
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Barn med övervikt och fetma 
 

- en jämförelse av upplevelser av skolidrott och 
vattengymnastik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Susanna Åkerlundh 
 
 
 
 
 
 
 

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN 
Examensarbete 23:2006 

Utbildningsprogram: 2002-2006 
Seminarieledare: Björn Sandahl 

Handledare: Leif Strand 

  



Sammanfattning 
 
Syfte och frågeställningar 
   Syftet med denna uppsats är att undersöka hur barn med överviktigt och fetma upplever 
skolidrotten jämfört med ett vattengymnastikpass specifikt för just barn med övervikt.  
 

Frågeställningar:  
• Hur upplever barnen aktiviteterna på skolidrotten jämfört med aktiviteterna på 

vattengymnastiken? 
• Hur upplever barnen kamraterna i skolan jämfört med kamraterna på 

vattengymnastiken? 
• Hur upplever barnen läraren i skolidrotten jämfört med ledaren i vattengymnastiken? 
• Hur upplever barnen lokalerna i skolan jämfört med lokalerna på vattengymnastiken? 

 
Metod 
   För att besvara frågeställningarna genomfördes en kvalitativ studie med öppna, 
ostrukturerade intervjuer. Jag vände mig till en vattengymnastikgrupp för barn med övervikt 
och fetma och frågade om tillstånd att intervjua dem. Fem intervjuer genomfördes varav en 
inte gav några väsentliga svar alls så den används inte utan klassas som externt bortfall.  
   De övriga fyra intervjuerna skrevs ner, svaren analyserades och användes sedan för att 
besvara frågeställningarna.    
 
Resultat 
   Generellt så skiljer sig aktiviteterna ganska mycket åt. Informant A och D som går i skolår 1 
respektive 2 tycker att aktiviteterna i skolidrotten är roligast medan informant B och C som 
går i skolår 6 respektive 7 föredrar aktiviteterna på vattengymnastiken.   
   Alla fyra informanterna känner sina klasskamrater bättre och har fler bättre kamrater där 
som de umgås med på fritiden än i vattengymnastikgruppen. Samarbetet på idrottstimmarna 
fungerar bra. Generellt sett så brukar de inte prata så mycket i samband med 
vattengymnastikpassen.  
   Alla informanterna har okej eller bra idrottslärare som de är nöjda med. Alla är nöjda med 
ledaren i vattengymnastiken. Det är ingen som tycker att de får för lite uppmärksamhet på 
lektionerna eller vattengymnastikpassen. 
   Barnen är överlag nöjda med lokalerna. Det enda negativa är att informant B tycker det 
finns för få duschar på vattengymnastiken och informant D tycker att skolidrottens 
omklädningsrum är för små och att bassängen på vattengymnastiken kunde vara större 
    
Slutsats 
   Tre av barnen i studien är positivt inställda till fysisk aktivitet och tycker om både 
skolidrotten och vattengymnastiken och att det är roligt. Det fjärde barnet är inte lika positiv 
till skolidrotten som de andra men däremot till fysisk aktivitet och vattengymnastiken . Två 
informanter föredrar skolidrotten och två föredrar vattengymnastiken. De har övervägande bra 
upplevelser av båda aktiviteterna och det är deras personliga smak som avgör vilken de 
föredrar.  
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1 Inledning 
 

1.1 Introduktion 
 

Övervikt och fetma kan leda till fysiska, psykiska och sociala hälsoproblem hos barn, vilket 

kan påverka hur barnen upplever sin skolgång. I den här studien är jag intresserad av att 

undersöka hur barn med övervikt och fetma upplever skolidrotten jämfört med 

vattengymnastikpass för överviktiga och feta barn. Det finner jag intressant och viktigt då jag 

som blivande idrottslärare kan få en ökad förståelse för hur överviktiga och feta barn upplever 

idrotten i skolan. Att undersöka detta är dessutom väldigt relevant då gruppen barn med 

övervikt och fetma ökar.1

 

Genom att jämföra det med deras upplevelser av de vattengymnastikpass som är avsedda för 

barn med övervikt och fetma kan jag se om det är någon skillnad på barnens upplevelser och 

eventuella likheter. Beroende på resultatet kan jag eventuellt få utgångspunkter till hur jag ska 

anpassa vår undervisning utifrån de behov som finns hos dessa barn. 

 

1.2 Bakgrund 
 

De barn som lider av fetma upplever detta som ett handikapp i högre grad än de barn med 

övervikt. De utvecklar också tidigt sjukdomar.2 Övervikt innebär en risk för fetma medan 

fetma klassas som en sjukdom.3 I min studie inkluderas dock både överviktiga och feta då 

även övervikt skulle kunna påverka hur skolidrotten upplevs.  

 

Annika Jansson, barnläkare, och Pernilla Danielsson, barnsjuksköterska har varit engagerade 

vid Rikscentrum för överviktiga barn på Huddinge Universitetssjukhus sedan det startade 

1997. De har undersökt barns övervikt och fetma i Sverige, hur den ökar och hur man ska 

hantera den som förälder eller som professionellt verksam med barn. Deras erfarenheter är att 

idrotten i skolan brukar fungera bra för de överviktiga och feta barnen i lågstadiet och ofta 

även i mellanstadiet men när de kommer upp i högstadiet så vill de inte längre vara med på 

                                                 
1 Björn Ekblom, Örjan Ekblom, Fokus på fysisk inaktivitet framför övervikt, Perspektiv, Nr 1/2004 (Köpenhamn, 
2004), s. 3. 
2 Björn Ekblom, Örjan Ekblom, Fokus på fysisk inaktivitet framför övervikt, Perspektiv, Nr 1/2004 (Köpenhamn, 
2004), s. 3. 
3 Pernilla Danielsson, Annika Janson, Överviktiga barn En handbok för föräldrar och proffs (Stockholm: 
Bokförlaget Forum, 2003), s.27. 
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lektionerna. Många avskyr idrottslektionerna. För att slippa vara med glömmer de sina kläder 

eller skyller på huvudvärk som exempel. Ibland är det inte idrotten i sig som är jobbig utan att 

barnet inte vill byta om bland sina kamrater.4  

 

Min undersökning är gjord på fyra barn varav tre går i skolår ett till sex och ett i skolår sju. 

Tre av barnen går alltså i motsvarande det gamla låg- och mellanstadiet så enligt ovanstående 

behöver jag inte få fram några negativa upplevelser av skolidrotten hos dem. Samtidigt så kan 

dessa barn redan uppleva fetman som ett handikapp och detta kan i sin tur påverka både 

upplevelserna av skolidrotten och vattengymnastiken.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur barn med övervikt och fetma upplever 

skolidrotten jämfört med ett vattengymnastikpass specifikt för just barn med övervikt.  

 

Frågeställningar:  

• Hur upplever barnen aktiviteterna på skolidrotten jämfört med aktiviteterna på 

vattengymnastiken? 

• Hur upplever barnen kamraterna i skolan jämfört med kamraterna på 

vattengymnastiken? 

• Hur upplever barnen läraren i skolidrotten jämfört med ledaren i vattengymnastiken? 

• Hur upplever barnen lokalerna i skolan jämfört med lokalerna på vattengymnastiken? 

 

1.4 Definitioner 
 

• IsoBMI – ett konstruerat mått, en uträkning som visar vad barnens BMI skulle 

motsvaras av en vuxen. Om man räknar ut barnets BMI så kan man sedan använda ett 

jämförelsetal för att räkna ut isoBMI för att kunna definiera undervikt, övervikt och 

fetma med samma mått som vuxna. Detta mått används internationellt och är baserat 

på statistik från barn i Brasilien, Storbritannien, Hong Kong, Holland, Singapore och 

USA.5    

                                                 
4 Pernilla Danielsson, Annika Janson, Överviktiga barn En handbok för föräldrar och proffs (Stockholm: 
Bokförlaget Forum, 2003), s.169. 
5 Pernilla Danielsson, Annika Janson, Överviktiga barn En handbok för föräldrar och proffs (Stockholm: 
Bokförlaget Forum, 2003), s.32. 
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• Övervikt hos ett barn – isoBMI 25 är barnens gräns för övervikt.6 

 

• Fetma hos ett barn – isoBMI 30 är barnens gräns för fetma.7   

 

• Lokaler - med lokaler avser jag gymnastiksal, utrustning, omklädningsrum och 

duschar i skolan och bassängen, omklädningsrum och duschar på vattengymnastiken.  

    

• Vattengymnastik – en grupp med barn i vattnet, ledaren befinner sig på sidan av 

bassängen och visar olika övningar som tränar upp kondition, lite styrka och rörlighet i 

de olika kroppsdelarna. I slutet av passet är det fri tid för lek en liten stund.  

 

1.5 Forskningsläge 
 

Den forskning som finns om övervikt och fetma är mer inriktad på hälsoaspekter och 

övervikt/fetma eller den fysiska aktivitetens effekt på övervikt/fetma än upplevelser av fysisk 

aktivitet eller gruppträning av olika slag. Med andra ord finns det mycket forskning på 

övervikt/fetma och de fysiska aspekterna. Det är inte lika vanligt förekommande med 

forskning på de psykiska aspekterna men det finns en del. Jag kommer att börja med att 

presentera studier som visar på förekomst av övervikt och fetma hos barn och sedan forskning 

på vilken effekt fysisk aktivitet eller frånvaro av densamma har på vikten. Efter det kommer 

jag in på psyksiska och sociala effekter av övervikt och fetma. Som sista avsnitt presenterar 

jag studier som handlar om upplevelser av fysisk aktivitet vid övervikt och fetma.  

