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 1. Inledning  
 
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors 

välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har 

stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och 

kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället. 

Skolverket 2011:51  

 

I läroplanen Lgr 11 för grundskolan ser man tydligt att det är viktigt att lärare inom idrott och 

hälsa ska se till att försöka hitta en idrott åt alla elever eftersom det är viktigt med fysisk 

aktivitet när de är yngre om de ska vara fysiskt aktiva när de blir äldre (Skolverket 2011). Det 

är viktigt att idrottslärarna ger eleverna en bra fysisk grund, både genom fysisk aktivitet och 

genom elevernas kost. Den psykiska- och sociala hälsan spelar också en stor roll för att man 

ska få en god hälsa (Almvärn & Fäldt, 2001). Enligt Skolverket (2011) är det viktigt att man 

som lärare lär eleverna begrepp och dess betydelse inom hälsa och livsstil, och varför det är 

viktigt att jobba med just det. En punkt man ska tydliggöra för eleverna är de kulturella och 

det geografiska förutsättningarna i deras närmiljö som påverkar och möjliggör valet av fysiska 

aktiviteter. Det är även viktigt att de lär sig hur man ska förebygga skador, som till exempel 

att värma upp. Lärarna ska även lära eleverna ord, begrepp och föra samtal om upplevelser av 

de olika fysiska aktiviteterna och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och sin 

självbild.  

 

När eleverna går i årskurs sju till nio ska eleverna kunna sätta upp mål för vad de vill utveckla 

när det gäller den fysiska-, pysiska- och den sociala hälsan (Skolverket, 2011). Det gör att 

man som lärare vet vad eleverna har för mål de vill uppnå, men även blir de motiverade till att 

arbeta med sin hälsa. Det är viktigt att man inte bara jobbar med elevernas hälsa på 

idrottslektionerna eftersom eleverna oftast inte har mer än två timmar idrott och hälsa i 

veckan, vilket är väldigt lite när det rör sig om ett så viktigt och stort ämne. Alltså är det 

viktigt att man jobbar med elevernas hälsa i alla ämnen eftersom de lär sig mer när de mår bra 

fysiskt, psykiskt och socialt. De andra ämnena kan hjälpa till med psykiska och den sociala 

hälsan. Det är viktigt att man jobbar med detta från det att eleverna är små, sedan genom hela 

skoltiden. Lärarna i idrott och hälsa ska försöka att motivera eleverna så att de håller på med 

någon form av fysisk aktivitet även på fritiden. De kan inte tvinga någon till att hålla på, men 

det är lärarna som ska introducera eleverna för de olika fysiska aktiviteter som finns. Det 

finns alltid någon aktivitet som passar alla (Almvärn & Fäldt, 2001).  

 

Jag tycker att det är viktigt att barn och ungdomar ska hålla på med någon form av idrott. Alla 

mår bra av att röra sig, både barn och vuxna. Det finns en passande idrott för alla därför är det 

en fördel om föreningslivet går in och hjälper skolan att introducera olika idrotter. Detta kan 

göra att fler barn och ungdomar hittar sin idrott och börjar röra sig mer vilket främjar ett bättre 

liv i framtiden. Jag tycker därför det är viktigt att försöka ta reda på hur ungdomars hälsa och 

vad som händer om barn och ungdomar börjar röra sig aktivt i någon form av fysisk aktivitet. 
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1.1 Syfte  
 

Syftet med denna studie är främst att undersöka vilka fördelar och nackdelar det kan uppstå 

när idrottslärare och idrottsledare samverkar med varandra. Dessutom belyses vilken 

betydelse samverkan får för elevernas hälsa.  

 

1.2 Frågeställningar  
 

Vilka för- och nackdelar uppstår när idrottslärare och idrottsledare samverkar med varandra?  

 

Hur fungerar samverkan mellan skola och föreningslivet praktiskt?  

 

Hur påverkas elevernas självkänsla, självförtroende och fysisk aktivitet av ett samarbete?  
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2. Litteraturgenomgång och tidigare forskning  
 

Under det här kapitlet kommer det att handla om vilken tidigare forskning det finns och vad 

den säger om fysisk aktivitet. Sedan kommer det att tas upp vikten och betydelsen av 

begreppen självkänsla och självförtroende samt självbild. Det kommer även handla om barns 

fysiska, psykiska samt sociala hälsa och varför det är så viktigt. detta kapitel kommer även 

förklara varför det är viktigt med motivation och koncentration, och även för- och nackdelar 

med stress.  

På hösten 1999 i Malmö på Ängslättskolan startade Bunkefloprojektet. Det är ett 

samverkansprojekt mellan skola och idrottsföreningar samt forskning. Eleverna som var med i 

projektet har daglig fysisk aktivitet på sina scheman. Det är fyra olika forskargrupper som gör 

olika mätningar och observationer på eleverna. En av de här grupperna studerar om elevernas 

benmassa påverkas av den fysiska aktiviteten. Lindén (2006) har gjort en avhandling där den 

första delen av studien finns med, avhandlingen heter Physical activity and its effect on bone 

in the short- and long-term perspective. Lindén (2006) visar i sin avhandling att regelbunden 

samt varierad fysisk aktivitet hos barn bland annat kan leda till förstärkt hållfasthet i skelettet. 

Ingegerd Ericsson var den som skrev den andra avhandlingen på den andra delen av 

Bunkefloprojektet och hon håller med om Lindéns undersökningsresultat. Hon understryker 

även att det blir desto mindre osteoporosrelaterade (benskörhet) skador som kostar samhället 

stora summor varje år. Hon tycker att man som stadsmakten borde trycka på att eleverna ska 

ha mer idrott och hälsa i skolan för att man ska minska och förhindra uppkomsten av den här 

sorten av skador. Förutom att stärka det här är det så mycket annat som är bra för både kropp 

och själ när man har mycket idrott och hälsa (Ericsson 2007).  

 

För sju år sedan startade ett projekt i Järfälla, det är ett nationellt projekt som drivs av 

Riksidrottsförbundet. Tanken med projektet var att skolor och föreningar skulle börja 

samarbeta. Det här året deltar 26 skolor och idrottsföreningar. Det går bland annat ut på att 

eleverna kan få prova på många olika idrotter och andra aktiviteter under deras skolår. Vilket 

kan locka eleverna till medlemskap i föreningslivet. De olika idrotterna som eleverna får 

prova på är simning, kanot, orientering, badminton, basket, bowling, boule, tennis, fäktning, 

spinning, gymnastik, varpa, bangolf, friidrott, karate, bågskytte, gång, fotboll, ishockey, 

bordtennis, golf, idrottslek, casting samt motorsport. Verksamheten sker under elevernas 

skoldagar för att det ska nå ut till alla elever, ett mål med det här är att kunna erbjuda minst en 

timme i veckan för de elever som inte sysslar med någon form av fysisk aktivitet i normala 

fall (Riksidrottsförbundet, 2011).  

 

2.1 Självkänsla och självförtroende 

 
Det finns olika begrepp som handlar om hur man ser på sig själv, bland annat självkänsla, 

självförtroende och självbild. Med självbild menas det att alla människor har en bild av sig 

själva, som handlar om hur vi ser ut och hur vi är som personer. Det här kan vara en bild utan 

värdering och då vara enbart en beskrivning av personen som kvinna/man, flicka/pojke, elev, 

idrottare, 10år, vilken längd på håret och vilken färg på håret med mera. Men personen har en 

uppfattning om vad som är positivt och vad som är negativt, som till exempel jag gillar mitt 

hår men jag skulle vilja ha en smalare och mer vältränad mage. I och med det så finns det 

värderingar om hur man ska se ut till sin egen självbild. De här värderingarna påverkas 

mycket av vad andra tycker, barn och ungdomarna får med sig mycket om vad föräldrarna 

tycker när de växer upp (Hassmèn mfl, 2009). 

