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Sammanfattning 

Det övergripande målet med Idrottslyftet i Sverige och Jugend und Sport i Schweiz är att fler 

barn och ungdomar ska bli mer fysiskt aktiva. Syftet med studien är att jämföra dessa två 

verksamheter för att se vilka likheter och skillnader det finns i samarbetet med skolan i 

Stockholm och i det schweiziska länet Aargau. Mina frågeställningar är följande: 

 Hur skiljer sig dessa verksamheter åt? 

 Hur upplevs samarbetet med skolan i Stockholm respektive Aargau? 

 Vilka möjligheter finns det för att alla elever kan vara fysiskt aktiva? 

Uppsatsen är en kvalitativ studie. Jag valde att göra sammanlagt fyra intervjuer för att få en 

inblick i hur verksamheterna fungerar samt hur de samarbetar mellan skola och förening. Två 

av dessa fyra intervjuer genomfördes i Sverige och två i Schweiz. I varje land intervjuades en 

företrädare för ett distriktsförbund och en person som är ansvarig för samarbetet med 

skolorna. 

Resultatet visar att länderna arbetar på lite olika sätt när det handlar om hur verksamheterna 

erbjuder kurser och aktiviteter. I Schweiz är det frivilligt att anmäla sig till en kurs, men sedan 

är det obligatoriskt att närvara så länge kursen varar. I Sverige sker aktiviteterna klassvis och 

erbjuds oftast bara några gånger. Detta medför både för- och nackdelar för eleverna. 

Samarbetet mellan förening och skola upplevs i båda länder som positivt och som mycket 

fungerande. Dock finns det skillnader i hur förutsättningarna ser ur för de fysiskt inaktiva 

barnen. 

I Sverige har alla, oavsett kön, ålder eller behov, bättre förutsättningar att delta i aktiviteterna. 

Vidare får fler chansen att hitta just sin idrott, eftersom eleverna får testa olika idrotter under 

en hel termin. I Schweiz skapar aktiviteterna däremot en viss trygghet för eleverna och en 

kontinuitet i det de håller på med. Det bästa för barn och ungdomar vore möjligtvis en 

blandning av dessa två sätt att arbeta och jag tror att både länder har någonting att lära av 

varandra.  
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1. Inledning 

En viktig faktor för barns nuvarande och framtida hälsa är regelbunden fysisk aktivitet. 

Folkhälsoinstituts forskning (2011, s. 19) tyder på att barns fysiska aktivitet minskar och att 

stillasittande aktiviteter har ökat generellt sätt. Nationellt centrum för främjande av god hälsa 

hos barn och ungdom (NCFF)1 betonar att det är särskilt viktigt att vi rör på oss under 

uppväxtåren, eftersom det är då vi bygger upp vårt skelett, våra muskler och utvecklar vår 

rörelseförmåga. Det är samhället och framförallt skolans uppdrag att ge möjlighet till barn och 

ungdomar att vara fysisk aktiva. (NCFF 2012-11-23) 

Bland barn och ungdomar är idrott den i särklass populäraste organiserade fritidsaktiviteten 

och en stor andel barn och ungdomar i världen är aktiva medlemmar i idrottsföreningar. Men 

samtidigt har det konstaterats att många barn inte får tillräcklig fysisk träning. (Engström 

2004a, s. 38) Rapporten av myndigheten för skolutveckling, Fysisk aktivitet för bättre 

kunskapsutveckling, (2005, s. 2) handlar om skolornas ansvar att erbjuda alla elever daglig 

fysisk aktivitet. Vidare handlar rapporten om betydelsen av fysisk aktivitet. Det visar sig att 

elever klarar skolan bättre om de rör på sig mer. Dessutom blir de gladare och har lättare att 

koncentrera sig när de får röra sig tillräckligt mycket. Vidare menar myndigheten att fysisk 

aktivitet bör finnas i skolans vardag eftersom alla elever tillbringar mycket tid i skolan. 

Eftersom det finns elever som är fysiskt inaktiva både i skolan och på fritiden är det viktigt att 

skolan ordnar fysisk aktivitet för alla elever, så att alla får möjligheten till fysisk aktivitet.  

En uppgift man har som idrottslärare är bland annat att utveckla elevernas intresse för att vara 

fysisk aktiva och ge dem möjligheter att få möta många olika slags aktiviteter. Jag tycker att 

det är en väldig viktigt uppgift, samt att alla, oavsett kön, etnicitet eller ålder, får möjlighet till 

att vara fysisk aktiva.  

Ett sätt att få eleverna att röra på sig mer och ge de en möjlighet att testa många nya idrotter är 

genom Idrottslyftet. Jag är uppväxt i Schweiz och där finns en liknande satsning som 

Idrottslyftet, kallad Jugend und Sport (Ungdom och Idrott, egen översättning). Både 

Idrottslyftet och Jugend und Sport har målet att öppna dörrar för fler barn och ungdomar till 

ett aktivt föreningsliv samt att de blir mer fysiskt aktiva. Jag blev därför intresserad av hur 

                                            
1 Regeringen inrättade år 2004 ett Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom 
(NCFF), placerat vid Örebro universitet. NCFF arbetar för att främja en helhetssyn på sambandet 
mellan fysisk aktivitet, matvanor samt barns och ungdomars lärande och utveckling. 
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dessa två verksamheter arbetar med att få barn och ungdomar mer intresserade av att röra på 

sig i skolan och på fritiden. Hur ser det ut i verkligheten? Hur skiljer sig dessa två 

verksamheter åt? Hur arbetar skolan och föreningarna tillsammans för att få fler barn aktiva? 

Och satsas det aktivt på att alla elever ska få denna möjlighet, oavsett etnisk bakgrund, 

funktionshinder eller kön? 

2. Bakgrund 

I det följande avsnittet beskrivs fysisk aktivitet, Idrottslyftet samt den Schweiziska organisationen 

Jugend und Sport. Det redogörs kort hur verksamheterna är uppbyggda, hur samarbetet med skolan 

ser ut samt hur Stockholm, respektive länet Aargau i Schweiz, arbetar med satsningen. Till sist 

redogörs riktlinjerna som arbetet med Idrottslyftet och Jugend und Sport ska utgå ifrån. 

2.1 Fysisk aktivitet 

Statens folkhälsoinstitut (FHI) definition av fysisk aktivitet är: 

Fysisk aktivitet innefattar all kroppsrörelse som är ett resultat av 

skelettmuskulaturens kontraktion och som resulterar i en ökad 

energiförbrukning. (FHI 2012-11-18) 

 

Statens folkhälsoinstitut skriver vidare att det är ett överordnat begrepp som innefattar 

kroppsrörelser under såväl arbete som fritid samt olika former av kroppsövningar. (FHI 2012-

11-18) 

Listan kan göras lång på fördelar med regelbunden fysisk aktivitet, motion eller idrott. Ökat 

välbefinnande, stärkt självförtroende, bättre koncentrationsförmåga, ökad inlärningsförmåga, 

ökad muskelstyrka, bättre kondition och mindre risk för belastningsskador är några av de mest 

avgörande faktorerna. (RF 2009, s. 5) 

Fysisk aktivitet och inaktivitet har många effekter på människors hälsa och på folkhälsan i 

stort. Engström (2004b, s. 8) skriver att fysisk aktivitet har en stor betydelse för barns 

motoriska och fysiska utveckling, men också för den sociala och personliga utvecklingen. 

Dessutom är det viktigt för barnens aktuella och framtida hälsotillstånd. För mycket 

stillasittande under ungdomsåren kan få negativa konsekvenser för den framtida hälsan. De 

inaktiva löper större risk för hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, benskörhet och vissa 

cancerformer. Även Annerstedt (1993, s. 11) skriver att fysisk inaktivitet har mycket 
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väldokumenterade negativa fysiologiska och psykologiska effekter. Han menar att fysisk 

aktivitet har blivit en naturlig del i vårt förebyggande hälsoarbete och även vid behandling av 

många sjukdomstillstånd och genom lämplig träning kan många besvär förebyggas, lindras 

och till och med botas. Fysisk aktivitet motverkar övervikt liksom stärks hjärt- kärlfunktionen. 

Vidare skriver han att individens välbefinnande ökar, eftersom halten av kroppens egna 

endorfiner höjs. 

Vidare skriver Engström (2004b, s. 8) att samhället ska utformas så att det ger bättre 

förutsättningar för ökad fysisk aktivitet för hela befolkningen. Det handlar då framförallt om 

att få mer fysiska aktiviteter i förskola och skola. Trots att all forskning visar på den positiva 

effekten av fysisk aktivitet och att dessutom barn rör sig allt mindre, har ämnet Idrott och 

hälsa fått en reducering av den obligatoriska tiden. 

2.1.1 Rekommendationer för fysisk aktivitet 

Statens folkhälsoinstitut rekommenderar att barn och ungdomar är fysisk aktiva minst 30 

minuter varje dag och det bör omfatta både måttlig och hög aktivitet. Ytterligare hälsoeffekter 

kan erhållas om man utöver detta ökar den dagliga mängden eller intensiteten. Aktiviteterna 

bör vara så allsidiga som möjligt för att ge kondition, muskelstyrka, rörlighet, snabbhet, 

kortare reaktionstid samt koordination. (FHI 2012-11-28) 

Enligt en expertgrupp för fysisk aktivitet borde alla 7-18 åringar röra på sig mångsidigt och på 

ett ålders anpassat sätt minst 1-2 timmar dagligen och de borde undvika att sitta still över 2 

timmar i sträck. Det kan anses vara en mini rekommendation för hälsomotion, men den passar 

för alla barn och unga, såväl de som idrottar som de som har särskilda behov. 

Rekommendationerna baserar sig på både experters åsikter och vetenskapliga undersökningar 

om den fysiska aktivitetens inverkan på skolbarns normala tillväxt, utveckling, hälsa och 

välbefinnande. (Undervisningsministeriet 2008, s. 6f) 

Även rekommendationerna från World Health Organization (WHO) är att barn och ungdomar 

i åldern 5-17 ska vara fysisk aktiva minst 60 minuter dagligen. Det ska vara måttlig till kraftig 

intensitet och allt utöver 60 minuter ger ytterligare hälsofördelar. Aktiviteterna kan delas upp i 

flera kortare pass om dagen. För barn och ungdomar som är fysisk inaktiva ska denna 

rekommendation gradvis uppnås. (WHO 2012-12-17) 
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Det är viktigt att skapa bra vanor för dagens barn, där tidiga positiva upplevelser av motion 

och idrott har stor betydelse för individens benägenhet att vara fysisk aktiv senare i livet. På 

så sätt påverkar barns och ungdomars motionsvanor även deras framtida hälsa. (Engström 

2004b, s. 9) 

2.2 Idrottslyftet 

Idrottslyftet startade 2007 och föregicks av projektet Handslaget som grundades år 2004. 

Avsikten med Handslaget var att öppna dörrarna till idrottsrörelsen för fler och att motverka 

uteslutning på grund av kön, etnicitet, sexuell läggning, social och ekonomisk bakgrund samt 

fysiska och psykiska förutsättningar. Under en fyraårsperiod (2004-2007) tilldelades en 

miljard kronor av regeringen till Riksidrottsförbunden (RF) för satsningar inom barn- och 

ungdomsidrotten.  

Idrottslyftets övergripande syfte är, förutom att rekrytera barn och ungdomar till 

föreningsidrotten, att behålla fler medlemmar i idrottsföreningarna. Satsningen ska 

genomsyras av ett inkluderande perspektiv för olika grupper i samhället och all verksamhet 

ska utformas så att villkoren blir lika för flickor och pojkar. Folkhälsomålen och 

barnrättsperspektivet ska i allt arbete med Idrottslyftet beaktas och jämställdhets- och 

jämlikhetsperspektivet är en viktig aspekt inom Idrottslyftet. 