 

1.6 Förekomst av övervikt/fetma 
 

Övervikt och fetma ökar bland svenska flickor och pojkar i åldern sju till 16 år visar en studie 

från 2004 gjord av överläkaren Viikari som är verksam vid universitetet i Helsingfors. Detta 

har han kommit fram till genom att undersöka och sammanfatta en rad andra studier.8 De två 

                                                 
6 Pernilla Danielsson, Annika Janson, Överviktiga barn En handbok för föräldrar och proffs (Stockholm: 
Bokförlaget Forum, 2003), s.33. 
7 Pernilla Danielsson, Annika Janson, Överviktiga barn En handbok för föräldrar och proffs (Stockholm: 
Bokförlaget Forum, 2003), s.33. 
8 J Viikari , “Are our children fit or fat” , Acta Paediatrica,,  93 (2004:3, april), s. 306-307. 
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väsentligaste studierna för detta resultat är genomförda av Raustorp et al och Ekblom et al och 

dem redogör jag för nedan.  

 

Medicinsk doktor Raustorp, som är verksam vid Kalmar Universitet och Karolinska Institutet, 

et al har genomfört en studie 2004. Syftet med deras studie var att identifiera den fysiska 

nivån hos barn i sju till 14-årsåldern för att studera förhållandet mellan fysisk aktivitet och 

BMI. För att göra det mätte de längd och vikt hos 871 barn i den åldersgruppen i sydöstra 

Sverige. Barnen var från Kalmar, Oskarshamn och Mörbylånga och forskarna klassar städerna 

som medelklassamhällen. Det var barn från både skolor i stan, förorten och på landet. 

Resultatet på BMI-uträkningarna var att 13,2% av pojkarna och 14,5% av flickorna var 

överviktiga och totalt 4,5% klassades som feta.9 Detta när BMI resultaten jämfördes med de 

så kallade ”International BMI cut-off points”. Detta är resultatet av en stor undersökning med 

97 876 pojkar och 94 851 flickor från nyfödda upp till 25 år från sex olika länder med syfte 

att hitta en internationellt accepterad definition av barns övervikt och fetma. 10

    

Den andra studien som Viikari behandlar som visar på hur övervikten och fetman ser ut i 

Sverige är en från 2004 av Ekblom et al. Ekblom, medicinsk doktor, är verksam vid 

Gymnastik- och Idrotthögskolan i Stockholm och Karolinska Institutet. Denna undersökning 

sträcker sig från 1987 till 2001 och jämför förändringar i BMI mellan de åren hos svenska 

barn och ungdomar och undersöker hur förekomsten av övervikt såg ut 2001 samt regionala 

skillnader. För att kunna jämföra förändringen samlade de in material från 1987 och 2001. År 

1987 mätte de längd och vikt hos 546 personer i åldersgrupperna 10, 13 och 16 år. Detta från 

10 skolor i södra och mellersta Sverige för att täcka geografiska skillnader. Skolorna valdes 

manuellt för att undvika väldigt små skolor, täcka både landsbygd och tätort och för att få 

utbildade idrottslärare som var beredda att medverka till studien. År 2001 var det 48 skolor 

som valdes randomiserat. Nu mättes längden och vikten på 1470 personer i samma 

åldersgrupper. Resultaten visar att förekomsten av övervikt år 2001 varierade mellan 13,3% 

och 21,7% beroende på kön och ålder. Förekomsten av fetma låg mellan 2,9% och 6,2%. Det 

                                                 
9 A Raustorp, RP Pangrazi, A Stahle., “Physical activity level and body mass index among schoolchildren in 
south-eastern Sweden”, Acta Paediatrica, 93 (2004:3, mars ), s. 400-404. 
10 TJ Cole, MC Bellizzi, KM Flegal, WH Dietz, “Establishing a standard definition for child overweight and 
obesity worldwide: international survey”, BMJ, 320 (2000:7244, maj), s.1240-1243. 
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finns en uttalad ökning av BMI hos barn, 10-16 år mellan 1987 och 2001, framförallt genom 

en förändring av förekomsten av de högsta BMI-värdena.11  

    

En artikel som behandlar flera svenska studier är gjord av filosofie doktor Neovius et al vid 

Karolinska Institutet år 2004.  I artikelns slutsats kommer de fram till att internationellt ligger 

Sverige lågt vad det gäller förekomst av fetman men att utvecklingen är alarmerande. Fetman 

ökar hos både barn, ungdomar och vuxna.12

 

År 2000 genomförde doktor He et al en studie som visar att förekomsten av övervikt hos barn 

i 10-årsåldern i Göteborg har fördubblats under det senaste decenniet.13  

 

1.7 Fysisk aktivitet och övervikt/fetma 
 

En viktig anledning till att övervikt och fetma bibehålls är fysisk inaktivitet vilket filosofie 

doktor och professor Trost et al kom fram till vid Queenslands universitet i Brisbane 2001. 

Detta gjorde de genom att mäta den fysiska aktiviteten under en vecka hos 133 barn utan 

fetma och 54 barn med fetma i åldern 10-12 år. Sedan jämfördes mängden fysisk aktivitet 

med barnens BMI och resultatet visar att de barn med fetma rör på sig mindre.14  

    

I en studie från 2005 konstaterar professor Pretty et al vid universitetet i Essex i 

Storbritannien att fysisk aktivitet är bra för fysisk och mental hälsa och en stillasittande 

livsstil är kopplad till fetma.15 

 

1.8 Psykiska och sociala aspekter på övervikt/fetma 
    

I en studie från 2005 har Warschburger, professor verksam vid universitetet i Potsdam, tittat 

på studier i vad han indelar i fyra olika områden: social diskrimination och upplevelser av att 
                                                 
11 Ö Ekblom, K Oddsson, B Ekblom, “Prevalence and regional differences in overweight in 2001 and trends in 
BMI distribution in Swedish children from 1987 to 2001”, Scandinavian journal of public health, 32 (2004:4), s. 
257-263. 
12 M Neovius, A Janson, S Rossner, “Prevalence of obesity in Sweden”, Obesity reviews: an official journal of 
the International Association for the Study of Obesity , 7 (2006:1, februari), s. 1-3. 
13 Q He, K Albertsson-Wikland, J Karlberg, “Population-based body mass index reference values from 
Göteborg, Sweden: birth to 18 years of age”, Acta Paediatrica, 89 (2000: 5), s. 582-592. 
14 SG Trost, LM Kerr, DS Ward, RR Pate, “Physical activity and determinants of physical activity in obese and 
non-obese children”, International journal of obesity and related metabolic disorders, 25 (2001:6, juni), s. 822-
829. 
15 J Pretty, J Peacock, M Sellens, M Griffin, “The mental and physical health outcomes of green exercise”, 
International journal of environmental health research, 15 (2005:5, oktober), s. 319-337. 
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bli retad, emotionella problem, skolsvårigheter och livskvalitet. Inom alla fyra grupper finns 

det studier som visar negativa resultat för överviktiga barn och barn med fetma. 16  

    

Sjöberg, medicinsk och filosofie doktor, et al gjorde år 2005 en studie vid Uppsala Universitet 

där de undersökte om det finns något samband mellan fetma och depression. De lät 4703 

ungdomar i 15 och 17-årsåldern besvara en enkät. Resultaten visar på att fetma har ett tydligt 

samband med depression och depressiva symptom och även med skamkänslor. I samma 

undersökning är slutsatsen att det ibland behövs annan behandling än diet och motion för 

ungdomar med fetma vilket skulle handla om att ta hand om skamkänslorna och den sociala 

isolationen.17    

    

En annan studie från universitetet i Wisconsin av filosofie doktor Swallen et al är från 2005 

och den är gjord på barn och ungdomar i USA. De undersökte sambandet mellan övervikt och 

fetma och psykisk livskvalité. De gjorde en tvärsnittsanalys och använde ett representativt 

nationellt urval på 4743 barn och ungdomar i åldern 12 till 20 år. Resultatet visar på ett tydligt 

statistiskt samband mellan BMI och allmän psykisk hälsa och ohälsa. Det visade på att de 

barn och ungdomar som var överviktiga hade en signifikant sämre självupplevd hälsa. Det var 

däremot bara bland 12 till 14-åringarna de fann en tydlig skadlig inverkan av övervikten och 

fetman med depression, dåligt självförtroende och sämre social funktion som följd.18  

    

År 2006 kom en studie till från USA som sammanfattar en rad studier och är gjord av Vaidya, 

filosofie doktor och assisterande professor i psykologi vid John Hopkins University School of 

Medicine. Den visar på ett samband mellan fetma, mobbing och psykisk ohälsa (framförallt 

depression) bland barn.19

 