 

Självkänsla handlar om värdering av självet. Självkänsla kan delas upp i två delar, den ena 



6 
 

delen är det inre vilket menas den grundläggande självkänslan, ett annat ord som kan 

användas är självgillande som man då kan säga är vad man gillar hos sig själv. Den andra 

delen är externt påverkad vilket menas att det är den del som är prestationsbaserad-självkänsla 

eller självkompetens. Det värde individen upplever att den har, den bilden kan förändras med 

vad individen gör och uppnår. När ett barn blir medvetet om sig själv som en egen individ blir 

det meningsfullt att börja prata om individens självvärde eller självkänsla. Det som främst 

påverkar det lilla barnets självkänsla är de som tar hand om barnet, som till exempel 

föräldrar/vårdnadshavare. Om barnet känner sig älskat för det den är och inte för vad den gör, 

dess prestationer, så är kärleken villkorslös. Det gör att den inre självkänslan byggs upp. Men 

om barnet upplever att den endast får äkta kärlek när den presterar bra på det sättet 

föräldrarna/vårdnadshavarna vill, då kommer det istället bidra till att självkänslan hänger på 

vad de presterar. Vilket då menas med att självkänslan blir till den största delen externt 

reglerad. Det gör att den lätt påverkas, så fort man råkar misslyckas med något så försvinner 

självkänslan som man har byggt upp under en lång tid, den är väldigt instabil och påverkas 

lätt (Hassmèn mfl, 2009).  

 

Självförtroende är alltid relaterat till någonting och handlar därmed om vår tro på vad vi klarar 

av. I självförtroendet är det viktigt hur sin självsäkerhet är, ju högre självsäkerhet desto bättre 

självförtroende har man. Men det kan ju också vara så att de som låter självsäkra kan höras 

mycket på det sättet och det kan vara för att de har bristande självförtroende och självkänsla. 

Då kan de försöka att låta självsäkra för att de ska försöka att övertala sig själva och andra att 

de kan, därmed blir självsäkerheten en mask. För både tränare och lärare gäller det när man 

jobbar med barn och ungdomar att de har god insikt och är uppmärksamma på de som låter 

självsäkra och som verkar vara kaxiga. Dåligt självförtroende och bristande självkänsla kan 

ligga till grunden för detta, och då är det viktigt att man som tränare eller lärare tar tag i det 

och försöker hjälpa till att bygga upp det. I både idrott och i skolan är det viktigt att barn och 

ungdomarna inte visar sina svagheter då de kan bli offren för att bli mobbade eller att som 

idrottare blir nertryckt för att man inte kan (Hassmèn mfl, 2009). Med självförtroende menar 

Almvärn & Fäldt, (2001) att det är tron på hur man kan prestera. Självförtroendet kan variera 

från dag till dag och det kan höjas genom bekräftelse utifrån. Självförtroende kan tränas upp, 

genom att man klarar en sak som man själv inte trodde man skulle klara av, och genom att 

höra från andra att man kan. Det är många som blandar ihop självförtroende och självkänsla. 

Självkänsla är att man upplever sig själv som kompetent och klarar livets grundläggande 

utmaningar som man utmanas av varje dag. Man vacklar inte om man skulle få någon kritik 

utan tar det som en lärdom, det är en självbild som man ser på sig själv. Om man har en bra 

självkänsla så har man oftast ett bra självförtroende.  

 

Juul & Jensen (2009) menar på att ett barn som växer upp tillsammans med vuxna som har 

förståelse för barnets integritet och har respekt för barnets egna försök att avgränsa och 

definiera sig, har då ett optimalt utgångsläge för att utveckla en sund självkänsla. Man kan 

tänka sig självkänslan som ett fenomen, som består av två dimensioner, varav en är 

kvantitativ och den andra är kvalitativ. Den kvantitativa dimensionen handlar om hur mycket 

vi vet om oss själva, det kan även kallas för att man har självinsikt. Den kvalitativa 

dimensionen handlar om hur man förhåller sig till vad vi vet om oss själva. Med självkänsla 

menas helt enkelt vem jag är och med självförtroende vad jag kan. Självkänslan kan ses som 

en inre måttstock som gör det möjligt för oss att förhålla oss till förväntningar, krav, frestelser 

och göra val som man kan stå för och kan själva ta ansvar för sina handlingar.  
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2.2 Barn och ungdomars hälsa  
 

”Hälsa är ett tillstånd av fysisk, andligt och socialt välbefinnande, inte bara frånvaron av 

sjukdom eller svaghet” (Almvärn & Fäldt, 2001:27). Om det är så här man definierar god 

hälsa kan man inte alltid ha en god hälsa, för ibland upplever vi sorg och smärta, men man lär 

sig alltid något, det har ett värde och det leder till en ökad utveckling även om det innebär att 

man får uppleva sorg eller smärta (Almvärn & Fäldt, 2001).  

 

Med fysisk hälsa menas att man skall må bra i kroppen. Om man inte mår bra i kroppen 

brukar det psykiska hänga med eller tvärt om. Kroppen består utav 80 procent vatten och 20 

procent utav andra kroppsvätskor och mineraler. Om man tappar eller drar ner på något av 

ämnena drabbas man utav olika symtom, de vanligaste är att man känner sig trött, slö och får 

huvudvärk. Det är vanligt att man hör barn gnälla över huvudvärk, vilket oftast beror det på 

att de har varit fysiskt aktiva och inte druckit något vatten under tiden. När man känner sig 

törstig har man redan förlorat mycket vatten i kroppen och lider av uttorkning och då är det 

viktigt att dricka vatten. Det kan vara svårt att få i barn och ungdomar vatten innan de känner 

sig törstiga, men det viktigaste är att de måste dricka när de känner sig törstiga. Kroppen 

måste även ha tillgång till föda, luft, vila och aktiviteter för att kroppen ska må bra (Almvärn 

& Fäldt, 2001).  

 

Genom den fysiska aktiviteten får barnen också lära sig mycket av det sociala samspelet. 

Detta för att man skall kunna fungera tillsammans med andra, eftersom man har en stor grupp 

barn tillsammans, om det skall fungera måste barnen lära sig att samarbeta med varandra 

(Grindberg, Langlo & Jagtøien, 2000). Detta tar också författarna upp i sin bok Idrott och 

hälsa när de skriver att barn är sociala varelser som i samspel med andra utvecklar en syn på 

sig själv och andra. Gemenskap är viktig och kan skapas genom att man deltar i olika fysiska 

aktiviteter (Almvärn & Fäldt, 2001). Detta har man även användning av senare i livet när man 

kommer ut i arbetslivet. Är man då tränad på det sociala samspelet, som idrotten ger, har man 

lättare att samarbeta på en arbetsplats.  

 

Med den psykiska hälsan menas hur vi människor mår mentalt. Alla kommer någon gång att 

känna på både med- och motvind. Med medvind menar man att allt bara flyter på och livet 

leker, med motvind menas att allt går emot en, saker som man ska göra är jobbiga, inget är 

som man vill. När vi människor måste kämpa och vi inte får ut något av det, ligger det oftast 

sorg bakom eller något annat som hänt. När det är någon man känner som går i motvind är det 

viktigt att man visar att man bryr sig och pushar/stöttar på så att de inte ger upp. När man gått 

ett tag i motvind uppskattar man medvinden när den kommer igen (Almvärn & Fäldt, 2001).  