Inom ramen för programmet avsatte regeringen årligen 500 miljoner kronor. Dessa resurser 

ska läggas på: 

 Utveckla förbund och föreningar  

 Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer  

 Rekrytera och utveckla ledare  

 Samverka med skolan och andra organisationer, t ex friluftsorganisationer och andra 

föreningar utanför idrotten (RF 2011, s. 13)   

RF har det övergripande ansvaret för Idrottslyftet. Men vilka projekt som beviljas medel till 

har RF ett begränsat inflytande över. Detta sker via specialidrottsförbundet (SF), 

distriktsidrottsförbund (DF) eller SISU Idrottsutbildarnas distrikt. SF fördelar medel till sina 

föreningar, till exempel vänder sig en volleybollförening således till Svenska 

volleybollförbundet. Varje SF har gjort en egen utvecklingsplan för sitt arbete med 

Idrottslyftet, eftersom varje idrott har sina egna förutsättningar och behov. Detta ligger till 
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grund för hur förbunden fördelar sina medel. Varje förbund har en Idrottslyftsansvarig och 

ansökningskriterierna ser olika ut från förbund till förbund.  

Inom ramen för Idrottslyftet har SISU Idrottsutbildarnas distrikt fått uppdraget att arbeta med 

ledarförsörjning och unga ledare. Uppdraget av RF:s distriktsförbund (till exempel 

Stockholms Idrottsförbund) är att fördela medel till föreningar som vill samverka med skolan 

samt att arbeta för att anläggningar och idrottsmiljöer blir mer tillgängliga. (RF 2011, s.15ff) 

2.2.1 Samverkan med skolan 

Ett prioriterat område inom Idrottslyftet, liksom i Handslaget, har alltsedan starten varit 

samverkan mellan idrottsföreningar och skolan. Det är en möjlighet till rekrytering för 

föreningarna samtidigt som skolorna kan få hjälp att erbjuda eleverna positiva aktiviteter på 

idrottsdagar, raster eller liknande. Idrottsföreningar och skolor ska tillsammans med hjälp av 

Idrottslyftet utveckla kreativa metoder och former för att aktivera eleverna mer. (RF 2012-11-

20) 

Följande gäller vid all form av samverkan med skolan: 

 Verksamheten är beslutad av föreningens styrelse och skolledningen. 

 Verksamheten genomförs under den samlade skoldagen, men ersätter inte ämnet idrott 

och hälsa. I begränsad omfattning kan aktiviteter även genomföras under terminens 

lov samt i direkt anslutning till terminens början och/eller slut. 

 Verksamheten genomförs främst i närheten av skolan.  

 Fortsatt verksamhet ska kunna erbjudas efter skolans slut. (RF 2012-11-20) 

 

Rapporten av Idrottslyftets fjärde år (RF 2012, s. 14f) visar att det fördelats 80 miljoner 

kronor till 2 111 föreningar, som drivit 2 656 projekt i 2 649 skolor. Utvärderingen visar att 

drygt 450 500 deltagare deltagit, varav 47 procent tjejer och 53 killar. På de flesta håll i landet 

är det nu ett inarbetat koncept, där olika former av ”prova på aktiviteter” är den vanligaste 

formen av samverkan. Där får eleverna tillfälle att testa idrotter de kanske inte annars hade 

stött på. För att visa upp sin idrott kan idrottsföreningen ta hand om några lektionstimmar 

eller så anordnas idrotts- eller temadagar. Utvärderingen visar vidare att några 

distriktsförbund har rapporterat en minskning av antalet intresserade föreningar det senaste 

året. Detta kan till viss del bero på en allmän projekttrötthet, men också på svårigheter att 

rekrytera ledare under dagtid, då huvuddelen av skolaktiviteterna äger rum. 
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Via samverkan med skolan når idrottsföreningar fler barn och ungdomar och kan på så vis få 

fler medlemmar. Genom mer fysisk aktivitet ges också eleverna förutsättningar att stärka den 

fysiska och sociala utvecklingen vilket kan förbättra studieresultaten. En av skolans uppgift är 

att erbjuda daglig fysisk aktivitet för alla elever och med samverkan får de möjlighet att 

uppnå det målet och tillsammans kan de stimulera eleverna med att fortsätta med idrott hela 

livet. (RF 2012-11-20) 

2.2.2 Stockholms Idrottsförbund 

Det finns en idrott för varje barn.  

Låt oss ge barnen en chans att hitta den. (Stockholms Idrottsförbund 2011b) 

Detta är ett citat som står på framsidan av Stockholms Idrottsförbund broschyr av Idrottslyftet 

och jag tycker att det beskriver väldigt bra deras vision med Idrottslyftet. 

Stockholms Idrottsförbund samarbetar med idrottsföreningar, skolor och kommuner, och de 

har ett gemensamt mål – att få barn och ungdomar mer fysiskt aktiva. För att på bästa sätt 

kunna erbjuda idrottsaktivitet åt barn och unga i Stockholmsdistriktet har idrottsföreningar, 

skolor och kommunrepresentanter samlats i nätverk. Allas engagemang är lika viktigt för att 

samarbetet ska fungera. I varje kommun och i varje stadsdel i Stockholm finns det ett nätverk. 

Minst tre idrotter, tre föreningar och ett antal skolor och företrädare från idrotts- och 

skolförvaltning ska ingå i varje nätverk. I varje nätverk finns det en styrgrupp där en 

idrottsföreträdare är ansvarig för samarbetet. Beroende på befolkningsunderlag, 

föreningstäthet, skolornas geografi, infrastruktur och parternas engagemang ser verksamheten 

mycket olika ut i varje nätverk och alla gör sin egen tolkning av uppdraget. I dag finns 39 

nätverk i Stockholms län och 52 olika idrotter är presenterade, allt från amerikansk fotboll till 

dans och volleyboll. Det gör att varje barn har en chans att upptäcka just sin favorit och det 

leder till en mångfald av positiva upplevelser. (Stockholms Idrottsförbund 2012-11-28)  

Stockholms Idrottsförbund (2011a, s. 6) vill erbjuda skolarna en möjlighet att skapa daglig 

fysisk aktivitet genom olika idrottsaktiviteter för alla elever. Vidare ska det ge barn och 

ungdomar en chans att upptäcka och välja en idrott som passar just honom eller henne samt 

att skapa ett bestående intresse för egen vald idrottsaktivitet. Även att ge förutsättningar för 

att fler ska söka sig till någon av distriktets idrottsföreningar är något de strävar efter. Målet är 

att fler barn får chansen att uppleva glädje genom idrott och all aktivitet sker på skoltid där 

verksamheten sker klassvis. Detta ger alla barn chansen att delta i en aktivitet. Då det erbjuds 
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många olika idrotter, har barnen möjligheten att hitta en idrott efter deras personlighet och 

intresse. Stockholms Idrottsförbund satsar även på duktiga utbildade ledare.  

Vissa nätverk har haft verksamhet på eller i anslutning till skoltid, medan andra har valt att ha 

verksamhet på ”fritidshemstid” i direkt anslutning till skoldagen. Dessutom erbjuder några 

nätverk rastverksamhet och vissa utnyttjar möjligheten att koncentrera verksamheten till 

presentations- eller temadagar. Detta kan även förekomma under terminens veckolånga lov.  

För att Idrottslyftet ska fungera är en förutsättning att avsätta tid för administration. För att 

bland annat organisera och hålla samman närverkens ekonomi och den praktiska 

schemaläggningen i skolorna krävs en stark kraft. Arbetet med att hålla kontakten mellan de 

olika aktörerna i verksamheten kräver mycket tid. (Stockholms Idrottsförbund 2007, s. 3ff) 

 

2.3 Jugend und Sport 

Jugend und Sport (J+S) är en stor idrottsfrämjande organisation i Schweiz som finansieras av 

staten. Den startade 1972. Översta ansvaret har Bundesamt für Sport (BASPO), som kan 

jämföras med RF i Sverige. J+S huvudsyfte är framförallt att utbilda och vidareutbilda ledare. 

Ungefär varje sjätte person i Schweiz utbildar sig till ledare och i dagens läge finns det runt 

100 000 ledare i Schweiz som arbetar med barn och ungdomar. (J+S 2012-11-25) 

J+S mål är: 

 Att skapa och främja ungdomsvänliga idrotter  

 Att ge möjlighet för barn och ungdomar att delta i många olika idrotter  

 Att främja utvecklingen av unga människor inom ramen av utbildnings-, social- och 

hälsokraven.(J+S 2012-11-25) 

 

Staten stödjer förbunden, föreningar och distrikten årligen med 60 miljoner schweiziska franc 

för arbetet med ungdomar, utbildning och fortbildning. Det motsvarar ungefär 430 miljoner 

kronor. J+S erbjuder mer än 70 aktiviteter och idrotter för barn och ungdomar och varje år 

deltar ungefär 600 000 5-20 åringar i över 55 000 idrottskurser eller läger. Förbundet har 

utbildade ledare som ska hjälpa till att hålla i aktiviteterna och genomföra utbildning och 

fortbildning. Det är föreningar som erbjuder J+S aktiviteter, där varje förening har en J+S 

föreningscoach, som anmäler kurserna till BASPO. Föreningen får pengar från J+S om 

kurserna leds av utbildade J+S personer.  
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Såsom Idrottslyftet i Sverige vill J+S att fler barn och ungdomar blir mer fysisk aktiva och att 

det ska öppna dörrar för barn och ungdomar till en idrottsförening. J+S mål är bland annat att 

hjälpa barn och ungdomar att hitta en aktivitet som passar de samt att ge de möjligheter att 

utföra dessa aktiviteter fullt ut. Viktigt är också att ge eleverna grunderna i den specifika 

idrotten och chansen att fördjupa sig i den. Att barn och ungdomar engagerar sig i en 

idrottsförening och utbildar sig till ledare senare i livet är också en viktig del till i arbetet i 

J+S. (J+S 2012-11-25) 

Utöver J+S kurser från föreningar finns det även ”J+S skolidrott”, som skolorna har 

möjligheter att erbjuda.  

2.3.1 Samverkan med skolan  

”Jugend und Sport Schulsport” (Ungdom + Idrott skolidrott, egen översättning) är en länk 

mellan den obligatoriska skolidrotten och den frivilliga föreningsidrotten och målet är att få så 

många ungdomar som möjligt att börja med en föreningsidrott, men framförallt att de blir mer 

fysisk aktiva. För att skolan ska kunna erbjuda aktiviteterna behöver skolan en J+S Coach. 

Denna är ansvarig för all administration, väljer vilka idrotter som ska erbjudas, kontaktar 

föreningarna samt ordnar med anläggningar och hallar. Vartannat år ska han/hon delta i en 

fortbildning. Det är ”J+S skolcoachen” som bestämmer vilka aktiviteter och idrotter som 

erbjuds på skolan, i samarbete med skolledningen. ”J+S Schulsport” ska ge eleverna en bra 

och meningsfull fritidssysselsättning.  

Alla barn och ungdomar mellan 10 och 20 år kan delta i ”J+S Schulsport”. För barn mellan 5-

10 finns ”J+S Kids” som erbjuder olika aktiviteter en gång i veckan, där framförallt 

koordination och rörelse står i fokus. ”J+S Schulsport” är frivillig, men det kräver en anmälan 

och som då blir obligatorisk hela terminen eller så länge kursen varar. Detta innebär att elever 

från olika klasser kan delta i samma kurs, men för att en kurs ska genomföras krävs åtta 

elever. Kurserna äger rum på skoltid men ska inte ersätta den obligatoriska skolidrotten. Den 

ska ge barn och ungdomar möjligheter att inom skolan bedriva en idrott de är intresserade av. 