1.9 Upplevelser av fysisk aktivitet vid övervikt/fetma 
 

En studie från USA från 2005 av doktor Ekkekakis et al som är gjord på nio normalviktiga 

och 16 överviktiga vuxna kvinnor visar att fysisk aktivitet inte upplevs på samma sätt när man 
                                                 
16 P Warschburger, “The unhappy obese child”, International Journal of obesity, 29 (2005:supplement 2, 
September), s. 127-129. 
17 RL Sjöberg, KW Nilsson, J Leppert, “Obesity, Shame, and Depression in School-Aged Children: A 
Population-Based Study”, Pediatrics, 116 ( 2005:3, september), s.389-392.  
18 KC Swallen, EN Reither, SA Haas, AM Meier, “Overweight, obesity, and health-related quality of life among 
adolescents: the National Longitudinal Study of Adolescent Health”, Pediatrics, 115 (2005:2, februari), s. 340-
347. 
19 V Vaidya, “Psychosocial aspects of obesity”, Advances in psychosomatic medicine, 27 (2006), s. 73-85. 
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är överviktig som normalviktig. En ökning på 10% av intensiteten mot den självvalda ledde 

till en signifikant minskning av det angivna behaget hos de överviktiga men inte hos de 

normalviktiga.20 

    
Filosofie doktor Faith et al vid Columbia universitet i New York gjorde 2002 en studie för att 

visa vilka variabler som påverkar barn att vara aktiva eller mer stillasittande. Metoden de 

använda sig av för att undersöka detta var en enkätstudie. Det resultat de fick fram som är 

relevant för min studie är att barn med fetma rapporterade mindre nöje med att sporta än 

normalviktiga barn.21  

    

I en tredje studie från USA från 2003 undersöker filosofie kandidat Zabinski et al vid 

universitetet i San Diego och universitetet i Kalifornien vilka hinder det finns för överviktiga 

barn att utöva fysisk aktivitet och vilket stöd de har för att göra det. Detta undersöktes hos 84 

överviktiga barn och sedan jämfördes resultatet med 80 normalviktiga barn. Resultatet visar 

att det mest förekommande hindret för de överviktiga barnen att utöva fysisk aktivitet var 

kroppsrelaterat. Detta resultat var speciellt uttalat hos flickor. Det var även vanligare med 

sociala hinder hos överviktiga än normalviktiga, återigen vanligare hos flickor. Slutligen så 

hade de också mindre stöd från vuxna att utöva fysisk aktivitet än de normalviktiga barnen.22   

 

1.10 Sammanfattning forskningsläge 
 

Det finns många studier som visar att det har skett en ökning av övervikt och fetma i Sverige 

hos barn och ungdomar. Andra studier visar på att en av anledningarna till detta är fysisk 

inaktivitet. Detta motiverar för att göra denna studie då det pekar på att skolidrotten blir allt 

viktigare. Om vi vet mer om hur barnen med övervikt och fetma upplever skolidrotten kan vi 

anpassa den på ett lämpligt sätt och på så sätt hjälpa dessa barn på ett bättre sätt.  

    

Övervikt och fetma kan hos barn och ungdomar leda till bland annat emotionella problem, 

skolsvårigheter, depression, depressiva symptom, och skamkänslor. Detta är relevant för 

                                                 
20 P Ekkekakis, E Lind, “Exercise does not feel the same when you are overweight: the impact of self-selected 
and imposed intensity on affect and exertion”, International journal of obesity, 30 (2005:4, april), s. 652-660. 
21 MS Faith, MA Leone, TS Ayers, M Heo, A Pietrobelli.,”Weight criticism during physical activity, coping 
skills, and reported physical activity in children”, Pediatrics, 110 (2002:2:1), s. 23. 
22 MF Zabinski, BE Saelens, RI Stein, HA Hayden-Wade, DE Wilfley, ”Overweight children’s barriers to and 
support for physical activity”, Obesity Research, 11 (2003:2, februari), s. 238-246. 
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studien då det sedan i sin tur kan påverka barnens upplevelser av idrotten i skolan samt 

vattengymnastiken.  

    

Det finns inte många studier som handlar om upplevelser av fysisk aktivitet vid övervikt och 

fetma men de två studier jag har funnit visar ändå på att det verkar finnas en negativ effekt på 

upplevelsen av fysisk aktivitet vid övervikt och fetma. Den ena studien är gjord på vuxna men 

jag gör antagandet att om vuxna upplever detta skulle även barn kunna göra det. Hur de 

upplever den fysiska aktiviteten påverkar barnens upplevelser av skolidrotten och 

vattengymnastiken då det handlar om just fysisk aktivitet.    
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2 Metod 
 
2.1 Metodval 
 

För att kunna besvara frågeställningarna så valde jag att göra en kvalitativ studie med 

intervjuer. För att få en djupare inblick i hur dessa barn upplever skolidrotten och 

vattengymnastiken så användes intervjuer.  

 

2.2 Urval 
 

Ett problem med studien var att ämnet kan vara känsligt, man bör vara försiktig med att 

stämpla personer med övervikt. En del upplever sig inte som överviktiga och andra kan 

skämmas över att vara det. Att gå ut i en skola för att göra en undersökning med överviktiga 

eller med det som tydlig utgångspunkt är olämpligt eftersom det är utpekande.  

 

Lösningen på detta problem blev att uppsöka en grupp där personer är i egenskap av att de är 

överviktiga. Jag kom i kontakt med en lämplig grupp genom att en personlig kontakt tipsat 

mig om att det finns sådana grupper i den kommun hon arbetar som grundskollärare. Utifrån 

det tipset kontaktades kommunen och landstinget som hänvisade mig till den organisation 

som ansvarade för dessa aktiviteter. Efter att ha ringt denna organisation fick jag kontakt med 

ledaren för några olika grupper för överviktiga barn och ungdomar. Vi enades om att en 

vattengymnastiksgrupp skulle vara lämplig för denna studie. Det är jämförbart med skolidrott 

eftersom de båda aktiviteterna är fysisk aktivitet i grupp. Ledaren kontrollerade med den 

huvudansvarige för gruppen att det gick bra att använda gruppen för min undersökning och 

klartecken gavs för att genomföra undersökningen.  

 

Gruppen består av 13 stycken deltagare. Sex godkännanden av målsman och barn lämnades in 

och det togs inte någon hänsyn till kön, ålder eller vikt/BMI utan de som lämnade sitt 

godkännande kontaktades för tid för genomförande av intervju. Den övriga sju deltagarna i 

vattengymnastikgruppen som inte kontaktades hade inte heller gett sitt godkännande.  

 

Det har inte vid något tillfälle nämnts för barnen i undersökningen att det handlar om barn 

med övervikt och fetma. Det står inte heller något om det på den informationslapp som 

lämnades ut på vattengymnastikpasset. Istället har det nämnts för den förälder jag pratat med 
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när vi bokat tid för intervjun så att de kunnat dra sig ur studien då om de inte ville att deras 

barn skulle vara med i en studie om överviktiga och feta barn. Inte heller i intervjun har det 

nämnts något om övervikt eller fetma utan det har bara handlat om deras upplevelser om 

skolidrotten och vattengymnastiken. Av de sex godkännanden som lämnats in var det en 

förälder som inte längre ville att hennes barn skulle intervjuas efter informationen att 

uppsatsen handlade om barn med övervikt och fetma. Fem intervjuer har genomförts varav en 

inte gav någon relevant information. Den används inte i resultatdelen utan den klassas som 

externt bortfall. Antalet intervjuer var i lagom skala med tanke på undersökningens tidsramar.  

 

De fem barn som har intervjuats går i samma vattengymnastikgrupp men förmodligen i olika 

skolor då de kommer från lite olika områden. Det kan vara så att några av informanterna går i 

samma skola men det är inget som jag funnit relevant för studiens resultat så hänsyn har inte 

tagits till detta.  

 

2.3 Datainsamling 
 

Intervjuerna var öppna och ostrukturerade och gav informanterna möjligheten att prata om det 

som de kom på vad gällde skolidrotten och vattengymnastiken. Syftet med att använda 

ostrukturerade intervjuer var att det skulle bli mer som ett öppet samtal där barnen själva 

skulle få ge sin version av de deras upplevelser av skolidrotten och vattengymnastiken och att 

jag inte skulle begränsa dem eller styra dem för mycket. För att underlätta för mig själv under 

intervjun hade jag ett antal riktlinjer som kunde användas om intervjun stannade upp och 

informanten inte kom på mer att berätta. Dessa riktlinjer rörde ett antal områden inom 

skolidrotten som till exempel aktiviteter, läraren, kamrater och lokaler och motsvarande inom 

vattengymnastiken och de var avsedda att täcka så stor del av skolidrotten och 

vattengymnastiken som möjligt. Den kompletta listan med riktlinjer för intervjuerna finns 

bifogad i bilaga 1.  