 

Kosten är också viktig för att man skall få energi och kunna klara av dagen. För att barnen 

skall få tillräckligt med energi så är det viktigt att man äter regelbundet, de ska inte hoppa 

över någon måltid eller ersätta den med sötsaker eller snacks. De skall tänka på att få i sig rätt 

bränsle, varje måltid bör innehålla både kolhydrater och proteiner. Grönsaker och 

mejeriprodukter är också viktigt att man får i sig och vatten skall man dricka mycket under 

hela dagen (Almvärn & Fäldt, 2001).  
 

Barn kan inte ta så stort egenansvar. De kan inte heller uträtta alltför höga krav. Man 

måste ha mycket större tålamod som ledare i en barngrupp än i en vuxengrupp 

eftersom det är så mycket som händer, både psykiskt och fysiskt med växande barn. 

Det är en lång resa som tar tid.   Arvidsson & Bremer, 2006:17  

 

Man har som ledare och lärare en övergripande uppgift att istället se barnet i hela 
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sammanhanget och anpassa uppgifterna så att de passar till individen och även barngruppen. 

Det är lättare att anpassa uppgifterna om man har en viss kunskap om barnets utveckling. Som 

ledare och lärare vet man att det alltid kommer att finnas inslag av oförutsägbara saker om hur 

gruppen kommer att fungera från gång till gång (Arvidsson & Bremer, 2006).  

 

2.3 Motivation  
 

Ett nyckelord för att utvecklas är motivation. För att motivationen ska finnas så måste det 

finnas en riktning, vilket menas att det måste finnas ett mål för individen att uppnå. Den här 

riktningen kan antingen vara svag eller så kan den vara stark, till och med i vissa fall kan den 

vara extremt stark. De som har blivit framgångsrika ledare är passionerat motiverade för det 

de gör, de lyckas göra ungdomarna inspirerade, stimulerade och entusiastiska i det de ska 

göra, vilket också innebär att ledarna tycker att det de håller på med är minst lika roligt som 

ungdomarna. Det gäller för lärarna i skolan att visa samma entusiasm som ledare i olika 

föreningar gör för det de lär ut. Då skulle eleverna bli mer motiverade och tycka att det är 

roligt och spännande i skolan (Hassmèn & Hassmèn 2010).  

 

Motivation är viktigt inom både skola och idrott. Om man inte har någon motivation till 

någonting skulle man aldrig få någonting gjort. Den är den viktigaste drivkraften man måste 

ha för att det ska bli någonting gjort. Det är helt enkelt nödvändigt att ha i all form av 

mänsklig verksamhet. För att man ska kunna vara motiverad är det viktigt att man har någon 

form av mål som man ska kunna nå. Detta mål kan vara mer eller mindre starkt beroende på 

hur mycket motiverad barnet/ungdomen är. Alla människor sätter upp mål i sitt liv och alla 

har en varierad tydlighet på målen och när de ska vara uppnådda. Tydligheten på målen är 

också en skillnad mellan varje mål beroende på hur mycket en person vill nå just det där 

målet. Det finns många olika sorters mål, bland annat korta och långsiktiga mål, resultat-, 

prestations- och processmål (Hassmèn mfl, 2009).  

Enligt Hassmèn mfl (2009) är det en grundläggande skillnad mellan kort- och långsiktigt mål 

är det mål som individen strävar efter att uppnå i ett kortare respektive längre tidsaspekt. Det 

är viktigt att man har både kortsiktiga och långsiktiga mål för de flesta individer måste få 

regelbunden förstärkning för att beteendet ska kunna fortsätta. Men förstärkningen eller 

belöningen behöver inte alltid vara en vanlig belöning utan det kan räcka med att man bara 

når målet, för varje mål man klarar ju starkare blir självkänslan och det äkta självförtroendet.  

 

Anledningen till kortsiktiga mål är för att utövaren inte ska bli omotiverad innan man har nått 

det långsiktiga målet. Det är också viktigt att man får kämpa lite innan man når något av 

målen så att man inte har alldeles för lätta och korta mål, då kan man bli omotiverad på det 

viset.  

 

Motivation är en färskvara, vilket då är viktigt för tränare och lärare att ta tillvara på, så att 

deras barn och ungdomar inte hinner tappa sin motivation. Ju mer motiverade de är desto 

lättare har de att lära sig nya saker och klarar bättre av om de skulle möta några hinder på 

vägen. I och med att man har betyg och omdömen i skolan har det blivit precis som i idrotten, 

eleverna drivs av resultat-, prestations- och processmål. Att idrottare ställer upp resultatmål är 

inte förvånande, men likadant är det för eleverna i skolan. De sätter upp mål som till exempel 

att de måste ha MVG i matte och ha minst 38 rätt av 40 på ett prov. I dagens samhälle handlar 

det mesta om presentation, till exempel vad man gör för resultat, medaljer, betyg, antal mål i 

skytteligan, vem som får bäst resultat på provet. Genom prestationsmål jämför man sina egna 

resultat mot varandra till exempel sina resultat nu mot då. Med processmål menas att man har 

ett mål som leder till att man kan klara av det slutgiltiga målet (Hassmèn mfl, 2009).  
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Barn och ungdomar behöver oftast det yttre stödet från lärare, ledare och inte minst från sina 

föräldrar/vårdnadshavare, det gäller som både lärare och ledare att se till att barnet eller 

ungdomen tycker att det är kul med träningen eller lektionerna i skolan. Det är en bra början 

för barnen och ungdomarna att få sin egen inre motivation. Motivationen hjälper barnen och 

ungdomarna att utveckla kompetens och självförtroende. När man kan fokusera på just det 

man ska hålla på med är motivationen på topp, det brukar kallas att man upplever ett flow. 

När flow uppstår är man helt uppslukad av en aktivitet, man förlorar känslan av tid och rum, 

känner att allting stämmer och är lagom spänd inför uppgiften. ”Kort sagt man bara gör det 

man ska göra” (Arvidsson & Bremer, 2006:13). Precis som Ingmar Stenmark ofta utryckte det 

” de e bar å åk” (Arvidsson & Bremer, 2006:13).  

 

2.4 Stress  
 

Begreppet stress kan definieras på många olika sätt. Enligt Hassmèn mfl (2009) kan man 

precisera stress utifrån ett processperspektiv, med det menar han att det är en obalans mellan 

upplevda krav och vilken förmåga man har att möta de här kraven. Om man tänker att stress 

är en process kan man tydligt se att det finns ett tidsförlopp som man kan beskriva i fyra steg. 

Det första steget man befinner sig i är en situation. I steget därefter blir det personliga 

tolkningar av upplevelsen av situationen. När man bedömer att kraven är högre än vad man 

har förmåga så upplevs situationen hotande. Men däremot kan situationen även tolkas som en 

utmaning och det är när personen känner sig i en balans mellan kraven och sin egen förmåga. 

När man har kommit till det tredje steget så sker det en stressrespons, det tar sig i olika uttryck 

som till exempel att personen får en hög puls eller så börjar personen prata väldigt snabbt, 

eller så kan man uppleva ett starkt obehag, man kan även bli virrig i tanken i och med det kan 

man fatta förhastande beslut. Det finns inget test man kan mäta stress på ett rättvist sätt i olika 

situationer, dessutom som omfattar olika psykofysiologiska stressreaktioner.  