(J+S 2012-11-25)   

2.3.2 Departement Sport - Kanton Aargau  

Departement Sport i Aargau är motsvarigheten till Stockholms Idrottsförbund. Departementet 

administrerar alla kurser i länet och har det översta ansvaret för alla utbildningar och 

fortbildningar. Alla skolor och förskolor i länet Aargau har möjligheten att erbjuda eleverna 



9 

 

”J+S Schulsport”, även kallad ”Freiwilligen Schulsport” (frivillig skolidrott, egen 

översättning) (Departement Sport 2012-11-13)  

Rainer Sommerhalder (2010a, s. 19) skriver att länet Aargau har de bästa förutsättningarna i 

hela Schweiz. De har ett mycket stort urval av idrotter och i nästan varje skola finns J+S 

skolidrott. I Aargau besöker var fjärde elev den frivilliga skolidrotten. Ungefär 11 000 

ungdomar mellan 10-20 år utnyttjar denna möjlighet och 6000 barn mellan 5-10 år är med i 

”J+S Kids”. De flesta lektionerna är mellan klockan tre och fem eller runt lunchtiden. 

Möjligheterna är stora eftersom kurser erbjuds i 46 olika idrotter, från tennis till salsa. Barn 

som deltar i den frivilliga skolidrotten kan även delta i skolidrottstävlingar som äger rum en 

gång varje halvår.  

Organisationen av den frivilliga skolidrotten sker likadant i alla län. Speciellt för länet Aargau 

är att det finns två specialprojekt inom den frivilliga skolidrotten som riktar sig särskilt till 

eleverna som är fysisk inaktiva. Ett av projekten, ”Rundum bewegt”, (”alla i rörelse”, egen 

översättning) är till för barn som är överviktiga. Aktiviteterna är anpassade för de barnen och 

målet med kursen är att väcka intresse för fysisk aktivitet. Dessutom ska barnen få förståelse 

för sambandet mellan motion och kost. Även på dessa kurser, som äger rum en gång i veckan, 

krävs minst åtta barn för att det ska genomföras. Det finns även anpassade läger för dessa 

barn. Eftersom det har funnits många barn som inte kan simma eller simmar dåligt är det 

andra projektet en simkurs. (Departement Sport 2012-11-13) 

Artikeln av Sommarhalder (2010a, s. 19) poängterar att den frivilliga skolidrotten är den 

största hjälpen för barn att börja i en förening. Dessutom skriver han att fler söker sig till en 

förening om en föreningsledare håller i kursen istället för idrottsläraren. Länet har mycket bra 

förutsättningar, eftersom den frivilliga skolidrotten har en stor tradition samt att länet bistår 

med ett större belopp till idrottsrörelsen än andra län. Det är ovanligt att det går så mycket 

pengar till föreningsidrotten. 



10 

 

3. Riktlinjer 

I Sverige är det riktlinjerna i ”Idrotten vill”2 som beskriver idrottens idé för utformningen i 

Idrottslyftet. Det finns fyra aspekter som är särskilt värdefulla i verksamheten. (RF 2012-12-

02) 

En viktig värdegrund är att alla ska kunna har roligt, må bra och kunna prestera mera. Starka 

drivkrafter för att idrotta är glädje och gemenskap. Vidare läggs det stor vikt på 

föreningsdemokratin, där alla medlemmars röst har lika värde, samt på delaktighet som 

innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. 

Det ska utövas jämställt och oavsett bakgrund. Den tredje värdegrunden i ”Idrotten vill” är att 

alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar och oavsett nationalitet, etniskt 

ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar. 

Den sista värdegrunden är ”fair play” och ärlighet som är en förutsättning för tävlande på lika 

villkor. Det handlar om att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och 

moral. Man ska verka mot fusk, en osund ekonomi, doping, mot mobbning, trakasserier och 

våld såväl på som utanför idrottsarenan. (RF 2012-12-02) 

I Schweiz finns några grundläggande aspekter Jugend und Sport ska utgå ifrån. 

J+S vill att barn och ungdomar får en positiv upplevelse samt att det ska väcka intresse att 

bedriva idrott. J+S lägger stor vikt på att barn genom utbildning, träning, och tävlingar blir 

självständiga idrottsutövare och barn och ungdomar ska lära sig att ta ansvar i gemenskapen i 

föreningen. Dessutom får de genom idrotten viktiga erfarenheter såsom att respektera 

varandra samt fair play med medspelare och motspelare. Vidare lär de sig det sociala 

samspelet med de andra eleverna. Arbetet ska från alla parter och personen utgå ifrån 

förtroende och ärlighet samt att alla respekterar reglerna. J+S vill vidare att barn och 

ungdomar ska vara delaktiga i idrottslivet. (BASPO 2012-12-17) 

 

 

 

 

 

                                            
2 Idrotterna som är medlemmar i Riksidrottsförbundet har skapat gemensamma riktlinjer för idrottens 
utformning i förbund och föreningar. 
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4. Tidigare forskning 

Nedan exemplifieras tidigare forskning från Sverige och Schweiz som är relevant till undersökningen. 

4.1 Barn och ungdomars motionsvanor 

Jag har tittat på hur idrottsvanor av barn och ungdomar ser ut i Schweiz och i Sverige. En 

studie, baserad på 3064 barn och ungdomar mellan 10 och 19 år i Schweiz, undersöker deras 

idrottsvanor. Resultaten visar att 14 % bedriver ingen idrott alls utanför den obligatoriska 

skolidrotten. Enligt studien är barn i 10 till 14 års ålder mera aktiva än ungdomar mellan 15- 

19 år. Vidare så visar resultaten att killar idrottar mer än tjejer och under de inaktiva hittar 

man framförallt många tjejer med migrationsbakgrund. Två tredjedelar av de inaktiva barnen 

skulle gärna hålla på med någon idrott. Men tiden är en stor orsak till varför dessa barn inte 

idrottar. Bland barn mellan 10-14 år är 62 % medlemmar i en förening, medan ungdomar 

mellan 15- 19 år så är det endast är 47 % (Schweizerische Eidgenossenschaft 2008, s. 7f). 

Studien Ungdomars tävlings- och motionsvanor (RF 2005, s. 10ff) visar att av ungdomarna 

mellan 13-20 år tränar mer än hälften i en idrottsförening. Vidare visar studien att pojkar är 

mer aktiva i idrottsföreningar än flickor och yngre tonåringar mer än äldre. Framförallt visar 

det sig att kvinnor med migrationsbakgrund är mindre fysisk aktiva. Någon gång mellan fem 

och åtta års ålder börjar de flesta (59 %) träna organiserat. Varför ungdomarna slutar kan ha 

många anledningar, men de främsta förklaringar är ”tappade intresse” eller andra intressen. 

Detta är inga konstiga förklaringar, däremot är det mera intressant att brist på tid ofta är en 

framförd orsak till att man slutat idrotta organiserat. Likaså är ett vanligt skäl för ungdomar 

att de slutar i en idrottsförening för att det är för dyrt. Engström (2004a, s. 3) skriver i sin 

studie att de som verkar ha stora svårigheter att tillgodose sitt behov av fysisk aktivitet är de 

som inte är medlem i en förening. Vidare skriver han att förhållningssättet till skolans 

idrottsundervisning är starkt knutet till idrottsutövning och annan fysisk aktivitet under 

fritiden. Dessutom visade det sig att den ekonomiska standarden i familjen är av betydelse.  

Ericsson skriver i artikeln Att sträva efter att erbjuda fysisk aktivitet, är det verkligen 

tillräckligt? (2008, s. 22f) att intresset för betydelsen av fysisk aktivitet aldrig har varit så 

stort som nu. Hon menar vidare att läroplanens formulering, att skolan ska sträva efter att 

erbjuda fysisk aktivitet, är helt otillräckligt. Hon hänvisar till att det fortfarande är många 

skolor som inte efterkommit uppmaningen och att det krävs tydligare signaler från politiker 

och hårdare krav på skolan. Ett sätt att erbjuda fysiskt aktivitet i skolan är genom Idrottslyftet, 
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menar hon. Hon skriver att målet med Idrottslyftet ska nås bland annat genom att rekrytera 

och utveckla ledare inom föreningsidrotten, och dessutom öka dess samarbete med skolan. 

Behovet av ledarutbildning är något Ericsson framhåller, eftersom hennes utvärdering av 

Handslagssatsningen visar på stora brister i ledarnas kunskaper inom en rad centrala områden. 

De har att göra med bland annat med barns motoriska utveckling, motivationsprocesser och 

konflikthantering.  

4.2 Idrottslyftet 

Studien Handslaget: En utvärdering av Hallandsmodellen utifrån skolan – succé eller? 

(Hinic, Hannula & Johnson 2007, s.60ff) är en undersökning av hur skolpersonalen har 

uppfattat samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Hallands län, enligt 

Hallandsmodellen. Hallandsmodellen har använt en enkel och tydlig ansöknings- och 

redovisningsförfarande under Handslaget. Målet har varit att ge möjlighet för alla föreningar, 

oavsett storlek och verksamhet, att delta utifrån sina förutsättningar, vilket skulle ge möjlighet 

för en bred verksamhet i länet. Resultatet visar att en majoritet anser att samarbetet med 

idrottsföreningarna har fungerat mycket bra samt att föreningarna hjälper till med ökad fysisk 

aktivitet i skolan. Vidare poängterar skolpersonalen att Handslaget har påverkat deras arbete 

att uppnå skolans mål för fysisk aktivitet samt att den fysiska aktiviteten har ökat. Ytterligare 

presenteras att cirka 32 % av kontaktpersonerna ansåg att Handslaget fått mindre aktiva elever 

att bli mer aktiva samt att en tredjedel betonade att Handslaget aktiverar elever som inte deltar 

i de ordinarie idrottslektionerna. Bland de positiva aspekterna lyftes också fram ”bra att få 

prova något nytt, kontakten med idrotten samt att det ger nya möjligheter”. ”Ont om tid samt 

dålig information var de negativa aspekterna. Överlag visar studien att samarbetet mellan 

skolorna och idrottsföreningarna tycks ha fungerat bra samt att uppmuntran till fysisk aktivitet 

i skolorna har påverkats positivt av Handslaget. 

Samma resultat visar studien om handslagssamverkan mellan idrotten och skolan i Örebro län 

(Eriksson, Johansson, Ulvmyr, & Virtanen 2007, s. 16ff). I artikeln redovisas erfarenheter av 

samverkan mellan idrotten och skolan sedd från båda parters sida. Resultaten visar att 

samarbetet med skolan har fungerat bra. Endast ett fåtal ledare från föreningen ansåg att det 

inte fungerade alls. Det är oftast föreningarna som har tagit första initiativet till samverkan. 

Något som har varit svårt visade sig vara brist på ledare, sökvägar och planering och 

tillgången på lokaler. Det enkla med samarbetet var själva genomförandet, 

ansökningsförfarandet och den positiva kontakten med barnen. Samtidigt redovisas de 
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positiva effekterna på den fysiska aktiviteten hos eleverna. Vidare visar studien att samarbetet 

varierar mellan olika skolstadier. Kännedomen om satsningen är sämre på gymnasienivå och 

färre projekt har genomförts i denna ålder.  

I en artikel från Malmö högskolan diskuteras generella iakttagelser av Idrottslyftet utifrån 

idrottsstödsutredningens slutsatser om Handslaget. (Hedenborg, Jonasson, Peterson, Schenker 

& Tolvhed 2012, s. 51ff) Resultaten de presenterar visar att Idrottslyftet alltmer har blivit en 

del av förbundens ordinarie verksamhet och ju mer den blir det, desto mer blir en utvärdering 

av Idrottslyftet även en utvärdering av den ordinarie verksamheten. Vidare skriver de att 

Idrottslyftet har öppnat dörrarna för fler, men att barn och ungdomsidrotten inte har fått fler 

medlemmar under de åtta åren med Handslaget och Idrottslyftet. Aktiviteten och antalet 

aktiva har enligt tillgänglig statistik minskat. Samtidigt tyder befintlig kunskap på att idrotten 

har lyckats behålla flera än de skulle ha gjort utan Idrottslyftet.  

4.3 Idrottslyftet i Stockholm 

När man tittar på hur det ser ut i Stockholms län så visar en utvärdering av Handslaget mellan 

2004 och 2007 att målet att skapa fler tillfällen för barn att få tillgång till daglig fysisk 

aktivitet har nåtts. Under fjärde året genomfördes närmare 25 000 tillfällen, det innebär att 

varje skola som valt att ingå i Handslagets verksamhet i genomsnitt haft cirka 100 extra 

tillfällen av fysisk aktivitet under läsåret. Det är så klart svårt att avgöra om fler barn har blivit 

aktiva, eftersom nätverken, inom givna ramar, fick fria händer att utforma verksamheten. 