  

Alla fem intervjuerna spelades in på band efter muntligt godkännande av informanten och 

skrevs rent i efterhand. De tog mellan tjugo minuter och en timme att genomföra.     
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2.4 Procedur 
 

Innan intervjuerna utfördes besökte jag ett vattengymnastikpass och presenterade mig, 

berättade lite kort om denna studie. Efter det lämnades det ut informationslappar med plats för 

underskrift för godkännande av intervju (se bilaga 2) till de föräldrar som var närvarande. De 

som godkände att deras barn skulle intervjuas lämnade tillbaka lappen med underskrift och 

telefonnummer där de kunde nås för att boka tid för intervju. Sedan gick jag runt och frågade 

barnen enskilt om de var intresserade av att bli intervjuade. De barn som var det fick också 

skriva under så underskrift begärdes från både målsman och deltagaren. De som inte hade 

målsman med sig fick med sig en lapp hem som de kunde lämna in veckan efter om de ville. 

Vid detta senare tillfälle lämnades det även ut lappar av gruppens ledare till dem som varit 

frånvarande då jag var där. Sex godkännanden lämnades in vid det tillfälle jag närvarade och 

det kom inte in några fler lappar i efterhand. Då det endast var sex godkännanden så beslutade 

jag mig för att intervjua alla. Därefter ringde jag runt till dem som gett sitt godkännande och 

bestämde tid och plats för när och var intervjun skulle äga rum.  

    

Av de sex godkännanden som lämnades in genomfördes endast fem intervjuer då en målsman 

drog sig ur när det var dags för att boka intervju. Två intervjuer skedde i mitt hem varav på 

den ena satt målsman med och tre intervjuer hemma hos informanterna och då var 

målsmännen med lite till och från. Innan intervjun påbörjades frågade jag om det gick bra att 

intervjun spelades in på band och försäkrade att det bara var jag som skulle lyssna på 

inspelningen och skriva rent den och sedan spela över inspelningen. Ingen informant hade 

något att invända mot detta utan de gav sitt tillstånd så alla fem intervjuerna spelades in på 

band och skrevs ner i efterhand för att få så korrekt material som möjligt. Sedan har deras 

intervjusvar bildat underlag för att besvara mina frågeställningar. Intervjuerna var mellan 

tjugo minuter och en timme långa.     

 

En av de fem intervjuerna är inte användbar då informanten inte hade något att berätta om det 

aktuella ämnet utan endast pratade om andra saker än skolidrotten eller vattengymnastiken. 

Denna intervju klassas som externt bortfall och kommer inte att användas i resultatdelen.   
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2.5 Tillförlitlighet 
 

Validiteten bedöms som god då intervjuerna var öppna och barnen därmed själva fick berätta 

om sina upplevelser av skolidrotten och vattengymnastiken.  

 

Reliabiliteten bedöms som mindre god då en öppen intervju är svårare att reproducera då allt 

är beroende av situation, informantens vilja att prata och intervjuarens förmåga att uppmuntra 

samtal och vara tyst.  

 

Det går inte att generalisera mina resultat då de är baserade på intervjuer med endast fyra 

informanter.   

 

Tänkbara felkällor kan vara plats och tidpunkt för intervjun. Även utförandet kan påverka 

resultatet, i synnerhet då dessa intervjuer var öppna och inte hade klara riktlinjer och frågor. 

Målsmans närvaro under intervjuerna påverkade med största sannolikhet resultatet då barnen 

kanske inte vågade prata på samma sätt när de satt och lyssnade. Det kunde också vara svårt 

för föräldern att vara tyst och inte fylla i när barnet pratade. Att informanterna var medvetna 

om att svaren spelades in och analyserades kan också ha påverkat deras svar.  
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3 Resultat 
 
Nedan presenteras de intervjusvar som är relevanta för mina frågeställningar. Strukturen i det 

här avsnittet är upplagt på så sätt att frågeställningarna har fått bilda rubriker och sedan 

redogör jag för svaren informant för informant.  

 
3.1 Informanterna 
 
Nedan följer en kort beskrivning av de intervjuade barnen. Informanterna är anonyma och 

benämns därför med olika bokstäver.  

 

Informant A är en flicka som går i skolår 1. Hon har deltagit i vattengymnastiken i lite mindre 

än ett år. Det var hon som ville börja på vattengymnastiken.  

 

Informant B är en pojke som går i skolår 6. Han har deltagit i vattengymnastiken i lite mindre 

än ett år. Hans mamma anmälde honom till vattengymnastiken utan hans vetskap.  

 

Informant C är en flicka som går i skolår 7. Hon har deltagit i vattengymnastiken i tre år. Hon 

började med vattengymnastiken för att hon ville prova hur det var.  

 

Informant D är en flicka som går i skolår 2. Hon har deltagit i vattengymnastiken i snart ett 

och ett halvt år. Anledningen till att hon började på vattengymnastiken var för att gå ner i vikt 

och för att hon tycker att det är kul med simning.  

 

Alla fyra informanterna har god närvaro på både idrottslektionerna och 

vattengymnastikpassen.  

 
3.2 Hur upplever barnen aktiviteterna på skolidrotten jämfört med 

aktiviteterna på vattengymnastiken?  
 
De aktiviteter på skolidrotten som informant A redogör för är fotboll, bandy, spökboll, 

redskapsgymnastik/hinderbana, olika lekar, rocka rockring, hoppa hopprep. De brukar också 

vara ute ibland och åka pulka. Informant A pratar inte så mycket om vad hon tycker om de 

olika aktiviteterna men berättar att hinderbana är det roligaste och fotboll är det tråkigaste.  
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När jag frågar om vad de brukar göra på vattengymnastiken så kan hon inte svara på det men 

att det brukar vara ”lite samma ibland”.23 Det informant A tycker är roligast är lektiden men 

hon tycker bra om övningarna i vattnet också. Skolgymnastiken upplevs som mer varierad 

och har både roliga och tråkiga moment medan vattengymnastiken är enformigare och i 

gengäld mer jämn: övningarna i vattnet var inte lika roliga som leken men det fanns inte 

heller något som var tråkigt. Hon tycker att skolidrotten är roligare än vattengymnastiken för i 

skolan för att där får hon ha redskapsgymnastik. 

    

Informant B har en armskada så att han har svårt att utföra en del moment i idrotten och 

vattengymnastiken. Han har två idrottslektionstillfällen per vecka där det ena tillfället var inne 

och det andra var ute året runt. Inomhus har de bollsporter, han nämner volleyboll specifikt, 

spökboll, lekar, styrkeövningar som armhävningar och sit-ups och övningar i ringarna. 

Bollsporter tycker han är okej vid ett tillfälle i intervjun och lite senare är bollsporter det 

roligaste men då avser han bollekar som till exempel spökboll. På grunda av sin armskada har 

han svårt att göra armhävningar och övningar i ringarna. Övningarna i ringarna tycker han 

inte alls om: ”Vi gjorde en massa så där jobbiga saker som att hänga i ringar upp och ner 

och sådär. Jag kan inte ens komma över utan hjälp från två vuxna. Så ringen vill jag helst 

hoppa över.”24 Inomhusidrotten var det ämne han tyckte sämst om i skolan just på grund av 

risken att behöva hänga i ringar även om han också sa att han numera slapp det eftersom han 

har problem med armen. Utomhusgympan tycker informant B bättre om. Han brukar inte byta 

om till den nu på vintern utan de gör aktiviteter i sina vanliga kläder. De brukar leka olika 

lekar, ”som snöbrottning och sånt där”,25 åka pulka eller så kan de få gå ett varv runt ett 

elljusspår. Han föredrar utomhusgympan för ”där är det inte direkt några ringar man kan 

hänga i”.26  

    

Om de olika aktiviteterna på vattengymnastiken säger informant B att de är ganska roliga 

beroende på vad de gör och att de också är jobbiga men lättare än de i skolan. Han berättar om 

en övning där de tränar magen som är ”hyfsat kul men också jobbig, jag får lätt vatten i 

näsan”.27 Han kan ha problem med någon enstaka övning på grund av sin arm och det tycker 

han är det sämsta med vattengymnastiken. Det roligaste är den fria tiden när de får leka. 

                                                 
23 Citatet taget från intervju med informant A, 2006-03-21. 
24 Citatet taget från intervju med informant B, 2006-03-23. 
25 Citatet taget från intervju med informant B, 2006-03-23. 
26 Citatet taget från intervju med informant B, 2006-03-23. 
27 Citatet taget från intervju med informant B, 2006-03-23. 
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Under intervjun kallar Informant B vattengymnastiken för ”kul”, ”rolig”, ”ganska kul”, 

”ganska rolig”, ”rätt så rolig” och ”hyfsat okej”.28 Trots att han tycker att det är roligt så 

brukar han längta till passet är slut så att han får åka hem och spela datorspel. 

    

Det intryck informant B ger är att han samtycker till aktiviteterna på både skolidrotten och 

vattengymnastiken och att de är ganska roliga. Vattengymnastikens aktiviteter är dock lättare 

och roligare än de på idrotten i skolan. Det som förstör lite för honom är hans arm och det 

gäller för båda aktiviteterna men det gäller i högre grad i skolan. Informant B föredrar 

utomhusgympan framför inomhusgympan men han föredrar vattengymnastiken framför 

skolidrotten. 

 

Informant C har också skolidrott med mycket bollspel, gymnastik och en del utomhusgympa 

med skridskor. Hon verkar nöjd med de olika aktiviteterna och tycker det mesta är ganska 

roligt. Hon är också positiv till aktiviteterna på vattengymnastiken och tycker att de är bra och 

roliga. Informant C är väldigt positiv till det mesta men hon föredrar vattengymnastiken 

framför skolidrotten.  