 

Stress är en gammal förmåga som man använder sig av när fara hotar, då förbereder vi oss för 

kamp eller för flykt och får extra krafter för att klara av det. Vi får tillgång till mer energi. 

Stresshormoner ser till att vi producerar adrenalin, noradrenalin och kortisol. Men idag är 

faran oftast psykisk, det kan vara oron inför problemen hemma eller arbete i skolan. Det är 

inte så lätt att fly från den psykiska faran. Det är den här stressen som är negativ, det är den 

man ska undvika (Johansson, 2007).  

 

Det är inte bra att stressa mycket när man är liten. Om man stressar alldeles för mycket kan 

utvecklingen bli avvikande och det är mycket större risk för beteendestörningar. När hjärnan 

utvecklas har omgivningen stor betydelse. Om omgivningen är väldigt stressad, så kan 

hjärnan stanna i utvecklingen eller att en del av hjärnan inte utvecklas normalt. När man är 

liten ska man helst inte leva i en överstressad miljö. Men lite stress skadar aldrig, barn 

upplever inte dålig stress som vi vuxna gör, det glömmer man ibland bort. Det är som Ekman 

& Arnetz (2005) poängterar: ”När vi talar om barns upplevelser måste vi komma ihåg att barn 

inte är små vuxna. Det tar egentligen cirka 20 år för ett barn att utveckla vuxenmogna 

upplevelser” (Ekman & Arnetz, 2005: 113-114).  

 

Vilka faktorer skapar stress hos barn? Det kan vara allt från olika relationer, till föräldrar som 

skiljer sig. Om man tänker på olika relationer påverkar det skolan väldigt mycket. Om man 

har dålig relation med klasskompisar eller med lärare blir barnet stressat och kan inte göra bra 

ifrån sig. Man kan säga att farlig stress ingår i en kedjereaktion. Man måste ha någon faktor 

som utlöser den, sen går det utför, fram till man hittar ett sätt att stoppa den faktorn. Lite 
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stress är bara bra och ibland väldigt nödvändigt. Mycket stress är farligt och kan innebära 

hjärnskada och beteendeförändringar (Ekman & Arnetz, 2005).  

 

2.5 Koncentration  
 

För att man ska kunna vara koncentrerad på en viss sak, gäller det att det först ska 

uppmärksammas. Varje sekund får våra sinnen mängder med intryck, för att man ska fungera 

då gäller det att man kan sortera och välja. Oftast styrs uppmärksamheten mot det som vi är 

mest motiverade att uppmärksamma. Det finns ingen som kan rikta uppmärksamheten rätt om 

motivationen saknas. Någon som är koncentrerad har riktat sin uppmärksamhet mot något, de 

har anpassat det på ett passande sätt och har upprätthållit uppmärksamheten över tid med hög 

energi.  

Koncentration innebär att man riktar sin uppmärksamhet mot ett visst mål. Det finns olika 

faktorer som kan påverka koncentrationen. Det är yttre faktorer i form av händelser. De inre 

faktorerna som kan påverka koncentrationen kan vara till exempel känslor (Hassmèn mfl, 

2003).  

 

Koncentration är något som kan tränas upp, precis som alla andra mentala förmågor. Att 

kunna koncentrera sig är det allra första steget för att man ska kunna lyckas. Koncentrationen 

innebär att tankarna riktas mot något särskilt som ett mål (Railo & Matson, 1992) .  

 

Det finns olika former av koncentration, det handlar om vad personen uppmärksammar i en 

viss situation, därför kan man tala om bred och smal uppmärksamhet. Vilken form av 

uppmärksamhet som behövs beror på vad det är man ska göra, till exempel vilken form av 

idrott som ska utföras. En skytt behöver en helt annan uppmärksamhet än vad en brottare 

behöver. En skytt behöver bara koncentrera sig på siktet, tavlan och andningen vilket då är 

smal uppmärksamhet, medan en brottare måste kunna ta in mer information, hålla koll på 

motståndaren, hur motståndaren är placerad och rörelser samt att lyssna på vad tränaren säger, 

vilket är en bred uppmärksamhet. Det finns även inre och yttre uppmärksamhet, den yttre 

uppmärksamheten fokuserar på vad som händer runt omkring dig, medan den inre 

uppmärksamheten fokuserar på känslor eller hur du ska lägga upp en plan eller strategi. När 

man sätter ihop yttre med inre samt smal och bred får man fram fyra olika kategorier. När 

man tävlar är det mycket troligt att man kommer att behöva alla former av uppmärksamhet för 

att kunna bli framgångsrik, därför är det viktigt att man får träna genom olika 

koncentrationsövningar. Det är även viktigt att barn och elever i skolan får träna på sin 

koncentration, eftersom det är viktigt att man har med sig det ifrån en så låg ålder som 

möjligt. Genom idrott tränar barn och elever på många olika sätt på de olika formerna av 

koncentration på ett roligt sätt (Kadesjö, 2008).  

 

Det finns många olika saker som kan hända som bryter barn och ungdomarnas koncentration, 

det kan vara från motståndare till publik eller om man tar skolan som ett exempel kan det vara 

sina klasskompisar, de andra som är ute på rast. Men det farligaste är dock sina egna tankar. 

Negativa tankar om sina egna förmågor och kunskaper leder till något som kallas för 

självuppfyllande profetia, som betyder att om man för väntar sig något dåligt ska hända så kan 

det faktiskt leda till att det händer. Att tänka på vad som har hänt eller vad som kommer att 

hända påverkar också prestationen negativt, eller tvärt om. Vill man prestera bra ska man se 

igenom sig förra gången man gjorde mål till exempel. För att man ska kunna prestera på topp 

är det viktigt att hela tiden kunna bibehålla sin koncentration, samt byta uppmärksamhet 

beroende på situationen. En optimal koncentration fokuserar på det som händer här och nu, 

om den bryts är det viktigt att kunna refokusera. Det finns många olika övningar man kan 
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använda för att träna på koncentrationsförmågan. En av de saker som kan få dig ur fokus är 

när du utvärderar din egen prestation under prestationens gång. Man ska inte bedöma allt du 

gör eftersom det slutligen leder till sämre prestation. När du bedömer din egen prestation är 

det lätt hänt att du tänker på negativa saker. Det kan leda till för hög stress, oro och 

anspänning, istället för att man tänker på hur man ska kunna förbättra sin prestation (Kadesjö, 

2008).  
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3. Metod  
 

I det här kapitlet beskrivs forskningsmetoder som används i studien. Vilka metodval som 

gjordes, hur empirin genomfördes och bearbetades samt hur urvalen av intervjupersonerna såg 

ut. I min studie vill jag studera läraren i idrott och hälsas attityd till att samverka med 

föreningslivet. 

 

 3.1 Val av metod  

 

När man ska välja metod är det viktigt att ta hänsyn till vilka förutsättningar som finns i form 

av till exempel tid, material och medel. För att få svar på det formulerade syftet valdes 

kvalitativa intervjuer med idrottslärare och idrottsledare.  

 

Stukàt (2005) skriver beträffande intervjuer, om strukturerade och ostrukturerade intervjuer. 