Många barn har hittat idrotter och roliga sätt att aktivera sig på som de annars inte skulle ha 

hittat. Att idrotten fanns i deras närmiljö var kanske också okänt för dem. Det är viktigt att 

barn som har hittat sin idrott får fortsatt stimulans att fortsätta, därför behöver stödet utökas så 

att dessa barn inte lämnar idrotten. Utvärderingen visar att det krävs uthållighet för att skapa 

en bestående förändring i elevernas idrottsvanor samt behöver nätverken utvidga sin 

verksamhet för att skapa ett bestående intresse över tid. Alla barn ska mötas av en utbildad 

ledare, det är kravet från Stockholms Idrottsförbund. Utbildningen ska ge ett ledarskap i 

allmänhet där verksamheten inte skall bedrivas som träningspass utan den ska betraktas som 

upplevelse och vara en introduktion till fysisk aktivitet. Därför är det viktigt med en 

utbildning där ledarskapet och rörelseglädjen prioriteras före den grenspecifika idrotten. 

Utvärderingen visar att man vill ha fler professionella ledare och en fortsatt satsning på 

utbildningen är därför viktigt. (Stockholms Idrottsförbund 2008, s. 19ff) 
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Vidare visar en rapport av Idrottslyftet År 1-4 (Stockholms Idrottsförbund 2011b) att 3 350 

barn blev medlemmar i en förening i Stockholm under Idrottslyftets fjärde år. Det innebär att 

cirka 13 500 barn har anslutit sig till föreningslivet under Idrottslyftets fyra år. Vidare visar 

rapporten att föreningarna genomförde 33 500 nya aktivitetstillfällen i Stockholm och att 395 

föreningar presenterade sin idrott i 345 skolor. Rapporten pekar på att Idrottslyftet ger 

chansen att erbjuda fysisk aktivitet till barn och ungdomar som ännu inte hittat sin idrott. Till 

slut visar undersökningen att föreningar har fått nya medlemmar, såväl aktiva som ledare och 

att hundratals skolor har kunnat erbjuda mer fysisk aktivitet till sina elever. 

4.4 Jugend und Sport 

I Schweiz visar en undersökning av Sommerhalder (2010b, s. 19) att var fjärde elev deltar i en 

J+S kurs i staden Aarau (ligger i länet Aargau). ”J+S Kids”, som infördes 2007 visar också en 

positiv utveckling, där redan 23 procent av barnen tar chansen till en extra idrottslektion per 

vecka. Staden samarbetar även med tre andra skolor tillsammans för att kunna genomföra 

idrotter där det saknas deltagare. För att en kurs ska genomföras behövs åtta elever och detta 

uppnås genom samarbetet med andra skolor. I staden Aarau erbjuds 25 olika J+S kurser just 

nu och 15 ”J+S Kids” aktiviteter. 20 av kurserna genomförs av ledarna från en förening, 

tränare eller en spelare som är aktiv. Detta medför att en större andel elever väljer att börja i 

en förening. Han poängterar att förutsättningar i staden är optimala, eftersom det finns många 

olika idrotter. Samarbetet mellan skolorna och föreningar har visats fungerar mycket bra. 

Hänggi utvärderade projektet ”J+S Kids” efter första året (2009, s. 2f). Hänggi skickade ut 

enkäter till både föräldrar och elever och studien visade mycket positiva effekter på barns 

idrottande. Resultaten visade att det lockade både tjejer och killar lika mycket, samt att barn 

med migrationsbakgrund och barn som inte utövar organiserad idrott deltog i aktiviteterna. 98 

procent av föräldrarna var positivt inställda till projektet och 87 procent av barnen tyckte bra 

om aktiviteterna. Ett av målen i projektet var att nå de inaktiva barnen och studien visar att 

dessa barn nåddes. Dock visade det sig att det krävs mer än en timmes extra lektion per vecka 

för att ändra barns motionsvanor. Utvärderingen visade att behovet av rörelse är stort på 

denna åldersnivå och fortsättningen med ”J+S” Kids anses därför som betydelsefullt. 

 



15 

 

5. Teoretiskt perspektiv 

I avsnittet nedan redogörs det teoretiska perspektivet, vilket handlar om det sociokulturella 

perspektivet. 

5.1 Det sociokulturella perspektivet 

Säljö (2005, s. 18) skriver att den övergripande frågan i det sociokulturella perspektivet är hur 

kunskaper återskapas i ett samhälle. Han menar att lärandet inte på något enkelt sätt kan 

kopplas till bestämda arrangemang som skola och undervisning, utan att lärande även sker i 

många andra miljöer. Dessutom kan lärande äga rum på individuell eller på kollektiv nivå så 

som förening, företag, organisationer och till och med samhällen. Lärande handlar om vad 

individer och kollektiv tar med sig från sociala situationer och använder i framtiden. Denna 

förmåga, att ta vara på erfarenheter och använda dessa i framtida sammanhang, är ett av 

människans mest utmärkande drag, menar Säljö. (2005, s. 13) Det sociokulturella perspektivet 

handlar om hur människor tillägnar sig och formas av deltagande i kulturella aktiviteter och 

hur de använder sig av de redskap som kulturen erbjuder. Lärandet är inte heller samma 

företeelse under olika kulturella villkor, där en grundläggande tes är att de sätt på vilka vi lär 

och tar del av kunskaper är beroende av i vilka kulturella omständigheter vi lever i. Att 

människan är en biologisk varelse med en uppsättning av fysiska och mentala resurser som är 

mer eller mindre givna av naturen och bestämda av den art vi tillhör, är utgångspunkten för ett 

sociokulturellt perspektiv. (Ibid., 2005, s. 19)  

Utvecklingen i ett sociokulturellt perspektiv är en socialisation in i en värld av handlingar, 

föreställningar och samspelsmönster som är kulturella. Utvecklingen skiljer sig åt mellan 

olika samhällen och livsmiljöer, där individen handlar med utgångspunkt från de egna 

kunskaperna och erfarenheterna samt utifrån vad man omedvetet eller medvetet uppfattar att 

omgivningen kräver, tillåter eller gör möjligt i en viss situation. Samspelet med omgivningen 

är avgörande för utveckling och lärande. Det är omgivningen som ansvarar för att ge barnet 

möjlighet att kunna ta till sig redskap för förståelse och lärande. För att barnet ska kunna vara 

så delaktig som möjligt i sin vardag krävs det anpassningar och hjälpmedel i omgivningen. 

Lärande och utveckling sker i alla naturliga miljöer och är ett gemensamt ansvar. Att ha mål 

för omgivningen är alltså lika viktigt som att ha mål för barnet. (Ibid., 2005, s. 164f) 
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5.2 Vygotsky 

Sociala och kulturella erfarenheter formar våra sätt att beta oss, tänka, kommunicera och 

uppfatta verkligheten. Det kan inte förklaras med hänvisning till instinkter eller genetiskt 

programmerade reflexer och beteenden. Människan anpassar sig inte enbart passivt till de 

förutsättningar som finns, utan hon skapar sin omvärld. Dessutom utvecklas och lär 

människan i den värld hon skapat. (Säljö 2005, s. 35) 

Den ryska psykologen Lev S. Vygotsky har sin utgångspunkt i det sociokulturella 

perspektivet. Vygotsky (Ibid., 2005, s. 35f) skriver att en individs utveckling sker på två 

nivåer. Den första nivån är den biologiska som innebär en förmåga att varsebli, ingripa i och 

samspela med omvärlden. Den andra nivån är den kommunikativa, där människan är inriktad 

mot att samspela med andra. Den omvärld som barnet samspelar med blir redan ganska tidigt 

mycket skiftande om vi jämför olika kulturer, samhällen och historiska epoker. Förväntningar 

och kulturella normer på hur barn skall agera och vilket ansvar det skall ta i olika aktiviteter 

varierar samt skiljer sig de materiella förutsättningar i vilka man socialiseras åt. I vissa 

samhällen befinner vuxna och barn sig i helt skilda miljöer, i andra delar de vardagens 

sysslor. Vygotsky anser att utvecklingen övergår från att i huvudsak bestämmas av biologiska 

faktorer till att ske inom ramen för sociokulturella förhållanden. Det är den form av lärande 

och utveckling som äger rum inom den sociokulturella sfären, och som har att göra med hur 

människor tillgodogör sig färdigheter, förståelse och kunskaper som är skapade och 

kommunicerade genom kultur. Det handlar således om en utveckling som sker inom ramen 

för sociokulturella betingelser. De kommunikativa processerna är centrala i ett sociokulturellt 

perspektiv, eftersom individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter genom 

kommunikation. (Ibid., 2005, s. 37) 

6. Syfte och frågeställningar 

Det övergripande målet med Idrottslyftet i Sverige och Jugend und Sport i Schweiz är att fler 

barn och ungdomar ska bli mer fysisk aktiva. Syftet med studien är att jämföra dessa två 

verksamheter för att se vilka likheter och skillnader det finns i samarbetet med skolan i 

Stockholm och i det schweiziska länet Aargau. Mina frågeställningar är följande: 

 Hur skiljer sig dessa verksamheter åt? 

 Hur upplevs samarbetet med skolan i Stockholm respektive Aargau? 

 Vilka möjligheter finns det för att alla elever kan vara fysiskt aktiva? 
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7. Metod 

I följande del behandlas metoden av studien. En redogörelse för val av metod, urval, genomförande, 

databearbetning, tillförlitlighetsfrågor samt de etiska aspekterna presenteras. 

7.1 Val av metod 

Utifrån undersökningens syfte valde jag att använde mig av en kvalitativ studie. Enligt 

Repstad (2007, s. 22) ger kvalitativa studier forskaren en god grund för att förstå konkreta och 

lokala skeenden. Då jag var intresserad av att försöka förstå människors sätt att resonera och 

hitta mönster valde jag att göra kvalitativa intervjuer. Mina intervjuer var ostrukturerade och 

hade en låg grad av standardisering. Enligt Trost (2005, s. 21) innebär det att 

svarsmöjligheterna är öppna och att intervjupersonen kan svara med egna ord. Dessutom är 

frågorna formulerade efter den intervjuades språkbruk och tas i den ordningen det passar, 

samt att följdfrågor kan ställas beroende av tidigare svar. 

7.2 Urval och avgränsning 

Jag valde att göra sammanlagt fyra intervjuer för att få en inblick i hur verksamheterna arbetar 

och hur samarbetet med skolan fungerar. Av dessa fyra intervjuer genomfördes två i Sverige 

och två i Schweiz. I varje land intervjuades en företrädare för ett distriktsförbund och en 

person som är ansvarig för samarbetet mellan skolan och förening. Jag valde 

intervjupersonerna efter att jag hade avgränsat och definierat mitt syfte och valde personerna 

efter deras kunskaper inom området. Jag gjorde ett visst inledande fältarbete för att se vilka 

som var lämpliga att intervjuas, samt för att kunna ställa mer relevanta frågor. (Repstad 2007, 

s. 89) För att hitta en samordnare mellan skolan och förening tog jag hjälp av 

distriktsförbunden för att få tag i en person som var lämplig att intervjua för studiens syfte. 

Jag valde att avgränsa mitt område ännu mer genom att fokusera på hur Stockholm och 

Aargau arbetar med samarbetet och inte i hela landet. 

7.3 Genomförande  

Jag tog i god tid kontakt med intervjupersonerna via email för att bestämma tid och plats för 

intervju. Jag förklarade vem jag var, meddelade studiens syfte samt att jag ville intervjua dem. 