 

Informant D skiljer sig lite då hennes skolidrott består av simskola och hon har bara haft 

simning hela året. De får simma en massa, bröstsim, ryggsim och hoppa i från kanten. Sista 

kvarten får de leka. Hon gillar simning men skulle vilja ha lite mer variation på övningarna då 

de ofta gör samma saker. Till skillnad från simningen i skolan där de mest simmar så säger 

hon att de ”tränar”29 på vattengymnastiken. De simmar lite där också men de står mer stilla 

på en plats och hoppar, sparkar, är under vattnet och springer. En del övningar är svåra men 

ansträngningsnivån är lagom. Även här tycker hon att det är ”för mycket lika övningar”30 och 

hon skulle få välja mer vad de skulle få göra genom att rösta. För informant D så är 

skolidrotten och vattengymnastiken ganska lika men hon tycker att aktiviteterna är roligare i 

skolan för där blir hon bra på att simma.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att generellt så skiljer sig de båda aktiviteterna ganska mycket 

åt. Informant A och D som går i skolår 1 respektive 2 tycker att aktiviteterna i skolidrotten är 

                                                 
28 Citatet taget från intervju med informant B, 2006-03-23. 
29 Citatet taget från intervju med informant D, 2006-03-23. 
30 Citatet taget från intervju med informant D, 2006-03-23. 
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roligast medan informant B och C som går i skolår 6 respektive 7 föredrar aktiviteterna på 

vattengymnastiken.   

 
3.3 Hur upplever barnen kamraterna i skolan jämfört med kamraterna på 

vattengymnastiken?  
 
Här kommer jag även att behandla hur samarbetet på skolidrotten fungerar och deras 

samtalsämnen. Där skiljer sig skolidrotten åt från vattengymnastiken då det inte direkt 

förekommer något samarbete på den sistnämnda. Anledningen till att jag tar upp deras 

samtalsämnen är att det illustrerar ganska bra hur umgänget med kamraterna ser ut på de båda 

aktiviteterna.  

 

Informant A berättar att hon har många kompisar i klassen och de brukar ha roligt på idrotten. 

Hon berättar om massa saker som de brukar göra där och på rasterna. De brukar prata om hur 

lekarna går på rasten och hur snäll deras fröken är. När vi pratar om kompisar på 

vattengymnastiken säger informant A att hon har flera kompisar. De brukar inte prata så 

mycket på vattengymnastiken utan bara bada men om de pratar så är det om att det är roligt på 

vattengymnastiken eller inte. På en direkt fråga om hon tycker bättre om sin klass eller 

vattengymnastikgruppen så svarar hon att hon känner sig mer hemma i klassen därför att hon 

känner dem mycket bättre.  

 

Informant B tycker att de flesta klasskamraterna är ”schyssta”.31 Samarbetet i klassen 

fungerar väldigt bra då de är en musik- och dramaklass som har mycket samarbete och det är 

”typ det viktigaste i våran klass”.32 På frågan om vad de brukar prata om på idrottslektionerna 

så säger informant B att han inte pratar så mycket utan det är de andra killarna som pratar, 

skriker och skrattar men att det är ”hyfsat kul”33 att lyssna på dem. Om kompisarna i 

vattengymnastikgruppen tycker han att de är ”väl hyfsat schyssta de flesta”34 och gruppen är 

okej. De brukar inte prata så mycket under passet men under lektiden kan de diskutera vilka 

de ska kasta bollar på. De andra killarna brukar också prata om vad de ska göra efteråt men 

informant B brukar bara lyssna på. Informant B har kompisar i både klassen och 

vattengymnastikgruppen men han känner dem i klassen bättre och umgås med dem mer.  

                                                 
31 Citatet taget från intervju med informant B, 2006-03-23. 
32 Citatet taget från intervju med informant B, 2006-03-23. 
33 Citatet taget från intervju med informant B, 2006-03-23. 
34 Citatet taget från intervju med informant B, 2006-03-23. 
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Informant C tycker om sin klass, ”den är bra”35 och hon har gått i samma klass sedan i 

mellanstadiet och har många bra kompisar. Samarbetet på idrotten fungerar bra. 

Samtalsämnen pratade vi inte om under intervjun. De flesta i vattengymnastiken är yngre så 

informant C har inga närmare kompisar där men hon har några kompisar som hon umgås med 

vid träningstillfällena. Hon pratar inte så mycket med de andra i gruppen men om de pratar så 

är det bara lite allmänt om skolan och så. Informant C känner kompisarna i skolan bättre än de 

på vattengymnastiken.  

 

Informant D har gått i samma klass i tre år så hon känner sina klasskamrater vid det här laget 

då de är mycket med varandra i skolan. Hon tycker att hennes klass är bra och att de allihop är 

snälla. Hon pratar mycket med sina klasskompisar men hon redogör inte för några 

samtalsämnen utan det hon säger om sina samtal med klasskamraterna är att ”de brukar fråga 

mig saker så då svarar jag”.36 På vattengymnastiken har hon en kompis som går på samma 

skola men de andra känner hon inte närmare. Hon berättar att de inte samtalar så mycket på 

vattengymnastiken men hon pratar lite med de andra i gruppen ibland men hon nämner inget 

om vad de då pratar om. Informant D känner sina klasskamrater bättre och pratar mycket mer 

med dem än de i vattengymnastikgruppen. Hon föredrar klassen, vilken hon känner bättre, 

framför vattengymnastikgruppen.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att alla fyra informanterna känner sina klasskamrater bättre 

och har fler bättre kamrater där som de träffar mer än de i vattengymnastikgruppen. Ingen 

pratade om några negativa upplevelser med kamraterna vare sig på skolidrotten eller 

vattengymnastiken. Samarbetet på idrottstimmarna fungerar bra. Generellt sett så brukar de 

inte prata så mycket i samband med vattengymnastikpassen, de pratar mer med 

klasskamraterna på skolidrotten och i de omklädningsrummen.  

 

3.4 Hur upplever barnen läraren i skolidrotten jämfört med ledaren i 

vattengymnastiken?  
 

Här kommer jag även att behandla om barnen upplever om de får tillräcklig uppmärksamhet 

av läraren/ledaren eller inte.  
                                                 
35 Citatet taget från intervju med informant C, 2006-04-02. 
36 Citatet taget från intervju med informant D, 2006-03-23. 
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Informant A är nöjd med sin idrottslärare, på den direkta frågan om vad hon tycker om läraren 

svarar hon ”bra”.37 Lite senare säger hon att läraren är jättesnäll och hon brukar inte skrika 

när hon blir arg men däremot så kan hon skrika åt dem om de ”är dumma och inte lyssnar”.38 

Hon tycker att hon får tillräckligt med uppmärksamhet av idrottsläraren. På 

vattengymnastiken har det varit samma ledare hela tiden när informant A deltagit i den. Även 

här svarar hon ”bra”39 på den direkta frågan om vad hon tycker om ledaren. Hon tycker att 

hon får tillräckligt med uppmärksamhet av vattengymnastikledaren. Informant A tycker om 

både idrottsläraren och vattengymnastikläraren och tycker att hon får tillräckligt med 

uppmärksamhet av båda.  

 

På frågan om vad informant B tycker om sin idrottslärare så svarar han att ”hon är väl 

okej”.40 Det framgår av intervjun att det finns andra lärare han tycker bättre om än 

idrottsläraren. Han tycker att han får tillräckligt med uppmärksamhet av idrottsläraren, att hon 

ser honom och att hon hjälper honom när han behöver hjälp. Han tycker att ledaren för 

vattengymnastiken är snäll. Informant B ger idrottsläraren sitt godkännande och han tycker att 

han får tillräckligt med uppmärksamhet av henne och att vattengymnastikledaren är snäll.  

 

På den direkta frågan vad informant C tycker om sin idrottslärare svarar hon att ”han är 

bra”.41 Hon tycker att hon får tillräckligt med uppmärksamhet av idrottsläraren och att han ser 

alla i klassen och inte bara henne. Informant C har gått en längre period på vattengymnastiken 

än de andra informanterna så hon hade haft en annan ledare en period som hon inte hade tyckt 

var så bra. Den nuvarande ledaren tycker hon dock är ”jättebra”.42 Hon tycker att hon får 

tillräckligt med uppmärksamhet av vattengymnastikledaren. Informant C tycker att 

idrottsläraren är bra och vattengymnastikledaren är väldigt bra och att hon får tillräckligt med 

uppmärksamhet av båda.  

 

Informant D tycker om idrottsläraren och tycker att hon är snäll. Ibland är läraren sträng när 

de inte lyssnar eller pratar när man ska vara tyst och hon kan även skrika på dem om de inte 

lyssnar. Det som informant D kan uppleva som mindre bra med idrottsläraren är att hon aldrig 
                                                 
37 Citatet taget från intervju med informant A, 2006-03-21. 
38 Citatet taget från intervju med informant A, 2006-03-21. 
39 Citatet taget från intervju med informant A, 2006-03-21. 
40 Citatet taget från intervju med informant B, 2006-03-23. 
41 Citatet taget från intervju med informant C, 2006-04-02. 
42 Citatet taget från intervju med informant C, 2006-04-02. 
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är med i bassängen när de simmar vilket hon skulle önska. Informant D tycker att hon får 

mycket uppmärksamhet av idrottsläraren och att alla elever får lika mycket. Idrottsläraren 

tittar på dem, säger till om de gör något fel eller berömmer om det ser bra ut. Informant D 

tycker att läraren är snäll när hon gör det och det är skönt att hon blir bättre när hon vet vad 

hon ska ändra.  