Om man blandar de här begreppen kallas det för semistrukturerad intervju. Stukàt (2005) 

skriver även att i anslutning till det här så kallade halvstrukturerade frågorna är att föredra, då 

man har huvudfrågeställning med olika följdfrågor som beror på informantens svar. Syftet är 

att få mer nyanserade och ingående svar där vi som intervjuare kan gå in på känslor, 

inställning och även studera kroppsspråk, samt även tonfall. Studien kräver den här typen av 

detaljerad information som semistrukturerade intervjuer eftersom det bland annat handlar om 

att få fram vad informanterna hade för attityder till samverkan. Det är viktigt enligt Stukàt 

(2005) att man beaktar informanternas svar som beroende av hur våra frågor uppfattas. På det 

sättet kan informanternas svar inte vara helt entydiga och tillförlitliga. Jag anser att den här 

intervjumetoden är att föredra i min undersökning för att få svar på syftet.  

 

Enligt Stukàt (2005) bör man göra en pilotstudie innan man ska gå ut och göra en intervju, 

och enligt Patèl & Davidson (2011) ger en pilotstudie forskaren möjlighet att justera frågornas 

innehåll, ordning och formulering, för att intervjun ska fungera så bra som möjligt vid 

undersökningstillfället. Jag gjorde min pilotstudie på en idrottslärare som jobbar som 

fritidspedagog och har f-2 i idrott, och idrottsledare som är ledare i gymnastik för ungdomar i 

åldrarna 10-12. De missuppfattade inte frågorna utan svarade som det var tänkt men jag fick 

ändra och ta bort någon fråga då jag upptäckte att det blev upprepningar.  

 

3.2 Urval  
 

Jag gjorde mina intervjuer med fyra idrottslärare i två olika kommuner. Jag tog reda på vilka 

lärare i dessa två kommuner som bara hade idrott som ämne i skolan. Jag mailade till dessa 

lärare och frågade om de ville ställa upp på en intervju, det visade sig att de fyra jag hade 

mailat till ville ställa upp på intervjun. Jag mailade även till fyra olika ledare som jag har 

kommit i kontakt med under mina år som idrottsledare, de är idrottsledare i olika föreningar 

som har olika fysiska aktiviteter som de är ledare i, även de fyra ville ställa upp. Detta gjorde 

jag för att få bra material att arbeta med. De flesta lärare har elever i de tidigare åldrarna men 

någon av idrottslärarna har även eleverna på högstadiet. När det gäller idrottsledarna valde jag 

dem i de båda kommunerna där jag har intervjuat lärarna, för att höra deras syn på saken.  

 

3.3 Genomförande  
 

Jag började med att skicka ut mail och fråga om de ville ställa upp på en intervju. Inför 

intervjuerna gjordes två olika intervjuguider anpassade för yrkeskategorin. Det var en till 

lärare i idrott och hälsa och en till idrottsledare i föreningar. De återfinns i bilaga A och B. 
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Frågorna var strukturerade, det vill säga att samma frågor ställdes i samma ordning (Bryman, 

2002). Frågorna var också öppna, vilket bidrog till att intervjupersonerna inte bara kunde 

svara ja eller nej, utan de var tvungna att utveckla sina svar. Målet var att få igång ett samtal 

och få reda på vad intervjupersonerna tycker om samverkan mellan idrott & hälsa och 

idrottsföreningar. Av den här anledningen skickades inte intervjuguiderna ut till 

intervjupersonerna i förväg.  

När det gäller intervjutillfället är det viktigt att skapa en lugn och trygg miljö för 

intervjupersonen så han/hon känner att de vill delge sina kunskaper och åsikter till 

intervjuaren. Det här påpekar även Kvale och Brinkmann (2009). Därför fick varje 

intervjuperson själva bestämma tid och plats för intervjun, för att miljön skulle bli så bra som 

möjligt. Lärarna valde att vara i sina arbetsrum och ledarna bestämde att de skulle vara i 

närheten av sin idrottsarena där de kände sig trygga.  

Intervjuerna spelades inte in eftersom mina erfarenheter är att många blir obekväma och 

stressade i den situationen, vilket då kan leda till att svaren blir korta och att de inte delar med 

sig av sina tankar och känslor (Kvale & Brinkmann, 2009). Istället antecknades svaren 

kontinuerligt på papper för att dokumentera intervjun.  

 

3.4 Bearbetning och analys  
 

Allt det material som har samlats in har lästs, tolkats, analyserats och därefter sammanställts 

utefter studiens frågeställningar. Processen analys och tolkning är viktig att arbeta mycket 

med, säger Bryman (2002). Eftersom intervjuguiderna hade öppna strukturerade frågor bidrog 

det till att alla i samma yrkeskategori fick svara på ungefärliga lika frågor. Det gör att det blir 

lättare att sammanställa och analysera resultatet, vilket skedde i olika steg. Först lästes alla 

svar igenom i ett försök till att hitta intressanta spår, likheter och olikheter i intervjuerna. 

Andra steget blev att läsa varje fråga för sig eftersom de samtidigt sorterades in i de olika 

kategorierna. En ny sortering skedde inför varje underrubrik i resultatdelen eftersom samma 

aktör kanske inte tycker lika i varje fråga. När allt insamlat material var sorterat analyserades 

och sammanställdes resultatet som sedan skrevs ner. Allt det här arbetet gör att analysen av 

allt material flöt på bra. Sammanställningarna har utgått från intervjuerna, men bara ett urval 

redovisas med hjälp av citat. Eftersom att jag inte bandade intervjuerna så sammanställde jag 

deras svar så citaten är inte ordagranna, de är en sammanfattning av vad de svarade. Jag valde 

dessa citat för att det gör studien mer innehållsrik och intressant, vilket också förstärker och 

förtydligar budskapet i undersökningen. Citaten ger läsaren ett tydligare innehåll (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Kvale och Brinkmann (2009) menar också att det ger ett större intryck vid 

läsandet med citatanvändning. Efter sammanställningen jämfördes resultaten med varandra 

både inom en aktörsgrupp men även mellan de olika aktörerna, vilket ger läsaren en 

uppfattning om hur lika och olika de aktuella aktörerna tänker om samverkan. Det här samlas 

då upp i en analys och stärks med hjälp av tidigare forskning och litteratur.  

 

3.5 Reliabilitet och validitet  
 

I en kvalitativ undersökning finns det enligt Bryman (2002) två viktiga begrepp, reliabilitet 

och validitet. Enligt Holme och Solvang (2009) är reliabilitet hur man ska mäta någonting på 

ett tillförlitligt sätt. Det här kan påverkas av bland annat tidsbrist eller feltolkningar. Validitet 

däremot är att man ska få svar på det syfte som man har med i studien eller de tankar man har 

haft i åtanke att undersöka menar Bryman (2002).  

 

När intervjupersonerna tillfrågades var de intresserade av att ställa upp i studien, eftersom de 

är intresserade av området. Frågorna som ställdes var relevanta för arbetet, vilket är viktigt för 
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att uppfylla arbetets/studiens syfte. Studien kan påverkas av reliabiliteten på så vis att 

intervjupersonerna kanske svarar som de förväntas att svara, feltolkning eller tidsbrist. Ett sätt 

att öka reliabiliteten kan vara att öka undersökningsgruppen, vilket hade kunnats göra om det 

hade funnits mer tid. För att öka reliabiliteten på arbetet/studien användes en så stor 

urvalsgrupp och var spridda över två kommuner, vilket gav materialet större bredd.  