Repstad (2007, s. 95) menar att man ska välja en plats där man är ostörd och där 

intervjupersonen känner sig hemma. I Sverige åkte jag till intervjupersonernas arbetsplats för 

att genomföra intervjuerna där. Innan intervjun meddelades att samtalet kommer att spelas in, 

men att det inspelade materialet kommer att förstöras efter att allt transkriberats. Innan 
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intervjun berättade jag även om riktlinjerna så att intervjupersonerna skulle känna sig trygga 

med vad som gällde. Intervjun med SIF och samordnare i Sverige genomfördes samtidigt, 

eftersom både fanns på plats på Stockholms Idrottsförbund. Intervjun tog mellan 45-50 

minuter. 

Eftersom två intervjupersoner bor utomlands genomfördes intervjuerna per telefon. En av 

intervjuerna kunde inte spelas in, så jag antecknade svaren och skickade ett mejl med frågorna 

till intervjupersonen efter genomförd intervju så att de också kunde svara i skriftform. Jag 

förtydligade även mina anteckningar direkt efter intervjun. Jag jämförde mina anteckningar 

med svaren på mejlen för att vara säker på att jag inte förbisett något. Intervjuerna med 

Schweiz tog mellan 30-45 minuter. För att se om intervjufrågorna fungerade så bra som 

möjligt under själva undersökningen genomförde jag en pilotintervju med en idrottslärare i 

Sverige och en i Schweiz där både är förtrogna med arbetat inom Idrottslyftet, respektive 

Jugend und Sport. En pilotintervju gjordes för att eventuellt justera om frågorna. (Patel & 

Davidson 2011, s. 86)  

7.4 Databearbetning och analysmetod 

Jag började med att transkribera de inspelade intervjuerna och renskrev mina anteckningar 

från min telefonintervju. Sedan bearbetade jag de utskrivna intervjuerna för att göra en 

löpande analys av texterna. Patel och Davidson (2011, s. 121) menar att fördelen med att göra 

en löpande analys är att det kan ge idéer om hur man kan gå vidare, samt att man har 

intervjuerna i färskt minne. Jag försökte att ordna data för att få fram en struktur, på så sätt 

blir det sedan lättare att tolka materialet. Viktigt är att detta arbete utförs systematiskt. 

(Repstad 2007, s. 127)  

7.5 Tillförlitlighetsfrågor  

Validitet. Validitet handlar om ”om man mäter det man tror sig mäta”. (Patel & Davidson 

2011, s. 96) Jag är medveten om att verksamheterna i dessa två länder skiljer sig på vissa 

punkter men eftersom både har samma funktion och samma mål med satsningen har jag gjort 

bedömningen att man kan jämföra dessa två. Genom denna bedömning höjer jag validiteten. 

Jag använde mig av samma intervjuguide, men eftersom verksamheterna skiljer sig åt på vissa 

punkter, ställde jag avsiktligt några olika frågor. Jag är medveten att detta kan påverka 

validiteten, men jag gjorde bedömningen att detta ändå var nödvändigt.  
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Reliabilitet. Reliabilitet handlar om hur pålitligt resultatet är. (Patel & Davidson 2011, s. 97) 

På grund av tidsbrist och resursbrist valde jag att genomföra intervjuerna med Schweiz via 

telefon. Jag är medveten om att det personliga kan gå förlorat i en telefonintervju och att 

reliabiliteten kan påverkas. Dock genomförde jag intervjuerna med högre noggrannhet och 

spelade in en av intervjuerna. Jag är även medveten att reliabiliteten har påverkats av att en av 

intervjuerna inte spelades in. Dock var jag även där mycket noggrann med mina anteckningar 

och att noga jämföra mina anteckningar med intervjupersonens svar på mejlen. 

7.6 Etiska aspekter 

I min undersökning har jag tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska aspekterna; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

 

 Informationskravet: Det innebär att informera de av forskningen berörda om 

forskningens syfte, detta gjorde jag via ett mail där intervjupersonerna informerades.  

 Samtyckeskravet: Innan intervjun informerade jag respondenterna att de när som helst 

kunde välja att avbryta sitt deltagande i studien samt att deras medverkan är frivillig.  

 Konfidentialetskravet: Jag meddelade att deras identitet inte ska kunna röjas av 

utomstående i det färdiga resultatet. 

 Nyttjandekravet: De insamlade uppgifter används endast som resultat i min 

undersökning. (Patel & Davidson 2011, s. 62f) 

 

8. Resultat 

I detta kapitel framförs resultatet utifrån de gjorda intervjuer och resultatet struktureras efter 

frågeställningar. Nedan presenteras kort intervjupersonerna, där fiktiva namn används för att 

redogöra intervjupersonernas svar på ett enkelt och tydligt sätt.  

 

Intervjuperson 1: Arbetar på Stockholms Idrottsförbund och kallas i arbetet för Per. 

Intervjuperson 2: Arbetar i en förening och är samordnare mellan skolor och föreningar. Hon 

kallas i arbetet för Maria. 

Intervjuperson 3: Arbetar på Departement Sport i Aargau och kallas i arbetet för Martin. 

Intervjuperson 4: J+S Skolcoach på en skola i Aargau. Arbetar med att erbjuda J+S kurser på 

skolan. I arbetet kallas han för David. 
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8.1 Hur skiljer sig verksamheterna åt 

Syftet med studien har varit att jämföra Idrottslyftet och Jugend und Sport för att se vilka 

likheter och skillnader det finns i samarbetet med skolan.  

Eftersom det är två stora verksamheter har jag inte kunnat jämföra alla aspekter. Utifrån 

studiens syfte valde jag ut några relevanta synpunkter.  

8.1.2 Allmänt om verksamheterna 

Den stora skillnaden är att det i Schweiz är en ordinarie verksamhet, medan Idrottslyftet är i 

form av ett projekt, där staten betalar pengar ett år i taget. Jugend und Sport har funnits i 40 år 

och är en mycket stor verksamhet med många ledare och medlemmar. J+S syfte är framförallt 

att det satsas mycket på ledarna. Idrottslyftet har inte funnits lika länge, men har redan hunnit 

bli ett inarbetat koncept. 

Oavsett denna skillnad, så har Idrottslyftet och Jugend und Sport samma mål, det vill säga att 

barn och ungdomar ska utföra mer fysiskt aktivitet, samt att fler ska välja att söka sig till en 

idrottsförening. Enligt intervjupersonerna i Aargau ligger fokus i J+S framförallt på att barn 

och ungdomar ska röra på sig mer, där det ses som en bonus om de börjar i en förening. 

Självklart är det en viktig del i arbetet med Idrottslyftet att barnen blir mera fysiskt aktiva. Per 

på Stockholms idrottsförbund menar dock att fokus bör ligga på att barn och ungdomar hittar 

en förening, där dem sedan under en längre tid kan utöva sin idrott. 

Båda verksamheter är finansierade av staten med ungefär samma summa. Medlen i Aargau 

delas upp beroende på hur många deltagare en kurs har. En stor del av pengarna går sedan till 

lön och utbildning av ledarna. Just i länet Aargau delas det därutöver ut ännu mer pengar till 

föreningsidrotten än i något annat län och på så sätt har de mycket bra förutsättningar att 

bedriva barn- och ungdomsidrott. I Stockholm får varje nätverk ett belopp som är fastställt. 

Nätverken ansöker till Stockholms Idrottsförbund hur mycket pengar de tror de behöver för 

ett visst projekt. Stockholms Idrottsförbund får således in 39 ansökningar, en för varje 

nätverk. Det är sedan SIF som fördelar pengarna som de har fått från staten, godkänner 

projekten och skriver under en överenskommelse med alla parter. 

8.1.3 Aktiviteter 

De båda verksamheter arbetar lite olika i sättet att erbjuda kurser och aktiviteter. I Schweiz 

erbjuder skolorna olika idrotter som eleverna sedan kan välja i början av terminen. När de har 
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valt en kurs är det sedan obligatorisk närvaro så länge den varar. Eleverna måste inte betala 

och det är de själva som bestämmer vilken idrott de vill anmäla sig till. Alla barn mellan 5-20 

år kan delta, det betyder att bara de barnen i den åldern är finansierade av J+S. Eftersom 

kurserna kräver minst åtta deltagare är grupperna inte anpassade efter ålder eller kön. Men om 

det finns många som väljer till exempel volleyboll, så kan eleverna bli uppdelade i till 

exempel volleyboll 6e/7e klass, och volleyboll 8e/9e klass.  

När jag tittar på hur Stockholm erbjuder aktiviteter finns det stora skillnader. Där bedrivs 

aktiviteterna oftast klassvis. Skolan och förening kommer överens om vilka idrotter de vill 

presentera för eleverna och det handlar oftast om en eller två gånger som föreningen kommer 

ut till skolan för att introducera sin idrott. Eleverna får på detta vis möjlighet att prova på 

många olika idrotter under en termin. 

8.1.4 Ledare  

I Stockholm läggs det stor vikt på att ledarna får en pedagogisk utbildning. Kurser om att 

möta barn i skolan och att möta barn med funktionsnedsättning är aktuella just nu. Då det är 

heterogena grupper ute i skolan är det viktigare att lederna får en pedagogisk utbildning än att 

de lär sig reglerna i olika idrotter. Intervjupersonerna i Stockholm påpekar att mycket beror på 

ledarnas engagemang. Ledare som är aktiva och visar engagemang för den idrotten de 

presenterar får oftare komma ut till skolorna för att visa upp sin förening, vilket gör att 

eleverna också blir mera inspirerad och blir mera mottagliga för att börja i föreningen. Per på 

Stockholms Idrottsförbund menar: 

De allra flesta är bara ideella ledare, som jobbar under ett antal år, som är mer 

eller mindre engagerade, det är väldigt få som har anställt personal, som skulle 

kunna bidra till ett slags kontinuitet. Och byter man ut styrelse och byter man 

ledarskapet i föreningar, så går det här i vågor.  

 

Ur intervjuerna framgår det också att det är brist på ledare och Maria tror att ett skäl till det är 

att man inte lägger tid på att fråga och utbilda nya unga ledare. Ett annat skäl är att 

aktiviteterna sker på dagtid då många är upptagna av sitt jobb. På frågan hur man skulle 

kunna motverka problemet svarar Maria:    

Fråga fler och få dem att känna sig som en del av verksamheten. Det är lätt att 

tappa sina ledare om man inte ger dem det stöd som behövs för att vara ledare. 
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I Aargau menar Martin att det inte är någon ledarbrist just nu och att det är väldigt populärt att 

vara ledare. För att bli en J+S ledare krävs det en veckas grundutbildning, där man antingen 

utbildar sig inom en speciell idrott eller så utbildar man sig till en ”J+S Schulsport” ledare. 

Även i ledarutbildningen för ”J+S Schulsport” ingår framförallt den pedagogiska delen. Man 

kan sedan undervisa i de vanligaste idrotterna, som till exempel volleyboll, fotboll, 

orientering osv. Det vill säga alla idrotter som inte kräver någon speciell säkerhet. Idrotter 

som till exempel klättring, segling, skidåkning kräver en special utbildning i den specifika 

idrotten. Sedan är ledarna förpliktade att delta i fortbildningar vartannat år, där man kan välja 

mellan olika kurser. Som ledare får man bra betalt och arbetet är mycket uppskattat. 

8.2 Samarbetet med skolan 

I båda verksamheter är samarbetet med skolan mycket betydelsefullt och en viktig del i 

arbetet att få barn och ungdomar mera aktiva. Alla intervjupersoner är eniga om att det krävs 

ett stort engagemang från alla parter, det innebär från kommunen, föreningen och skolan.  

I Aargau är det skolcoachen som har det översta ansvaret att erbjuda kurser och att hitta 

föreningar som är intresserade av att ställa ledare till förfogandet. Det kan förekomma att 

föreningar kontaktar skolcoachen, men detta sker väldigt sällan. Men David upplever det som 

mycket positivt om föreningar kontaktar honom och ser det som en ”win-win situation”. Dock 

händer det allt för sällan, enligt honom. 