 

Informant D tycker att vattengymnastikledaren är snäll och ”hon är aldrig sur eller arg”.43 

Hon tycker också att det är bra att ledaren är med i vattnet ibland. Vattengymnastikledaren är 

också bra på att uppmärksamma lika mycket. Hon rättar också om någon gör fel och peppar 

och berömmer när det går bra. Informant D tycker om både idrottsläraren och 

vattengymnastikledaren och båda är lika snälla och båda ger tillräckligt med uppmärksamhet.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att alla informanterna har bra idrottslärare som de är nöjda 

med och alla är nöjda med ledaren i vattengymnastiken. Det är ingen som tycker att de får för 

lite uppmärksamhet på lektionerna eller vattengymnastikpassen.  

 

3.5 Hur upplever barnen lokalerna i skolan jämfört med lokalerna på 

vattengymnastiken?  
 

Informant A berättade aldrig vad hon tyckte om själva gymnastiksalen utan när jag frågade 

om den kom hon in på att det fanns ett skåp med många saker i och på omklädningsrummen. 

Det finns fyra omklädningsrum och tjejerna har skilda från killarna. Det finns fyra duschar 

och hon brukar alltid duscha efter idrottslektionerna. På frågan vad hon tycker om bassängen 

på vattengymnastiken svarar hon ”bra”44 och hon tycker att den är lagom stor liksom 

duschen. Informant A pratar inte mycket om lokalerna vare sig på skolidrotten eller på 

vattengymnastiken då de fungerar bra för henne.  

 

Informant B tycker att gymnastiksalen är bra och att det finns mycket utrustning. 

Omklädningsrummen hade han ingen kommentar till men påpekade att det bara fanns tre 

duschar. Det fungerar trots att de var så få duschar då det bara är fem killar i klassen, till 

skillnad från tjejerna som är sjutton stycken på tre duschar. Duscharna fungerar bra. 

Informant B tycker att bassängen och lokalerna på vattengymnastiken är ”väl okej” och 
                                                 
43 Citatet taget från intervju med informant D, 2006-03-23. 
44 Citatet taget från intervju med informant A, 2006-03-21. 
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duscharna är ”väl bra”.45 Nackdelen med duscharna var att de bara var två så de får stå och 

vänta på sin tur ibland. Informant B är inte missnöjd på något sätt med lokalerna i skolan eller 

på vattengymnastiken förutom att det var för få duschar på vattengymnastiken.  

 

Informant C tycker att gymnastiksalen, omklädningsrummen och duscharna är bra och hon 

tycker att det finns den utrustning som behövs. Hon brukar dock inte duscha i skolan då 

idrotten ligger som sista lektion så hon duschar hemma istället. Hon tycker att bassängen, 

omklädningsrummen och duscharna på vattengymnastiken är kort och gott ”bra”.46 Informant 

C är nöjd med alla lokaler både i skolan och på vattengymnastiken och tycker att de är bra.  

 

Informant D tycker att den bassäng de använder i skolidrotten är bra, den är först kall och blir 

sedan väldigt varm. Det finns tre stycken omklädningsrum men trots det är det trångt när alla 

är där samtidigt. Hon skulle vilja att bassängen på vattengymnastiken skulle vara större och 

djupare. Omklädningsrummet på vattengymnastiken är däremot större än i skolan så där får 

alla tjejer plats ordentligt. Informant D är nöjd med lokalerna men tycker att det är för trångt i 

skolidrottens omklädningsrum och att vattengymnastikbassängen är för liten.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att barnen överlag är nöjda med lokalerna. Det enda negativa 

är att informant B tycker det finns för få duschar på vattengymnastiken och informant D 

tycker att skolidrottens omklädningsrum är för små och att bassängen på vattengymnastiken 

kunde vara större.  

 

3.6 Sammanfattning  
 

Informant A tycker bra om skolidrotten och vattengymnastiken och tycker att båda 

aktiviteterna är roliga. Hon föredrar skolidrotten framför vattengymnastiken för i skolan får 

hon ha redskapsgymnastik.  

    

Informant B tyckte att idrotten var jobbig i början på grund av armskadan som gjorde att han 

hade svårt att hänga i ringarna vilket nämndes tidigare och han försökte slippa undan från den. 

Nu behöver han inte hänga i ringarna mer så nu känns idrotten bättre. En del bollsporter och 

lekar tycker han är väldigt roliga men idrottstimmarna är generellt sett inte hans favoritämne. 
                                                 
45 Citaten taget från intervju med informant B, 2006-03-23. 
46 Citatet taget från intervju med informant C, 2006-04-02. 
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Utomhusgympan tycker han bättre om än inomhusgympan. Informant B tycker bra om 

vattengymnastiken. Vissa tillfällen är roliga och andra inte men de flesta är bra. Han föredrar 

vattengymnastiken framför skolidrotten för att den är roligare och lättare.  

 

Informant C finner både att idrotten i skolan och vattengymnastiken bra och roliga. Även om 

hon tycker om både skolidrotten och vattengymnastiken så föredrar hon vattengymnastiken.  

 

Informant D tycker att simningen i skolan är bra och rolig liksom vattengymnastiken men hon 

föredrar simskolan framför vattengymnastiken för att där blir hon bra på att simma.  

 

Slutligen kan sägas att alla tycker om både skolidrotten och vattengymnastiken och att det är 

roligt utom informant B som bara tycker att skolidrotten är godkänd men inte mer. Två 

informanter föredrar skolidrotten och två föredrar vattengymnastiken.   
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4 Diskussion 
 

Varje frågeställning kommer att diskuteras enskilt, sedan en diskussion av resultatet följt av 

de etiska aspekterna, resultatet och forskningsläget diskuteras tillsammans, en 

sammanfattande diskussion, slutsats och slutligen fortsatt forskning.  

 

4.1 Hur upplever barnen aktiviteterna på skolidrotten jämfört med 

aktiviteterna på vattengymnastiken?  
 

Aktiviteterna skiljer sig ganska mycket åt på skolidrotten och vattengymnastiken utom för 

informant D som har simning i skolan. I skolan blir det mer variation mellan de olika 

aktiviteterna medan det av naturliga skäl blir lite mer enformigt på vattengymnastiken, det är 

vattengymnastik som gäller så det är de aktiviteterna som erbjuds. Det är svårt att göra en 

jämförelse av deras upplevelser av aktiviteterna just för att de är så olika varandra. Barnen 

upplever skolidrotten som mer varierande med väldigt roliga och tråkiga moment medan det 

är mindre variation på vattengymnastiken och det mesta är ganska roligt. Detta är mest en 

fråga om det egna tycket och smaken där en del föredrar idrott och gymnastik och en del 

föredrar de olika kroppsträningsövningarna som sker i vattnet.  

    

Det finns ingen som tycker att aktiviteterna på de två olika platserna liknar varandra. Till och 

med informant D som endast har simning i skolan tycker att de skiljer sig från varandra, att 

öva på simteknik är inte samma sak som att befinna sig stilla på samma plats i vattnet och 

göra olika övningar. Att innehållet på de två aktiviteterna upplevs olika beror nog främst på 

att det är olika. Skolidrotten är obligatorisk och syftar till att lära eleverna om sambandet 

mellan fysisk aktivitet och hälsa samt ge dem kunskaper och upplevelser av olika idrotter och 

andra motionsformer. Vattengymnastiken är en frivilligt vald motionsform som utövas på 

fritiden och vad jag tror vars främsta syfte är att barnen ska röra på sig mer istället för att sitta 

hemma framför datorn. Både syftet och innehållet skiljer sig åt så det är rimligt att tänka sig 

att även barnens upplevelser skiljer sig.  
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4.2 Hur upplever barnen kamraterna i skolan jämfört med kamraterna på 

vattengymnastiken?  
 

Det verkar vara genomgående för alla fyra informanterna att de har fler och närmare kamrater 

i klassen än i vattengymnastikgruppen. Den mest troliga förklaringen till detta är att de 

spenderar så pass mycket mer tid med sin skolklass. Där är de också i samma ålder allihop till 

skillnad från i vattengymnastikgruppen. De jag intervjuade gick i skolår 1 till 7 och det är en 

ganska stor ålderskillnad när det gäller att hitta kamrater.  

    

Det verkar också vara genomgående att de pratar mer med klasskamraterna och att de knappt 

alls pratar i samband vattengymnastiken med de andra deltagarna. En förklaring till det är att 

de dels är upptagna i bassängen och dels att många barn har sina föräldrar med. Då kan det bli 

det mer naturligt att vända sig till sin egen mamma eller pappa i omklädningsrummet istället 

för att prata med de andra deltagarna i gruppen.  