 

3.6 Forskningsetiska principer  
 

När man utför en forskningsstudie finns det vissa krav och regler när det gäller etiska 

principer. Det finns fyra olika krav som måste tillgodoses när en forskning genomförs, enligt 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2009). De här fyra krav utgår 

alla från det grundläggande kravet som är individskyddskravet. Informationskravet, som är 

första delen, innebär att man innan genomförandet berättar för de aktuella personerna vilket 

syftet är med studien och övrig information som är viktig att veta. Det är också viktigt att 

berätta för personen i fråga att det är okej att avbryta intervjun när som helst (Bryman, 2002). 

Deltagarna ska också själva få bestämma om han/hon vill ”hoppa av” undersökningen och då 

ska det här ske utan negativ inverkan. Det här kallas för samtyckeskravet och är andra delen 

av individskyddskravet. Den tredje delen som är konfidentialitetskravet, som innebär att all 

information ska förvaras så att ingen obehörig kan ta del av den och all information ska 

behandlas konfidentiellt. Sista delen av det här viktiga kravet är nyttjandekravet. Vilket 

betyder att alla personliga uppgifter och allt annat material endast får användas vid 

forskningstillfället (Vetenskapsrådet, 2009). Det är viktigt att ta hänsyn till alla personer som 

deltar i forskningen och deras arbetsplats.  

 

Intervjuerna som har genomförts har syftet att ge lite mer underlag till undersökningen. Alla 

lärare och ledare som blev tillfrågade om de ville ställa upp på en intervju visste vad ämnet 

skulle handla om. Alla intervjupersoner har själva fått bestämma om de vill delta och de har 

även fått bestämma tid och plats för att känna sig bekväma och trygga. De har fått reda på att 

de när som helst får avbryta sin medverkan utan några konsekvenser. De har också fått ta del 

att all information behandlas varsamt och ingen obehörig kan komma åt informationen. Att all 

information och personliga uppgifter bara får användas i det här 

forsknings/undersökningsprojektet ska också följas. 
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4. Resultat och analys  
 

Här presenteras resultatet från intervjuerna som är utförda inför den här forskningsstudien. 

Intervjuerna har sammanställts utefter de aktuella frågeställningarna. Varje resultat avslutas 

med en analys, som även kopplas till litteratur.  

 

4.1 Vilka för- och nackdelar uppstår när idrottslärare och idrottsledare 

samverkar med varandra?  
 

Två idrottslärare svarade angående för- och nackdelar om samverkan såhär:  

 
Fördelarna med att man samarbetar är bland annat att de kan och vet hur man ska 

lära ut sakerna från grunden och veta hur man ska lägga upp passet för att anpassa 

det till elevernas behov och nivå för att så många som möjligt i elevgruppen ska 

tycka att just den aktiviteten verkar rolig. Nackdelar kan vara att de som håller på i 

föreningar har andra jobb och får inte betalt för att hjälpa oss eller har tid.  

 

Fördelarna med att samarbeta är att ledarna i de olika föreningarna vet och kan det 

de gör i sin förening. De kan få fler ungdomar till sina föreningar genom samarbetet, 

och fler elever kan bli mer aktiva. Nackdelarna är att de flesta ledare och instruktörer 

vill ha betalt för att samverka med oss i skolan.  

 

Många av lärarna har alltså en positiv syn av att samverka med de föreningarna som finns i 

närheten. Lärarna tycker att det borde finnas mer samarbete med föreningar, eftersom det är 

viktigt att alla elever hittar en fysisk aktivitet att hålla på med efter skolan. Genom att man då 

samarbetar med föreningar som har hand om fysiska aktiviteter är möjligheten stor att 

eleverna hittar en aktivitet som passar just dem. En av uppgifterna idrottslärarna har enligt Lgr 

11 är att visa eleverna många olika sorters fysiska aktiviteter.  

 

En av idrottslärarna som blev intervjuade svarade på frågan om hur de gör för att visa många 

olika aktiviteter som gör att eleverna blir intresserade. Hon svarade så här:  

 
Vi har istället tagit hjälp av elever på skolan att de får hålla i en idrott som de håller 

på med eller tycker är rolig, vilket jag tycker har fungerat bra. Alla elever växer med 

den uppgiften. Det är ju även nyttigt för de andra eleverna att de klarar av att lyssna 

på sin klasskompis medan hon eller han bestämmer.  

 

Enligt Lgr11 ska eleverna få möjlighet att utveckla kunskaper i att planera och 

genomföra samt att värdera olika rörelseaktiviteter. Genom att läraren låter 

eleverna planera och genomföra en aktivitet som dem själva tycker är rolig och är 

intresserade av gör att de kan framföra aktiviteterna på ett roligt sätt att så att 

andra elever också kanske börjar gilla just den aktiviteten. När de använder sig av 

den här metoden tränar eleverna även sin samarbetsförmåga och de är tvungna att 

visa respekt för sina klasskamrater. I och med det här är det viktigt att läraren ser 

till att eleverna känner sig trygga att hålla en idrottslektion för sina klasskamrater, 

det är viktigt att de känner sig trygga för då ökar eleverna självförtroende och 

självkänsla, men om de inte skulle känna tryggheten så kommer självförtroendet 

och självkänslan minskas om de nu skulle råka misslyckas lite eller det inte blir 

som de hade tänkt sig. Men om de skulle lyckas och de tyckte det var roligt och 

utmanande kommer deras självförtroende och självkänsla att öka radikalt. Det är 

alltså viktigt att läraren alltid är med och ser till att allt flyter på bra.  
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Man kan även se genom intervjuerna att, oavsett stadium i grundskolan, att lärarna är 

intresserade av ett samarbete med de lokala idrottsföreningarna, eftersom det kan bli lättare 

för idrottslärarna att få in eleverna i fysiska aktiviteter efter skoltid. Men det fanns en lärare 

jag intervjuade som menade att det kunde vara problem med att ta in idrottsledare i skolan, för 

att de saknar den pedagogiska utbildningen. Läraren tror även att ledarna har någon form av 

elittänkande och det tycker inte läraren hör hemma i skolans verksamhet. Lärarna tycker det 

är dåligt att ledare oftast vill ha betalt för att hjälpa till och hålla i någon lektion i skolan.  

Några av idrottsledarnas svar löd såhär:  

 
Fördelar med samverkan är att vi har chansen att utöka vår verksamhet, när man 

håller idrottspass i skolan är det viktigt att man visar idrotten från sin bästa sida så 

att så många som möjligt vill börja med idrotten. Men nackdelar med samverkan kan 

vara att det inte är alla skolor som vill samarbeta med oss på det sättet som vi vill 

samarbeta. Vi har ett par stycken ledare som är anställde vilket innebär att vi ber 

skolorna komma till oss så kan eleverna prova på i den riktiga miljön.  

 

Fördelarna med samarbetet är helt klart att ungarna mår bättre av att röra på sig 

mera, och det kan bli i roligare former än vad det blir i den så kallade skolidrotten. 

Nackdelar är väl att om det är någon elev med dåligt humör kan det dra ner på hela 

klassen, men som ledare för en viss idrott brukar vara duktig att visa sin idrott från 

en rolig sida vilket brukar leda till att ungarna ändå tycker att det är roligt. Fördelar 

är att barn och ungdomarna kan hitta en idrott som de är bra på eller gillar. 

Nackdelar är att jag inte tror det finns så mycket till samarbete, jag tror att 

idrottslärarna gör det mesta själva.  