På frågan hur föreningen i Stockholm upplever samarbetet med skolan svarade Maria:  

 

Det är som det är ju… där rektorn och personal är engagerat, på de skolorna 

fungerar det väldigt bra, men där inte rektor har köpt principen och där det är 

någon stackars skola som drar i det, då funkar det inte lika bra. Det beror på 

vad man får för tid av sitt arbetslag och av rektorn, (…) man ska ha kontakt med 

skolorna och man ska samla in allas önskemål och planeringar så att 

idrottssalar är lediga, så det är ju lite pysslande.  

 

Per på Stockholms Idrottsförbund berättar vidare om vilka problem som kan uppstå med 

samarbetet: 
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De övergripande flaskhalsarna som finns som vi har varit inne på är litegrann 

anläggningar och hallar och få tillgång till de, förra året så genomfördes ju 

33000 extra timmar i det här projektet. Som styrs härifrån… andra flaskhalsar 

är ju ledarskapet, att hitta ledare som kan vara med på dagtid, (---) En annan 

flaskhals, eller en annan sak som ska fungera väldigt bra för att det här ska 

fungera är ett informationsflöde i alla riktningar. 

I Aargau framhäver David att svårigheterna ligger framförallt i att det är svårt att få ihop åtta 

deltagare till en kurs, framförallt till de idrotter som är lite udda. Om inte åtta barn anmäler 

sig till en kurs så genomförs inte kursen. Dock finns möjligheten att samarbeta med andra 

skolor, för att få ihop åtta barn till en kurs. David poängterar att en viktig del i arbetet är att få 

de små idrotterna att bli större. Detta menar han kan till exempel göras genom att informera 

oftare och göra mera reklam. Han säger vidare att mer pengar skulle behövas för att kunna 

erbjuda även dessa idrotter. Skolcoachen anser att det skulle behövas lektioner i skolan, där 

föreningarna kan visa upp sina idrotter. Han berättar vidare att det har funnits en satsning att 

genomföra temadagar, där många olika idrotter skulle erbjudas, men tyvärr var intresset för 

litet och kursen avslogs. 

I Stockholm finns också många idrotter som är alldeles för små och därför inte riktigt haft 

möjlighet att presentera sig och komma med i ett projekt. Detta beror enligt Per och Maria på 

ledarskapet och att föreningarna inte har den ekonomi som krävs. Idrottslyftet ska kunna bidra 

till att göra dessa föreningar större genom att rekrytera fler medlemmar och därmed nya 

ledare. På så sätt har föreningen möjligheten att växa.  

8.3 Arbetet med fysiskt inaktiva barn 

Utifrån min frågeställning om vilka möjligheter det finns för att alla elever kan vara fysiskt 

aktiva valde jag att skriva om hur arbetet ser ut för att få de fysiskt inaktiva barn att röra på 

sig mer. Jag valde att skriva om barn som är överviktiga, barn med migrationsbakgrund och 

barn med funktionshinder. 

Båda länder arbetar med att få alla barn delaktiga och för att de ska bli mer fysisk aktiva. På 

frågan vad fördelen är med att aktiviteterna sker klassvis svarade Per: 

Det gör vi för att alla ska få chansen att prova, för att många barn ges aldrig 

tillfälle att testa idrotter, inte beror det på att de kanske inte vill, men att annat 
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står i vägen. Det kan vara många olika orsaker till det, så vi vill hjälpa alla att 

testa, många behöver det för att våga testa och kunna testa. Sedan den där 

prestationsperioden kan vara lite olika lång, vissa tycker att det räcker med en 

prestation för att man ska känna varandra och barnet ska veta vart de ska gå, 

en del tycker att 3 gånger räcker och andra tycker att en termin är lagom, men i 

vissa fall har föreningarna inte möjlighet att ställa upp eller komma med sitt 

ledarskap mer än en gång. Då får det bli en gång av den orsaken också. Ser lite 

olika ut beroende på hur man organiserar sig i nätverket.  

 

David i Schweiz menar på denna fråga att: 

Eftersom det heter frivillig är det svårt att få alla barnen i en kurs. Barnen har 

bredvid den normala undervisningen andra aktiviteter (Musik, fritid etc) Jag 

skulle kunna tänka mig att framförallt föräldrar som är fysisk inaktiva inte 

skulle låta barnen delta i en kurs över en hel termin. 

 

I Aargau finns det en kurs för överviktiga barn som kallas ”Rundum bewegt”. Det är dock 

inte många som väljer denna kurs, enligt både David och Martin. De tror att det oftast hänger 

samman med föräldrarna. Om inte föräldrarna är aktiva, så är inte barnen det heller.  

Vidare ser man det som ett stort problem att få de inaktiva eleverna aktiva och 

intervjupersonerna menar att det kräver mera reklam och engagemang.  

Per menar om arbetet med överviktiga barn: 

Ja, det blir ju extra idrott, man har ju sina ordinarie idrottsundervisning men 

det här blir extra idrott för de som är med, vi har pratat om klasser, i vissa fall 

kan man välja en annan grupp konstellation men då är det hela den gruppen… 

Säger man att man tillsammans med skolhälsovården identifierat att antal som 

är överviktiga som kanske har svårt med vanlig skolgympan, då kan man välja 

hela den gruppen istället för helklass. 

 

Ovan skrev jag om att aktiviteterna inte alltid behöver ske klassvis. Här redogör Per ett 

exempel för att kunna genomföra en kurs för en särskild grupp. 
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I Stockholm framhäver intervjupersonerna att det positiva med Idrottslyftet är att alla får 

chansen att testa olika idrotter, oavsett kön, etnicitet eller ålder. Eftersom det i Sverige sker 

klassvis integreras de överviktiga barnen, barn med funktionshinder eller flickor med 

migrationsbakgrund automatiskt.  

I Stockholm arbetar Idrottslyftet aktivt med jämställdhets- och jämlikhetsfrågor och Per och 

Maria framhäver en annan grupp elever som kan behöva specialidrott. De arbetar aktivt med 

att barn med funktionsnedsättningar ska få en möjlighet att kunna delta i aktiviteterna. Per 

menar att det är en snårig väg, men att det absolut inte är ett problem, utan snarare någonting 

de har varit okunniga i. Maria säger vidare att de arbetar på samma sätt som med de övriga i 

klassen, men att de ser till att idrottsföreningar kan ta emot de eleverna med funktionshinder i 

sin ordinarie verksamhet. I Aargau finns det inga särskilda kurser för elever med 

funktionshinder, det vill säga att de väljer kurser på samma villkor som de andra eleverna.  

En annan grupp elever som ofta är fysiskt inaktiva, är flickor med migrationsbakgrund. På 

frågan hur man arbetar med att få dessa flickor mera delaktiga säger David och Martin i 

Schweiz att dels hälsodepartementet och dels Bundesamt für Sport (BASPO, motsvarande 

RF) arbetar med dessa frågor, men att man har väldigt svårt att få dessa kvinnor in i 

föreningslivet.  

Per i Stockholm menar:  

Vi gör ingen specialsatsning, det är igen, alla ska med, men orsaken till det… 

kan man ju gissa sig till. De får ju också prova på samma vis, men det kanske 

finns andra orsaker till att de faktiskt inte fastnar, familj förhållande, att man 

inte har en ekonomi att gå med i en förening, det finns ingen tradition att 

kvinnor idrottar, mamma gör inte det så gör man inte det heller. Att nöta på, 

mycket handlar om det. 
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9. Resultatdiskussion  

Nedan redovisas en diskussion av resultatet i förhållande till litteraturen, det teoretiska perspektivet 

och den tidigare forskningen som är valt till studien. 

9.1 Allmänt om verksamheterna 

Utifrån mina resultat upptäckte jag några tydliga skillnader i sättet de två länder samarbetar 

med skolan och vilka möjligheter som erbjuds eleverna för att vara fysiskt aktiva utanför det 

obligatoriska ämnet Idrott och Hälsa. I de olika verksamheterna i respektive land finns det 

både för- och nackdelar och här nedan kommer jag att presentera dessa uppfattningar vilka är 

relevanta för studien syfte.  

9.1.2 Aktiviteter 

Den tydligaste skillnaden mellan dessa två verksamheter är att det i Schweiz, när man har 

anmält sig, är obligatoriskt att delta i så länge kursen varar. Dessutom kan dessa elever välja 

en idrott som man är intresserad av. I Sverige erbjuds kurser mer oregelbundet och är inte 

någon ordinär verksamhet. Fördelen med ”J+S Schulsport” är att det alltid erbjuds flera olika 

idrotter samtidigt ute i skolorna. I varje liten by i Schweiz finns det idrotter och aktiviteter i 

”J+S Schulsport”, det innebär att kurser alltid finns lätt tillgängliga för eleverna. Som tidigare 

forskning visar är brist på tid den vanligaste orsaken till att barn och ungdomar slutar en 

organiserad idrott och att inte heller börja i en förening. (RF 2005, s. 10 & Schweizerische 

Eidgenossenschaft 2008, s. 8). I och med att det i Schweiz är obligatoriskt att delta, kan jag 

tänka mig att steget att börja är större för dessa elever, eftersom ”J+S Schulsport” äger rum på 

fritiden och det tar som föreningslivet, mycket tid.  

Tidigare forskning (RF 2005, s. 11) visar vidare att ett ytterligare skäl att inte börja i en 

förening är att det är för dyrt. Detta är något som jag ser som mycket positivt i Schweiz, att 

även barn som kommer från familjer med en låg ekonomisk status har möjlighet att delta i den 

idrotten de är intresserade av, utan att det kostar något. Engström (2004a, s. 3) skriver i sin 

studie att den ekonomiska standarden i familjen är av stor betydelse för barns deltagande i 

föreningslivet. Dock visar Hedenborgs et al. (2012, s. 54) studie att idrotten har lyckats 

behålla flera än de skulle ha gjort utan Idrottslyftet. 

Dessutom ger ”J+S Schulsport” barnen en möjlighet att kunna kontinuerligt delta i en idrott 

och de kan fördjupa sig i denna idrott under en längre period utan att behöva gå med i en 
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förening. Eleverna får en trygghet i ”J+S Schulssport”, kan hitta nya vänner och lär sig, som 

riktlinjerna påpekar, det sociala samspelet med andra elever. Detta är något jag anser som 

något mycket betydelsefullt i dagens samhälle. Valmöjligheterna är stora för barnen idag och 

det kan upplevas som stressande och ansträngande för barn att behöva välja mellan så många 

alternativ. Jag kan tänka mig att detta kan innebära att det finns en risk med Idrottslyftet. En 

situation i Svenska skolan kan se ut som följande. En elev får testa till exempel volleyboll i 

skolan och vill börja med denna idrott och söker sig till en volleyboll förening. Veckan därpå 

kommer en annan förening ut till skolan för att presentera sin idrott, till exempel innebandy. 

Eleven upptäcker då att han/hon hellre vill börja med innebandy istället. Det innebär att det 

finns en risk att eleverna vill byta idrott varje vecka efter att dem har fått testa något nytt i 

skolan. Detta kan skapa förvirring hos eleverna och tillför ingen kontinuitet och trygghet i 

valet och skapar ingen varaktighet. Eftersom det i Schweiz är obligatoriskt att närvara när 

man har anmält sig för en termin, lär sig eleverna dessutom att ta ansvar för sina val samt att 

inte ge upp för minsta motstånd. Detta är även något riktlinjerna i Schweiz poängterar.  

Vidare så beror det i Sverige mycket på att alla parter, det vill säga skola, förening och 

kommun, måste vara mycket engagerade i Idrottslyftet. Om inte ledare eller rektorer är 

engagerade, blir det svårare att genomföra några aktiviteter ute i skolorna. Stockholms 

Idrottsförbund (2007, s. 6) menar också att arbetet med att hålla kontakten mellan de olika 

aktörerna i verksamheten kräver mycket tid, där det är viktigt att avsätta tid för 

administration. I Schweiz erbjuds de stora idrotter egentligen utan större engagemang och 

finns alltid tillgängliga för eleverna. Det tar mycket tid i början av terminen för all 

administration, men när aktiviteterna däremot är igång, behövs det inte göra så mycket för att 

det ska hålla igång. Det som kräver ett större engagemang av framförallt ”J+S Skolcoachen” 

är att få med fler idrotter in i verksamheten.  

