med Sofiedalsskolan. 
Kontaktperson: Stefan Fougman. 

Gefle Gymnastikförening  
Proj nr 64 
Vill förmedla rörelseglädje och kroppsuppfattning till barn och ungdomar och därmed motverka 
stillasittande. Föreningen planerar tillsammans med skolpersonal in tider för klasserna att komma 
till sin specialgymnastikhall. Aktiviteterna leds av erfarna ledare. Samverkan gäller även att 
föreningen har ledare på idrottsdagar, aktivitetsdagar och lektioner. Erbjuder aktiviteter i nära 
anslutning till skoldagens slut. Sju grund/mellanstadieklasser och 10-15 högstadieklasser ska 
medverka. 
Samverkar med Stiglundsskolan och Solgläntan. 
Kontaktperson: Heli Jonsson. 

 



IK Sätra flickor hög  
Proj nr 65 
Ambition att väcka överviktiga flickors intresse för sunda levnadsvanor och att stärka deras 
självförtroende. Flickorna ska ges insikt, motivation och förståelse under enkla former. 
Skolhälsovården, Idrott & hälsa, Friskis&Svettis samt ev fler föreningar efter elevernas önskemål 
kommer att samverka. 
Samverkar med Stora Sätraskolan.  
Kontaktperson: Ulla Renvall. 

Forsbacka IK  
Proj nr 66 
Ambition att kunna erbjuda barn födda 96-97 att spela fotboll på fritids under perioden april till 
juni. Klubben går in med ledare en eftermiddag i veckan. Fokus kommer att vara att spela fotboll 
och att röra på sig, men ämnen som droger, kost och hur man är en bra fotbollskompis kommer 
att diskuteras. 
Samverkar med Forsbacka skola. 
Kontaktperson: Lennart Sundin. 

Färnebo Tennisklubb  
Proj nr 67  
Lek, rörlighet och smidighetsövningar som är kopplade till Minitennis spel ska genomföras en 
timme i veckan under perioden decémber – april. Aktiviteten bygger främst på att barnen får 
prova på Minitennis. Åk. 1-6. 
Samverkar med Kyrkskolan i Österfärnebo. 
Kontaktperson: Per Karlsson. 
 
 
 