 

I och med de här svaren var det ingen av de föreningsledare som intervjuades som nämnde att 

de ville ha betalt eller ersättning för att de skulle hålla i en lektion, det verkade inte riktigt som 

att idrottslärarna alltid tar det de får, utan att de vill ha och göra på sitt eget vis. Både lärarna 

och ledarna tycker att det skulle vara kul och nyttigt med ett bra samarbete. Därför är det 

konstigt att det finns så lite samarbete. 

 

4.1.1 Analys  
 

Både Lindèn (2006) och Ericsson (2007) skriver i sina avhandlingar att barn och ungdomar 

behöver minst en timmes fysisk aktivitet om dagen för att man ska må bra fysiskt och minska 

på både skador och olika sjukdomar. Enligt Almvärn & Fäldt (2001) är även fysisk aktivitet 

viktig för barn och ungdomar för att ha en bra social hälsa. Genom den fysiska aktiviteten lär 

sig barn och ungdomar att samspela med andra och då utvecklar en syn på sig själva och på 

andra. Det är viktigt att man har någon gemenskap och det får man lätt genom fysisk aktivitet.  

 

Precis som författarna Almvärn & Fäldt (2001) påstår är det viktigt att barn och ungdomar har 

minst en timmes fysisk aktivitet om dagen, för att eleverna ska kunna ha full koncentration 

under hela skoldagen. Därför är det konstigt att elever ofta bara har tillgång till idrott och 

hälsa ca en till två timmar i veckan. Eleverna som går på ”låg”- och ”mellanstadiet” har oftast 

bara ca 40 minuters rast per dag, det är där de har chansen till att få sin dagliga motion, men 

där är det viktigt att man som lärare ser till att det finns fysiska aktiviteter för eleverna att göra 

på rasterna.  

 

Enligt författarna Almvärn & Fäldt (2001) är valet av aktiviteter viktigt och att man borde 

utgå från elevernas egna önskemål. Mål med den här verksamheten i skolan är att erbjuda de 

elever som vill lustfyllda och hälsofrämjande aktiviteter, man ska ge eleverna chans att prova 

på olika idrotter och erbjuda en icke tävlingsinriktad verksamhet. Det är viktigt att man som 
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idrottslärare väcker nyfikenhet för nya aktiviteter. Vidare anser författarna att samarbetet 

möjliggör för lärarna att få med fler elever på aktiviteterna då de är förlagda inom skolans 

ramar på dagtid och inte på fritiden. Fler aktivitetstillfällen varje dag innebär dessutom mer 

fysisk aktivitet som helhet för alla elever.  

 

Idrottsledarna och idrottslärarna har olika syn med fördelarna och nackdelarna. De alla tycker 

att det skulle vara bra med ett samarbete eftersom att alla vinner på att eleverna rör sig mer 

och föreningen får fler medlemmar. Men de vill olika med samarbetet. Idrottslärarna säger att 

nästan alla idrottsledare vill ha någon ersättning annars ställer de inte upp, medans 

idrottsledarna som intervjuades berättade att de inte behöver ha ersättning utan att 

idrottslärarna inte vill ställa upp på idrottsledarnas villkor.  

 

4.2 Hur fungerar samverkan mellan skola och föreningslivet praktiskt?  
 

Enligt lärarna och ledarna som har intervjuats tycker de att det var svårt att beskriva hur de 

ville att samarbetet skulle fungera praktiskt. Det var ett par stycken lärare som ringer runt och 

frågar om det är någon som är intresserade av att hålla i en idrottslektion men enligt lärarna är 

det inte många ledare som ställer upp utan att få någon ersättning. Men å andra sidan var det 

inte heller alltid att läraren gick med på de krav som att de till exempel skulle flytta sin lektion 

till en annan hall. Det blir inget samarbete om det bara är en av två parter som samarbetar. Det 

är viktigt att de börjar samarbeta med varandra och inte mot varandra. Så här såg svaren ut av 

två idrottslärare:  

 
Vi skickar ut förfrågningar om det är några föreningar som är intresserade av att 

komma och hjälpa oss. Med det är inte så många som kan.  

Jag vet inte riktigt… det är inte så särskilt många föreningar som är med på 

samarbetet. Det tror jag beror på att de som är ledare i föreningar har andra jobb på 

dagarna och de får inget för att hjälpa oss.  

 

Här kommer två svar som jag fick av idrottsledarna:  

 
Skolorna brukar skicka ut förfrågningar om vi vill komma och ha något idrottspass, 

men då brukar vi svara att de ska komma till oss eftersom att det är där vi har alla 

våra grejer och det är där de kan prova de idrottsgrenar man inte brukar göra i 

skolan, och då är det vissa skolor som säger att de inte har tid att ta sig till oss. Jag 

tror att det bara är så att de inte orkar ta med sig barnen utanför skolan för då får de 

ett sådant stort ansvar.  

 

Skolor brukar ringa och höra om vi vill hålla i något, och då tycker vi att det är 

viktigt att det är någon av våra ledare att ta det. Om vi ledare hjälps åt och inte en tar 

det varje gång gör att det blir enklare att lösa.  

 

Lärarna och ledarna tycker att det är viktigt med samarbetet men de verkar vara överens om 

att det är lärarna som ringer och frågar runt om det är någon som vill hålla i någon lektion, 

men de är inte helt överrens om det som händer sedan. De som blev intervjuade sa att de alla 

brukar försöka att hjälpa skolorna så mycket som möjligt, medans skolorna inte tycker att 

idrottsledarna vill samarbeta.  

 

4.2.1 Analys  
 

Enligt Kadesjö (2008) är det viktigt med den dagliga fysiska aktiviteten för att elever ska 

kunna koncentrera sig. Med det tycker Kadesjö att det är viktigt att skolan samarbetar med 
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olika föreningar för att eleverna ska få ett bra utbud av fysiska aktiviteter. Det är viktigt att 

man kommer på ett bra samarbete mellan skolan och föreningarna som finns i närheten för att 

visa upp deras aktivitet. Skola och föreningar måste ha ett bra samarbete mellan båda parter 

för att det ska fungera.  

 

I skolverkets betygskriterier (2011) kan man läsa att lärarna ska sträva mot att eleverna 

stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet. De ska också lära sig att 

ta ett ansvar för sin egen hälsa, utveckla förmågan att leka, motionera och idrotta på egenhand 

och tillsammans med andra.  

 

Almvärn & Fäldt (2001) skriver att elever som inte är aktiva på sin fritid inte kompenserar 

genom att röra sig i samband med skolidrotten. De elever som inte alls är med eller har en låg 

aktivitetsgrad under lektionerna ägnar sig inte heller åt någon ansträngande träning på sin 

fritid. Utifrån det här är det lätt att identifiera en stor grupp elever som inte får tillräckligt med 

fysisk träning någon gång. Det här gäller både i skolan och på fritiden. De menar att det tillhör 

elevers rättigheter att vara fysiskt aktiva och på något sätt delta i en idrottslig verksamhet. De 

anser även att skolan i det här fallet utgör den självklara miljön för att påverka just detta. 

Idrottslärarna bör särskilt fokusera på de elever som är inaktiva och på de som har motoriska 

problem.  

 

Lindén (2006) anser också att det var viktigt med ett samarbete mellan skolan och föreningar 

för att man ska få så många barn och ungdomar som möjligt att bli aktiva i någon fysisk 

aktivitet och att samarbetet ska börja när eleverna är små för då är det enklare att väcka 

elevernas intresse för någon fysisk aktivitet.  

 

4.3 Hur påverkas elevernas självkänsla, självförtroende och fysisk aktivitet 

av ett samarbete?  
 