9.1.3 Ledare 

Något som framhävs i mina resultat vad Idrottslyftet måste arbeta med, är att utbilda fler 

ledare. Det finns nämligen en brist på ledare och det beror enligt intervjupersonerna på att 

aktiviteterna oftast bedrivs dagtid. Det påvisar också tidigare utvärderingen av Idrottslyftet 

(RF 2012, s. 15). Vidare menar Maria och Per att arbetet som ledarna utför, uppmuntras och 

främjas för lite. I Schweiz förekommer inte samma problem. Det har förmodligen att göra 

med att man som ledare i Schweiz får mycket betalt och att arbetet dessutom är mycket 

uppskattat. Studenter och aktiva spelare i föreningen ser det som ett bra extrajobb och de kan 
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även arbeta dagtid. Det läggs även väldigt mycket tid och resurser på att utbilda och 

vidareutbilda ledare. Eftersom det krävs åtta elever för att en kurs ska kunna genomföras, är 

kanske ledarna i Schweiz också mera engagerad att informera och göra reklam för just sin 

idrott. Jag kan tänka mig att om lönen i Sverige skulle höjas, skulle även intresset att leda en 

lektion med Idrottslyftet bli större. Ericsson (2008, s. 22) menar att det finns stora brister i 

ledarnas kunskaper inom en rad centrala områden. Även Idrottslytets utvärdering (Stockholms 

Idrottsförbund 2007, s. 22) poängterar vikten på en fortsatt satsning på ledarutbildning, 

eftersom man vill ha fler professionella ledare. Framförallt då tidigare forskning visar på att 

fler barn väljer att börja i en förening när de får möta en utbildad ledare, anser jag att detta är 

mycket betydelsefullt. Rapporten av Idrottlyftet År 1-4 (Stockholms Idrottsförbund 2011b) 

visar dock på en positiv utveckling med fler aktiva ledare. Jag tycker att det påvisar att arbetet 

med att utbilda ledare i Sverige är något som är mycket viktigt att fortsätta med.  

9.2 Samarbetet med skolan 

Studien av Hinic et al. (2007, s. 60) och Eriksson et al. (2007, s. 18) visar att Idrottslyftet har 

fungerat mycket bra i samarbetet med skolan. Sommerhalders studie (2010b, s. 19) visar 

också på ett bra samarbete mellan förening och skola i Aargau. Även mina resultat från både 

Schweiz och Sverige pekar på att samarbetet med skolan fungerar mycket bra och att 

satsningen är uppskattat av alla inblandade. De positiva aspekter som lyfts fram av forskning 

och intervjupersoner är att Idrottslyftet och J+S ger möjligheter för barn och ungdomar att 

prova nya idrotter samt att föreningar hjälper till med ökad fysisk aktivitet i skolan.  

I Schweiz är det eleverna som bestämmer en idrott för hela terminen, och på så sätt får de 

testa olika idrotter i mindre utsträckning än i Sverige. Jag tycker att det har många fördelar 

med att elever får chansen att prova på olika idrotter. Denna möjlighet är eventuellt något 

”J+S Schulsport” saknar. I Schweiz finns risken att eleverna väljer den idrotten föräldrar eller 

storasyskon redan håller på med. Om möjligheten finns, skulle en förening en gång i månaden 

komma ut till skolorna för att presentera sin idrott. På detta vis får eleverna möjligheten att få 

upp ögonen för en ny idrott. Framförallt idrotter som är udda och mer obekanta, skulle ha 

nytta av detta. Sommerhalder (2010b, s. 19) skriver om att just sådana idrotter är svåra att få 

ihop åtta elever till. Men om föreningen kommer ut till skolan upptäcker eleverna på så sätt 

kanske en ny idrott, och blir möjligtvis nyfiken och intresserat av att testa. Självklart finns 

inte potentialen att göra det i samma omfattning som Idrottslyftet gör, men som jag nämnde 
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ovan, kanske någon kan en gång i månad komma förbi för att presentera sin idrott, där hela 

klassen får möjligheten att vara med. 

9.3 Arbetet med fysiskt inaktiva barn 

Eftersom jag tycker att det är mycket viktigt att alla elever, oavsett sina förutsättningar, får 

möjlighet till fysisk aktivitet och får delta i olika idrotter, anser jag att olikheten i hur 

aktiviteterna erbjuds är den betydelsefullaste skillnaden. Engström (2004b, s. 8) och 

Annerstedt (1993, s. 11) skriver att de inaktiva barnen löper större risk för framtida ohälsa och 

att fysisk aktivitet ökar individens välbefinnande. Arbetet och uppgiften med att få alla elever 

att röra på sig mer i skolan anser jag därför som särskilt viktig. Framförallt när det visar sig att 

ämnet Idrott och Hälsa har fått en tidsmässig reducering under de senaste åren. (Engström 

2004b, s. 8) 

Jag ser både fördelar och nackdelar med dessa två olika satsningar när det gäller att integrera 

fysiskt inaktiva barn. I båda länder får eleverna möjlighet att röra på sig mer i skolan, de har 

möjlighet att testa nya idrotter, och steget till föreningslivet blir mindre, vilket är målen av 

båda verksamheterna. Jag tycker att den stora fördelen med att hela klassen integreras är att 

alla elever, oavsett bakgrund eller förutsättning, är delaktiga i aktiviteten. Dessutom anser jag 

att elever som är fysiskt inaktiva och dessutom negativt inställda till idrott har större möjlighet 

att hitta just sin idrott, eftersom aktiviteterna erbjuds för hela klassen och för att de får testa 

många nya idrotter. Även barn med funktionsnedsättning eller barn som är överviktiga blir 

automatiskt integrerade i Idrottslyftet. Detta visar även studien av Hinic et al. (2007, s. 61), 

där intervjupersonerna betonade att Handslaget har fått mindre aktiva elever att bli mer aktiva, 

samt att det aktiverar elever som inte deltar i den ordinarie idrottslektionen. Tyvärr finns inte 

mycket forskning från Schweiz som visar hur ”J+S Schulsport” har påverkat barns fysiska 

aktivitet. Men eftersom anmälningen är frivillig i Schweiz, tror jag att framförallt de redan 

fysiskt aktiva barnen söker sig till J+S. Intervjupersonerna menar också att det är svårare att få 

med sig de inaktiva barnen och det tror jag också på. Dock visar forskningen av Hänggi 

(2009, s. 3) att ”J+S Kids” når de inaktiva eleverna, men hon påpekar att det krävs mer än en 

timmes extra lektion per vecka för att ändra deras motionsvanor. Detta är något jag också tror 

på. Det är viktigt att som ledare och lärare alltid uppmuntra barn till att bedriva idrott även 

utanför skolan. Som Engström (2004b, s. 9) skriver är barns tidiga upplevelser viktiga för 

individens benägenhet att vara fysisk aktiv senare i livet.  
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9.3.1 Flickor med migrationsbakgrund 

Vidare visar mina resultat att alla intervjupersoner är medvetna om att flickor med 

migrationsbakgrund är mindre delaktiga i föreningslivet. Detta är även något som forskningen 

visar på i båda länderna. Jag anser att det är en mycket viktigt del i arbetet med 

verksamheterna, men jag är medveten om att det är väldigt svårt att hitta medel och metoder 

att ändra på detta.  

Det finns många bakomliggande orsaker varför dessa flickor inte söker sig till föreningslivet. 

Som Per menar beror det oftast på olika familjförhållande, till exempel att familjen inte har 

råd att börja i en förening eller att traditionen i familjen är att kvinnor inte idrottar. Här ser jag 

både för- och nackdelar med sättet hur de båda länder arbetar. Å ena sidan kostar det inget i 

Schweiz, så de familjer som inte har råd har här möjligheten att barnen kan delta i ”J+S 

Schulsport”. Å andra sidan deltar flickor automatiskt i Idrottslyftet och är på så sätt redan 

fysiskt aktiva. Dessutom har de en bättre möjlighet att fastna för en idrott. Även om de kanske 

inte väljer att delta i en förening, så får de i alla fall möjligheten att testa olika idrotter, utan 

att behöva förplikta sig för att delta en hel termin. Jag tror att det i Schweiz är ett större steg 

att anmäla sig när man inte heller har stödet från föräldrarnas sida. 

Per från Stockholms Idrottsförbund poängterar att det krävs mycket arbete med att få kvinnor 

med migrationsbakgrund att blir mer delaktiga. Han menar att det är viktigt att ”nöta på”. 

Detta är något jag också tror på och det är viktigt att man är medveten om problematiken. Jag 

uppfattade svaren från de schweiziska intervjupersonerna att de var medvetna om det, men att 

attityden skilde sig ifrån Sverige. De är medvetna om svårigheterna, men anser att det inte 

finns mycket man kan göra åt det, att det bara är så. Jag anser att det är viktigt att alla parter 

arbetar aktivt med dessa frågor, annars kommer det inte att ske någon förändring. Man får inte 

se det som en självklar sanning och hitta ursäkter varför dessa kvinnor inte är aktiva.  

9.3.2 Barn som är överviktiga 

Samma sak gäller för barn som är överviktiga. Möjligheten att kunna delta i kursen ”Rundum 

bewegt” i Schweiz anser jag är mycket betydande. Dock är denna kurs väldigt dåligt besökt 

av barn som är överviktiga. Varför är det så? Vad skulle man kunna göra för att motivera 

dessa elever? Jag kan tänka mig att det kan bero på att dessa barn känner sig utsatta och inte 

vågar anmäla sig till en kurs där det bara finns övervikta barn. Även här krävs det att man inte 

ger upp och att man arbetar aktivt med att få dessa barn intresserade av att röra på sig.  
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Jag är medveten om att det är svårt, men ingenting är omöjligt och bara man får med sig ett 

barn till, är det ett barn mer som får röra på sig oftare. Det kräver hårt arbete och som 

intervjupersonerna påpekade, mycket mer information och reklam om att det erbjuds kurser 

för till exempel överviktiga barn. Som Säljö (2005, s. 164) skriver är det viktigt att anpassa 

omgivningen och ställa hjälpmedel till förfogande, så att eleverna kan vara så delaktiga som 

möjligt. Samspelet med omgivningen anses avgörande för barns utveckling och lärande.  

9.3.3 Riktlinjer 

Jag anser att barn som är överviktiga eller negativt inställda till att röra sig, inte har lika bra 

förutsättningar i Schweiz att hitta en idrott som passar just dem. Jag tycker att J+S riktlinjer 

inte är lika framhävande med att arbetet ska utgå från att alla, oavsett förutsättning, ska kunna 

vara med. J+S lägger större vikt på att barn genom utbildning, träning och tävlingar blir 

självständiga idrottsutövare. Men vilka får chansen till det? Är det bara de elever som redan är 

duktiga i idrott? Jag tolkar även mina svar från intervjupersonerna i Schweiz som att tävling 

och prestation rankas högre än att kunna ha roligt och må bra. Detta påverkar så klart barns 

utveckling och lärande och skapar olika normer och förväntningar på hur man skall agera i 

olika sociala sammanhang. Detta beror enligt Vygotsky på att omvärlden som barnet 

samspelar med, redan tidigt är skiftande i olika kulturer. (Säljö 2005, s. 37). Dessa två 

verksamheter skiljer sig åt hur människor tillgodogör sig färdigheter och kunskaper. Jugend 

und Sports kurser tränar eleverna på en särskilt idrott och Idrottslyftet vill ge barnen en chans 

att upptäcka nya idrotter. Idrott kommuniceras på olika sätt och verksamheterna erbjuder 

olika redskap för att barn ska bli mer fysiskt aktiva (Ibid., 2005, s. 19). 