    

Alla fyra informanterna har kamrater i klassen så det är en ganska stor skillnad på kamrater i 

klassen jämfört med kamrater i vattengymnastikgruppen. Det är förmodligen helt naturligt då 

barnen, som jag nämnt tidigare spenderar mycket mer tid skolan och att det där faller sig mer 

naturligt att prata och umgås. På vattengymnastiken så kommer barnen, byter om, eventuellt 

badar en stund innan passet börjar, ledarledd tid, lektid och sedan duscha, klä på sig och byta 

om. Det blir inte så mycket tid över att prata och umgås. Aktiviteterna i sig bidrar också till 

om de umgås med varandra eller inte. På skolidrotten är det lagspel och samarbeten i olika 

former medan det på vattengymnastiken är individuella övningar.   

 

4.3 Hur upplever barnen läraren i skolidrotten jämfört med ledaren i 

vattengymnastiken?  
 

Informant A, C och D tycker om sina idrottslärare och informant B ger sitt godkännande till 

sin. Alla fyra tycker att vattengymnastikledaren är bra. Då informant B är den som är minst 

positivt inställd till idrottsläraren kan detta påverka att han föredrar vattengymnastiken 

framför skolidrotten. Eftersom de andra tre är positivt inställda till både idrottsläraren och 

vattengymnastikledaren så borde detta inte bidra till någon skillnad av upplevelsen av de båda 

aktiviteterna.  
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Den stora skillnad som finns mellan de båda verkar vara att idrottslärarna verkar ha närmare 

till hands för att höja rösten än vattengymnastikledaren, både informant A och D berättar att 

idrottsläraren skriker om de inte lyssnar. Ingen av informanterna säger att 

vattengymnastikledaren höjer rösten men det är lite andra förutsättningar på de passen så det 

kan tänkas att hon inte behöver höja rösten. En förutsättning som är annorlunda är att många 

föräldrar sitter vid sidan och tittar och detta tror jag bidrar till att barnen uppför sig bättre.  

Vattengymnastiken är dessutom en självvald aktivitet på ett annat sätt än skolidrotten så de 

kanske inte skulle befinna sig där om de inte ville det och därmed är de motiverade att 

uppföra sig bra. Barnen kan inte heller försvinna iväg i lokalen på egna aktiviteter på samma 

sätt som i en gymnastiksal då bassängen är mer begränsad.  

    

Det förefaller inte heller vara någon skillnad på idrottsläraren och vattengymnastikledaren 

med avseende på den uppmärksamhet de ger barnen så där är deras upplevelser ungefär 

likadana av de båda.  

 

Man hade kunnat tänka sig att elevernas upplevelser av idrottsläraren och 

vattengymnastikledaren kunde ha skiljt sig åt mer då de leder så pass olika aktiviteter och 

förmodligen har lite olika roller. Enligt mitt sätt att se det är idrottslärarens roll är att lära 

barnen om fysisk aktivitet och hälsa, undervisa om olika idrotter och andra motionsformer, 

utveckla eleverna som individer, lära dem ta ansvar och inspirera dem till att vara fysiskt 

aktiva individer livet ut. Vattengymnastikledarens roll är inte lika komplex enligt mig. För 

henne gäller det mer att inspirera barnen under passet och få dem att göra sitt bästa samt att 

försöka få barnen att tycka att det är roligt. Det kan vara så att barnen upplever ledarna på 

olika sätt men att det inte framgick av intervjuerna. Om det däremot är på det sätt som 

intervjuerna pekar på, att det inte är någon större skillnad av upplevelsen av läraren och 

ledaren kan detta bero på att de i grunden har samma uppgift, att leda en grupp barn genom en 

fysisk aktivitet.   
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4.4 Hur upplever barnen lokalerna i skolan jämfört med lokalerna på 

vattengymnastiken?  
 

Huvudlokalen på skolidrotten och vattengymnastiken skiljer sig till stor del åt då det dels är 

gymnastiksalar och dels en bassäng men i övrigt så är det omklädningsrum och duschar. 

Informant D har simning i skolan så för henne är det en bassäng vid båda tillfällena. Överlag 

så verkar alla vara nöjda med lokalerna men informant B tycker att det finns för få duschar på 

vattengymnastiken och informant D skulle vilja att omklädningsrummet på simningen i 

skolan skulle vara större och likaså bassängen på vattengymnastiken. Ingen av informanterna 

ger dock intryck av att de upplever detta som ett större problem utan det verkar mer vara 

bagateller som de pratar om för att jag tog upp detta område under intervjuerna.  

 

Det är alltså ingen större skillnad på upplevelsen av olika lokalerna och det borde inte heller 

påverka totalupplevelsen vid en jämförelse av aktiviteterna. Däremot kan det påverka att alla 

informanterna i stort sett är positiva till lokalerna då detta gör att den enskilda upplevelsen 

blir bättre. Jag kan tänka mig att lokalerna inte är något barnen funderar över så länge de 

fungerar tillfredställande.  

 

4.5 Diskussion av studiens resultat 
 

De två äldre informanterna (B och C, skolår 6 och 7) föredrar vattengymnastiken medan de 

yngre (A och D, skolår 1 och 2) föredrar skolidrotten och simningen i skolan. I 

inledningsavsnittet redogjorde jag för en källa där författarnas erfarenheter var att idrotten i 

skolan brukar fungera bra för de överviktiga och feta barnen i lågstadiet och ofta även i 

mellanstadiet men när de kommer upp i högstadiet så vill de inte längre vara med på 

lektionerna.47 Detta kan vara en förklaring till att informant B och C föredrar 

vattengymnastiken framför skolidrotten. Det som talar emot deras teori är att den inte 

stämmer överrens med mitt resultat då informant B och C oftast är med på skolidrotten och 

informant C tycker dessutom bra om skolidrotten och även om informant B inte är odelat 

positiv till skolidrotten så är han inte heller negativ. I informant B:s fall är det armskadan som 

verkade vara en av huvudorsakerna till att han föredrog på vattengymnastiken så om han inte 

                                                 
47 Pernilla Danielsson, Annika Janson, Överviktiga barn En handbok för föräldrar och proffs (Stockholm: 
Bokförlaget Forum), 2003, s.169. 
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haft den kanske han hade tyckt annorlunda. Att de två äldre informanterna föredrar 

vattengymnastiken kan också bara vara frågan om en personlig preferens för denna form av 

aktivitet.  

    

Det kan också vara ett sammanträffande att det är de två yngre informanterna som föredrar 

aktiviteterna på skolidrotten och det går inte i denna studie att fastställa varför det ser ut på 

detta sätt. Det går dock inte att utesluta möjligheten att de två yngre inte gått i skolan så länge 

och därför fortfarande finner skolidrotten väldigt rolig och att de när de kommer upp i skolår 

6 och 7 inte finner skolidrotten lika roande.    

 

 Det finns en hel del faktorer som påverkar studiens resultat. Två påverkansfaktorer kan vara 

plats och tidpunkt för intervjun. Även utförandet av intervjuerna kan påverka resultatet, i 

synnerhet då dessa intervjuer var öppna och inte hade klara riktlinjer och frågor. Målsmans 

närvaro under intervjuerna påverkar med största sannolikhet resultatet då barnen kanske inte 

vågar prata på samma sätt när de sitter och lyssnar. Det kan också vara svårt för föräldern att 

vara tyst och inte fylla i när barnet pratar. Att informanterna är medvetna om att svaren spelas 

in och kommer att analyseras kan också påverka deras svar.  

 

Något som påverkar det empiriska materialet jag fick ihop var att jag valde att göra 

ostrukturerade intervjuer. Fördelen var att jag inte begränsade barnen med förutfattade 

meningar och styrde dem utan att jag kunde ha fått fram vilket resultat som helst. Nackdelen 

var att jag inte vad jag skulle få fram eller vad jag sedan skulle komma att fokusera på vilket 

gjorde att jag inte alltid ställde relevanta följfrågor som gav mig tillräckligt uttömmande svar. 

Detta kan förklara en del av det emellanåt tunna empiriska materialet.  

 

Vad som mer kan påverka detta är barnens ålder. Två av barnen gick i skolår 1 respektive 2 

vilket betyder att de är ungefär sju-åtta år gamla. Att de är så pass unga gör att svaren på deras 

nivå inte alltid går att använda och de kan ha svårt att hålla sig till ämnet. Den intervju som 

räknades som internt bortfall var med en pojke i skolår 1 och han kunde inte hålla sig till 

ämnet så den intervjun gav inget relevant och användes därför inte.  
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4.6 Etisk diskussion 
 

Jag valde att inte vid något tillfälle nämnt begreppen övervikt och fetma för barnen under 

intervjuerna utan de har varit fokuserade på upplevelsen av skolidrotten och 

vattengymnastiken. Syftet med studien har dock delgivits respondenternas målsmän så att de 

har haft möjlighet att avbryta medverkan i undersökningen vilket också skedde i ett fall. 

Anledningen till att jag gjorde det valet var för att få tillräckligt många personer till min 

undersökning men framförallt för att jag inte ville lämna ut mina respondenter. Jag ville inte 

påpeka för barnen det uppenbara, de vet varför de tränar i vattengymnastikgruppen. Skulle det 

dessutom vara så att något yngre barn inte skulle vara medveten om det så skulle det vara 

ytterst olämpligt om jag skulle göra dem uppmärksamma på det.  

