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Studien utgår från hur idrottslärare och ledare i olika föreningar ser på samverkan mellan de 

olika arenorna, vilka för och nackdelar det är med samverkan. Undersökningen tar även upp 

om det skulle fungera praktiskt när det gäller att de olika verksamheterna samarbetar.  Metod 

som används i studien är intervjuer med fyra idrottslärare från två olika kommuner och fyra 

olika ledare i de två kommunerna. 

Resultatet visar att de flesta är positiva till samarbetet mellan skolor och de lokala 

idrottsföreningarna. Det har även kommit fram att det är viktigt för barn och ungdomar med 

minst en timmes fysisk aktivitet om dagen för att de ska utveckla bland annat motivation och 

koncentration till de andra skolämnena.      
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Bilaga A 

 

Frågeställningar – Lärare 

 

 Hur kan samverkan mellan skol- och föreningsidrott få barn/elever mer fysiskt aktiva? 

 Hur ser du på att samverka med de olika lokala idrottsföreningarna? 

 Vilka för- och nackdelar ser du med att samverka med idrottsföreningarna? 

 På vilket sätt vill du samverka med föreningslivet? 

 Hur bedrivs samarbetet mellan skola och idrottsförening rent praktiskt? 

 Hur är din inställning till samarbete med idrottsföreningar? 

 Hur hjälper samverkan elevernas självförtroende, självkänsla och motivation till 

idrotten? 



Bilaga B  

 

Frågeställningar – Idrottsledare 

 

 Hur kan samverkan mellan skol- och föreningsidrott få barn/elever mer fysiskt aktiva? 

 Hur ser du på att samverka med skolan? 

 Vilka för- och nackdelar ser du med att samverka med skolan? 

 På vilket sätt vill du samverka med skolan? 

 Finns det något samarbete mellan skolor och idrottsföreningen? 

 Hur bedrivs samarbetet mellan skola och idrottsförening rent praktiskt? 

 Hur är din inställning till samarbete med skolorna? 

 Hur hjälper samverkan barn och ungdomarnas självförtroende, självkänsla och 

motivation att ni samverka med skolorna? 

 

 