Enligt riktlinjerna ska alla få delta utifrån sina förutsättningar och det fick jag uppfattningen 

om att Stockholms Idrottsförbund lägger väldigt mycket fokus på. Vidare läggs stor vikt i 

”Idrotten vill” på demokratin, där alla elever får vara med och bestämma om och ta ansvar för 

sin verksamhet. Av svaren från Aargau fick jag känslan av att det inte är något som framhävs 

speciellt. Att arbetet ska utgå från en jämställd- och jämlikhetsperspektiv är inte lika tydligt 

framskriven i Schweiz. Jag tror att det borde vara mer angeläget i de schweiziska riktlinjerna 

att få med de inaktiva barnen, för att det ska ske någon förändring. 

Det finns vissa kulturella skillnader i dessa två länder, där till exempel resurserna fördelas 

olika. I Sverige läggs det större vikt på att eleverna får möjligheten att testa olika idrotter, 

medan det i Schweiz läggs mycket resurser på ledarnas utbildning. Jag har upplevt båda 
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kulturer och jag kan av mina erfarenheter, samt av mina resultat i denna studie konstatera att 

Sverige lägger större vikt på att alla barn kan vara delaktiga och ges möjlighet till fysiskt 

aktivitet. Enligt Säljö (2005, s. 164) socialiseras vi in i värld av handlingar och föreställningar 

som är kulturella och de sätt på vilka vi lär och tar del av kunskaper är beroende av i vilka 

kulturella omständigheter vi lever i. Idrottslyftet och Jugend und Sport arbetar på olika sätt 

och det påverkar barns lärande och utveckling och de får olika erfarenheter som de kommer 

att använda olika i framtida sammanhang. (Ibid., s. 19) 

10. Slutsats 

Här nedan följer en kort sammanfattning över mina slutsatser utifrån resultatet, samt en kort avslutning. 

Båda länderna har en mycket bra fungerade verksamhet. Det finns både likheter och 

skillnader med samarbetet med skolan, och jag tycker att det finns både för- och nackdelar. 

Överlag kan jag utifrån mina resultat påstå att barn och ungdomar i Sverige har bättre 

förutsättningar att delta i aktiviteterna genom Idrottslyftet. Detta anser jag för att aktiviteterna 

sker klassvis och alla barn per automatik får chansen att delta. Dessutom är möjligheten att bli 

inspirerad och intresserad av en idrott större än i Schweiz. Det bästa för barn och ungdomar 

vore möjligtvis en blandning av dessa två sätt att arbeta. Jag tror att båda länder har någonting 

att lära av varandra. I Sverige är det viktigt att fler personer blir utbildade till ledare och att 

arbetet blir mera uppskattat och att ledarna får bättre betalt för sitt viktiga arbete. Det är något 

som fungerar mycket väl i Schweiz. I Schweiz är det däremot viktigt att jämlikhets- och 

jämställdhets frågor blir mer uppmärksammade. Vidare tror jag att J+S skulle ha nytta av om 

föreningen kommer ut till skolorna en gång i månanden för att presentera en ny idrott för 

eleverna. I båda länder är det viktigt att fortsätta att arbeta med att få de fysiskt inaktiva 

barnen att röra på sig. Jag har sett att detta kräver mycket hårt arbete från alla parter och att 

det måste ske kontinuerligt. Det viktigaste tycker jag är ändå att eleverna får röra på sig mer 

utanför den obligatoriska skolidrotten, och det får de möjligheten till i båda länder. 

11. Metoddiskussion 

Här nedan redogörs hur datainsamlingen har fungerat.  

Genom den valda metoden tycker jag att jag fick svar på mina frågeställningar. Eftersom det 

är två stora verksamheter hade jag behövt mer tid och resurser för att fördjupa mig i alla 

aspekter. Jag har bara lätt berört aspekterna, och nu i efterhand tycker jag att jag hade behövt 
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avgränsa mina frågeställningar ännu mer, för att få ett mer djup i resultatdelen. I resultatet tog 

jag upp de aspekter jag ansåg för relevanta för att kunna besvara mina frågeställningar. 

Det har även varit svårt att få tag i forskning av J+S, dels för att jag inte hade möjligheter att 

åka till Schweiz, men framförallt för att det inte finns mycket forskning kring området.  

Vidare dök det upp problem med att få tag i intervjupersoner i Schweiz och tyvärr har 

samarbetet med en intervjuperson inte fungerat särskilt bra. Detta har självklart påverkat mitt 

resultat, eftersom jag inte fick tillräckligt med information från denna person. Jag är även 

medveten om att det hade varit bättre, för både reliabilitet och validitet, att intervjua alla 

personligen. Detta var av tidsbrist och resursbrist tyvärr inte möjligt. Frånsett dessa aspekter 

bedömer jag reliabiliteten och validiteten som tillfredställande och anser att studien är gjord 

på ett trovärdigt sätt. Jag hade inte kunnat genomföra studien på ett annat sätt utifrån mina 

ramfaktorer så som tid, pengar och kunskap. 

 

12. Vidare forskning 

Nedan framförs tankar om en eventuell vidare forskning. 

Jag tycker att det vore intressant att fördjupa mig i frågan om hur ledarna blir utbildade i båda 

länder. Frågorna jag tycker vore intressanta att undersöka är följande. På vilka sätt arbetar 

Schweiz och Sverige med att utbilda ledare och varför är arbetet så uppskattat i Schweiz? Vad 

säger ledarna själva och vad är deras motivation? Hur är deras syn på Idrottslyftet respektive 

Jugend und Sport?  

Vidare så skulle det vara mycket intressant att göra en undersökning om hur eleverna i dessa 

två länder ser och upplever aktiviteterna från Idrottslyftet och J+S. Hur uppfattar eleverna 

samarbetet mellan förening och skola och tycker de att de får möjlighet att delta på deras 

förutsättningar? Hur känner sig de elever som är fysiskt inaktiva och vilka orsaker finns det 

för dessa elever att inte anmäla sig till ”J+S Schulsport”? 
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Bilaga 1 

Syfte och frågeställningar:  

Det övergripande målet med Idrottslyftet i Sverige och Jugend und Sport i Schweiz är att fler 

barn och ungdomar ska bli mer fysiskt aktiva. Syftet med studien är att jämföra dessa två 

verksamheter för att se vilka likheter och skillnader det finns i samarbetet med skolan i 

Stockholm och i det schweiziska länet Aargau. Mina frågeställningar är följande: 

 Hur skiljer sig dessa verksamheter åt? 

 Hur upplevs samarbetet med skolan i Stockholm respektive Aargau? 

 Vilka möjligheter finns det för att alla elever kan vara fysiskt aktiva? 

Litteratursökning 

Vilka sökord har du använt? 
Idrottslyftet 
Handslaget 
Jugend + Sport 
Fysisk aktivitet 
Barn och ungdomars idrottsvanor 
Sociokulturellt perspektiv 
 
 
Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog, Swepub, och Google Scholar 

 
 
Sökningar som gav relevant resultat 
Swepub: Idrottslyftet och Fysisk aktivitet 
Google Scholar: Idrottslyftet 
GIH:s bibliotekskatalog: Idrottslyftet, fysisk aktivitet 
 
 
Kommentarer 
Jag tyckte att det har varit svårt att hitta forskning i Schweiz som handlade om Jugend und 
Sport. De få forskningar som jag hittade fanns på J+S hemsida. Litteratur och tidigare 
forskning i Sverige hittade jag framförallt via litteraturlistor, RF och J+S hemsida och min 
handledare.  
 

 

 

 



 

Bilaga 2 

Intervju distriktsförbund (Stockholm& Aargau) 
 

1. Kan du berätta hur ni arbetar med Idrottslyftet/ J+S? Vilka är era uppgifter? 
2. Hur ser samarbetet ut med skolan? 
3. Har era satsningar riktat in sig på någon särskild målgrupp? Om ja, vilken/vilka? 

Varför just den målgruppen? 
4. Idrottslyftets syfte är att öppna dörrarna till idrotten för fler barn och ungdomar och att 

utveckla verksamheten så att de väljer att idrotta längre upp i åldrarna. Allt arbete ska 
utgå från ett jämställdhets- och ett jämlikhetsperspektiv och genomsyras av 
riktlinjerna i Idrotten vill. På vilket sätt upplever ni att era satsningar bidrar/har 
bidragit till detta? (kvinnor med migrationsbakgrund) 

5. Hur jobbar J+S med att få kvinnor med migrationsbakgrund mer aktiva? 
6. Är syftet i första hand att rekrytera fler till den egna föreningsverksamheten eller 

menar man inom idrottsrörelsen att man kan bidra till att aktivera fler elever? 
7. I så fall på vilket sätt ska detta ske och vilka elevgrupper ska prioriteras? 
8. Upplever ni att det har blivit fler fysiskt aktiva elever efter att satsningen startat? 
9. Finns det något projekt för att motivera ungdomar som är överviktiga? 
10. Hur upplever ni samarbetet med skolan? Positivt/negativt? Utveckla. Har det varit lätt 

att få med icke idrottsaktiva elever i satsningen? Motivera ert svar. Har ni fått någon 
respons från eleverna? Hur har den varit? 

11. Trivs du med samarbetet? Ger det dig motivation att fortsätta samarbetet? Om ni 
skulle ha möjlighet att starta om satsningen idag, skulle ni då göra något annorlunda? 
Har ni några övriga erfarenheter när det gäller samverkan mellan förening och skola? 

12. För vilka ska dörrarna öppnas? Ska de, kan de och bör de vara öppna även för dem 
som i nuläget är fysiskt inaktiva och/eller ointresserade?  

13. I Schweiz finns det olika idrotter barnen får välja mellan, det sker alltså inte klassvis, 
skulle det kunna fungera i Sverige? Vad ser du för fördelar och ha aktiviteterna 
klassvis? 

14. I Sverige sker aktiviteterna klassvis? Vilka för och nackdelar ser du med att det inte 
sker klassvis? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Intervju Samordnare/Skolcoach 
 

1. Vilka är dina uppgifter? 
2. Hur länge har du jobbat med Idrottslyftet/ J+S? 
3. Finns det inom Idrottslyftet/ J+S några läger? Om ja, hur fungerar det? Om nej, skulle 

det kunna vara något? 
4. Är syftet i första hand att rekrytera fler till den egna föreningsverksamheten eller 

menar man inom idrottsrörelsen att man kan bidra till att aktivera fler elever? 
5. I så fall på vilket sätt ska detta ske och vilka elevgrupper ska prioriteras? 
6. I Schweiz finns det olika idrotter barnen får välja mellan, det sker alltså inte klassvis, 

skulle det kunna fungera i Sverige? Vad ser du för fördelar och ha aktiviteterna 
klassvis? 

7. Har era satsningar riktat in sig på någon särskild målgrupp? Om ja, vilken/vilka? 
Varför just den målgruppen? 

8. Hur upplever ni samarbetet med skolan? Positivt/negativt? Utveckla. Har det varit lätt 
att få med icke idrottsaktiva elever i satsningen? Motivera ert svar. Har ni fått någon 
respons från eleverna? Hur har den varit? 

9. Idrottslyftets syfte är att öppna dörrarna till idrotten för fler barn och ungdomar och att 
utveckla verksamheten så att de väljer att idrotta längre upp i åldrarna. Allt arbete ska 
utgå från ett jämställdhets- och ett jämlikhetsperspektiv och genomsyras av 
riktlinjerna i Idrotten vill. På vilket sätt upplever ni att era satsningar bidrar/har 
bidragit till detta? (kvinnor med migrationsbakgrund) 

10. Hur jobbar J+S med att få kvinnor med migrationsbakgrund mera aktiv? 
11. Måste ledarna vara utbildade för att undervisa? Vad krävs för utbildning för att kunna 

leda inom Idrottslyftet/ J+S? Och kan du säga hur mycket man ungefär tjänar? 
12. Varför tror du att det är brist på ledare i Sverige? Hur skulle man kunna motverka det? 
13. Ni tar hänsyn till barn med funktionsnedsättning, på vilket sätt gör ni det? Hur exakt 

arbetar ni med barn med funktionshinder i skolan? 
 
 
 