 

4.7 Diskussion av forskningsläge och resultat 
 

Forskningen visar att övervikt och fetma ökar hos barn och ungdomar i Sverige och en av 

anledningarna till detta är fysisk inaktivitet. Övervikt och fetma kan leda till depressioner och 

olika psykiska problem och detta kan då i sin tur påverka barnets upplevelser av bland annat 

skolidrotten och vattengymnastiken.  

 

Resultatet av min studie är att barnen har övervägande positiva upplevelser av både 

skolidrotten och vattengymnastiken och det var ingen av de två aktiviteterna som alla 

föredrog utan det verkade mer vara en fråga om tycke och smak. De är fysiskt aktiva och 

anledningen till deras övervikt och fetma är okänd. De barn som deltog i min studie uppvisade 

inte heller några tecken på depression eller liknande men jag är medveten om att det inte alltid 

visar sig utåt och framförallt inte till en främmande människa i en intervju.  

 

Tidigare forskning visar också på att det finns en negativ effekt på upplevelsen av fysisk 

aktivitet vid övervikt och fetma. Då mina informanter ger intrycket av att vara positiva eller 

mycket positiva till både skolidrotten och vattengymnastiken så stämmer detta inte överrens 

med den forskning som finns. Sedan finns möjligheten att de haft ännu mer positiva 

upplevelser i samband med fysisk aktivitet om de inte varit överviktiga eller feta.  

 

Mina resultat stämmer inte överrens med den tidigare forskningen enligt min bedömning. 

Enligt forskningen så är en viktig anledning till att övervikt och fetma bibehålls fysisk 
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inaktivitet men detta gäller inte mina informanter då de både är med på skolidrotten och 

vattengymnastiken. Sedan kan det diskuteras hur mycket motion de faktiskt får på 

idrottstimmarna, det kanske inte är tillräckligt för en viktminskning. Vidare visar forskningen 

på att barn med övervikt och fetma ofta lider av psykisk ohälsa och detta var inget jag kunde 

märka av hos någon av informanterna. Som jag nämnde ovan så kanske någon sådant skulle 

visa sig för mig som intervjuare men jag tror snarare att det är så att mina fyra informanter 

mår bra, annars skulle de inte ha ställt upp i denna undersökning. Den sista kategorin studier 

handlar om negativa upplevelser i samband med fysisk aktivitet men det är inte något som 

framgått av intervjuerna. Självklart finns det undantag från all forskning och det verkar gälla 

mina informanter. Det som kan påverka är att jag vänt mig till en grupp med barn som är 

fysisk aktiva på fritiden. Om man kan ta tag i sin övervikt/fetma på detta sätt så kan man anta 

att de mår psykiskt bra och att de inte heller skulle uppleva fysisk aktivitet som alltför jobbig 

och obehaglig.    

 

Den slutsats jag kan dra av detta är att döma av den tidigare forskningen så ska man som 

idrottslärare vara medveten om att överviktiga och feta barn kan må psykiskt dåligt av 

övervikten/fetman och uppleva de fysiska momenten som jobbigare än de övriga eleverna. 

Resultatet i min undersökning visar på att även om det kan vara så att de överviktiga/feta 

eleverna behöver anpassad undervisning så behöver det inte alltid vara så utan man får 

försöka avgöra vilka som behöver det och vilka som inte gör det.   

 

4.8 Sammanfattande diskussion  
 

Som nämnts tidigare så har alla fyra informanterna mestadels positiva upplevelser av 

skolidrotten och vattengymnastiken. Det var ingen större skillnad på deras upplevelser på de 

två olika aktiviteterna. Kanske kan de positiva upplevelserna hos alla informanterna bero på 

att de alla är med i en vattengymnastikgrupp och med andra ord aktiva på fritiden. De barn 

som verkligen inte uppskattar fysisk aktivitet skulle sannolikt inte heller befinna sig i den 

gruppen.  

 

När det gäller skolidrotten kan det vara så att idrottslärarna har en medvetenhet om individers 

olika förutsättningar och därför redan gjort vissa anpassningar av idrottsundervisningen. Om 

så är fallet kan det förklara att alla barnen utom informant B är väldigt positiva till 

skolidrotten. Han är inte heller helt negativ till skolidrotten men mindre positiv än de andra 
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tre. Informant B har också armskadan som påverkar och det är svårt att säga om han är mindre 

positiv bara på grund av armskadan eller om det också beror på övervikten, bristande intresse 

eller någon annan faktor.  

 

4.9 Slutsats 
 

Tre av barnen i studien är positivt inställda till fysisk aktivitet och tycker om både 

skolidrotten och vattengymnastiken och att det är roligt. Det fjärde barnet är inte lika positiv 

till skolidrotten som de andra men däremot till fysisk aktivitet och vattengymnastiken. Två 

informanter föredrar skolidrotten och två föredrar vattengymnastiken. De har övervägande bra 

upplevelser av idrotten i skolan och vattengymnastiken för barn med övervikt och fetma och 

det är deras personliga smak som avgör vilken av aktiviteterna de föredrar.  

 

4.10 Fortsatt forskning 

 

Mina resultat skiljer sig till stor del från den tidigare forskningen som jag presenterat. Det 

kunde vara intressant att forska vidare kring en grupp med barn med övervikt och fetma som 

har positiva upplevelser av fysisk aktivitet i allmänhet och skolidrott i synnerhet för att 

kartlägga vilka faktorer som bidrar till denna positiva inställning. Vidare skulle det vara 

intressant med en studie som undersöker hur stor del av de överviktiga och feta eleverna i 

skolår 7 till 9 som är positivt respektive negativt inställda till skolidrott kontra de 

normalviktiga elevernas inställning.  
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Bilaga 1 
Riktlinjer – Intervju 

 
Skolidrott 
Individ-omgivning-upplevelse 
 
Lärare 
Klassen 
Klasskamrater 
Aktiviteter 
Roligt/tråkigt 
Uppmärksamhet 
Närvaro 
Samarbete 
Lokaler 
Dusch 
Samtalsämnen 
Utrustning 
Kläder 
 
 
Vattengymnastik 
Individ-omgivning-upplevelse 
 
Tränare 
Gruppen 
Kamrater 
Aktiviteter 
Roligt/tråkigt 
Uppmärksamhet 
Närvaro 
Lokaler 
Dusch 
Samtalsämnen 
Utrustning 
Kläder 

 33



Bilaga 2                               
Förfrågan om intervju 

 
 
Hej,  
 
Jag är idrottslärar-/hälsopedagogstuderande på Gymnastik och idrottshögskolan i Stockholm. 
Jag är nu i slutet på min utbildning och det är dags för mig att skriva mitt examensarbete.  
 
 
Mitt examensarbete syftar till att ge en större inblick hur man kan uppleva idrotten i skolan 
jämfört med hur man upplever ett vattengympapass. För att få material till detta vill jag 
intervjua några personer som har erfarenhet av båda dessa aktiviteter.  
 
 
Så om ni känner att ni är villiga att hjälpa mig med denna studie och ställa upp på en intervju 
ber jag er att skriva på nederst på pappret. Detta gäller både personen som ska intervjuas och 
dess målsman. Ta med pappret till nästa vattengympatillfälle om ni väljer att delta. 
 
 
Alla intervjusvar kommer att vara anonyma.  
 
 
Jag är tacksam för att ni tog er tid att läsa detta och ni är varmt välkomna med eventuella 
frågor. 
 
 
Susanna Åkerlundh (xxx-xxx xx xx, yy-yyy yyy yy, zzzzz_zz@hotmail.com)  
 
 
 
 
Deltagarens namn (textat) samt telefonnummer: 
 
_______________________________________________________________ 
 
Godkännande av intervju, signeras av deltagare: 
 
_______________________________________________________________ 
 
Godkännande av intervju, signeras av målsman: 
 
_______________________________________________________________ 
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Bilaga 3 

VAD? 
Vilka ämnesord har du sökt på?  
Ämnesord Synonymer 
Child 
Overweight 
Mental 
Health 
Ill-health 
School 
Sports 
Definition 
Experience 
Attitudes 
Sweden 
Health effects 

Pupil 
Obesity 
Psychic 
 
Depression 
 
Physical activity 
 
Feel 

 

VARFÖR? 
Varför har du valt just dessa ämnesord?  
Det handlar om barn med övervikt och fetma och deras mentala hälsa och upplevelser av fysisk 
aktivitet i skolan och på fritiden.  

 

HUR? 
Hur har du sökt i de olika databaserna? 
Databas Söksträng Antal  

träffar 
Antal relevanta 
träffar 

PubMed 
PubMed 
PubMed 
PubMed 
PubMed 
PubMed 
PubMed 

Child obesity mental health 
The unhappy obese child 
School sports overweight 
Feel overweight 
Mental health overweight child school 
Sweden overweight child 
Sweden overweight depression 

38 
3 
72 
80 
7 
50 
9 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

 
KOMMENTARER:  
Libris och Presstext passade inte för detta ämnesval. PubMed har mycket mer lämpligt material men 
det är svårt att hitta det som är relevant då det finns mycket inom ämnet fetma/fetma..   
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