När det gäller om samverkan påverkar elevernas självförtroende och självkänsla håller både 

lärare och ledare med varandra, några av dem hade svarat så här:  

 
Jag tror att när de ser att vi kan samarbeta så ser de att vi gör vad vi kan för att de 

ska få testa nya grejer, genom att deras tränare kommer så tror jag att 

självförtroendet, självkänslan och motivationen okar för då kan dem helt plötsligt 

känna att de kan och att det är kul vilket gör att det motiverar eleverna till annan 

idrott också.  Jag tror att det skulle hjälpa elevernas självförtroende och självkänsla 

om vi skulle ha samarbetat mer. Om eleverna skulle upptäcka att de är bra på en 

aktivitet de inte har testat innan, vilket då höjer deras självförtroende, självkänsla 

och motivation.  

 

Enligt lärarna och ledarna är det viktigt att man som lärare ser till att man håller elevernas 

motivation för fysisk aktivitet på topp så mycket man kan, eftersom det är viktig med den 

dagliga aktiviteten är det viktigt att eleverna hittar en aktivitet som de tycker är rolig, vilket 

hjälper om skolan och föreningar samverkar. Om eleverna hittar en aktivitet de tycker mycket 

om innebär det att deras självförtroende och självkänsla kommer att öka.  

 

4.3.1Analys 
Eftersom självförtroendet och motivationen är en färskvara som kan förstöras bara på någon 

sekund men kan ta lång tid att bygga upp igen, vilket betyder att man som lärare och ledare 

alltid ser till att hela tiden försöka att bygga på självförtroendet och se till att de hela tiden är 

motiverade. Det gäller att man som lärare och ledare se till att eleverna får bekräftelse för det 
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de gör, de behöver både negativ och positiv kritik för att de ska känna att de utvecklas och 

samtidigt känner de att läraren eller ledaren ser och tror på dem. Det är även viktigt att det 

äkta självförtroendet byggs så att de samtidigt ökar sin självkänsla och då tycker om sig själva 

(Juul & Jensen, 2009). När man gör att barn och ungdomar blir medvetna om sig själva 

kommer de att lita på sig själva och kommer då att må mycket bättre både fysiskt och 

framförallt psykiskt och de behöver inte då mäta sig med varandra utan vet vad de själva går 

för (Hassmèn mfl, 2009).  

De kommer även att få en ökad motivation som då kommer att göra att deras koncentration 

ökar under deras skoldagar om de får tillräckligt med fysisk aktivitet per dag (Hassmèn, 

2009).  
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5. Diskussion  
 

I det här avsnittet diskuteras och drar slutsatser om metodvalen, tidigare resultat/analyser och 

fortsatt forskning. Diskussionen utgår från relevant litteratur och från studiens syfte, vilket var 

att ta reda på vilka för- och nackdelar det är att idrott och hälsa samverkar med olika 

idrottsföreningar och hur det fungerar praktiskt men även hur självförtroendet och 

självkänslan påverkas.  

 

5.1 Resultatdiskussion  
 

Både lärare och ledare var eniga om att det är bra för alla barn och ungdomar med mycket 

fysisk aktivitet, därför tycker de att det är viktigt att lärarna och ledarna samarbetar. Det här 

håller många forskare med om, bland annat Lindén (2006) som höll på att forska om 

Bunkefloprojektet vilket visade sig att barn och ungdomar är mycket friskare, benmassan blir 

starkare, barn och ungdomarna får bättre koncentration och de mår mycket bättre fysiskt, 

psykiskt och socialt. Ericsson (2007) skriver om att barn och ungdomar som håller på med 

mycket fysisk aktivitet om dagen förebygger många mindre osteoporosrelaterade skador 

(benskörhet) som kostar samhället stora summor varje år. Ericsson (2007) tycker att man som 

stadsmakten borde trycka på att eleverna ska ha mer idrott och hälsa i skolan för att man ska 

minska och förhindra uppkomsten av den här sortens skador.  

 

Ett bra arbetsätt och samarbete mellan skola och idrottsförening gynnar alla parter. Eleverna 

kan få en större individanpassad undervisning och ges en ökad möjlighet att hitta sin egen 

motionsform utanför skolan. Föreningarna i sin tur får möjlighet att rekrytera medlemmar. Jag 

instämmer med det här och tycker att det är märkligt att det inte finns så mycket samarbete 

mellan skola och förening eftersom att det är i skolan där den potentiella framtida 

medlemmen finns.  

Men det framkom även nackdelar med samverkan i studien, som intervjupersonerna 

påpekade. Det som var mest tydligt var att de olika parterna samarbetade och kommunicerade 

dåligt med varandra. Det viktigaste att arbeta med är att se till att alla börjar prata med 

varandra för då löser det sig med ett bättre samarbete då de har olika uppfattningar om 

varandra. Idrottsledarna är intresserade av att hjälpa skolan trots att de inte får någon 

ersättning vilket många idrottslärare inte tror. Idrottslärarna måste dock också samarbeta 

genom att ge bort sina lektioner och hjälpa att till exempel byta hall under en lektion, det är 

inte stora krav därför borde det vara enkelt att lösa.  

Raster och elevens val är tillfällen där man kan nyttja rörelse och fysiska aktiviteter, som 

faller utanför idrottslektionens fysiska aktivitet. Barn ska ha möjlighet till spontana former av 

lek och idrott under skoldagen, inte minst på rasterna. Det borde finnas någon som har hand 

om rörelse och motivationsaktiviteter utöver de ordinarie idrottslektionerna. Det tror jag 

skulle vara mycket uppskattat av eleverna. Som i Bunkefloprojektet där eleverna får minst en 

timme fysisk aktivitet om dagen där eleverna kände sig friskare och gladare, klimatet på 

skolan som kändes mer positiv. Idrottsledare borde gå in och hålla någon form av aktivitet på 

någon rast. Om detta samarbete skulle bli lyckat, ökar samtidigt chansen för alla elever att få 

den nationella rekommendationen beträffande graden av fysisk aktivitet tillgodosedd. 

Eleverna lär sig dessutom i det här sammanhanget att ha roligt med hjälp av att aktivera sig 

fysiskt vilket jag tror har ett stort värde i sig i en tid där ungdomar blir mer stillasittande.  

 

Den här studien belyste varför det är viktigt att bedriva mycket idrottsundervisning i skolan. 

Lärare ska vara aktiva till att utveckla nya arbetssätt som utmanar och tillför styrka till hela 

verksamheten. Detta handlar om att utveckla skolan och dess verksamhet, inte enbart om 
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kunskapsförmedling, planering och uppföljning. Man ska ge en möjlighet till att försöka få in 

så många olika idrottsföreningar som möjligt i skolan för att utveckla ett samarbete som 

gynnar båda parter. Att samverka med en idrottsförening kan bland annat innebära fler vuxna 

på skolan, vilket bör innebära en tryggare miljö och en större individualisering för eleverna. 

Studien har även visat att eleverna får mer motivation till annat skolarbete om de får 

tillräckligt med fysisk aktivitet varje dag. Det här kan i sin tur leda till en förbättrad fysisk och 

psykisk hälsa som då kan leda till bättre skolresultat. Ett större pedagogiskt värde än det kan 

vara svårt att hitta. Genom intervjuerna märktes problem med att lyckas få bra samverkan, de 

måste öva på att samarbeta med varandra. Men det var någon idrottslärare som hade ett bra 

samarbete med en viss förening och tyckte att det samarbetet fungerade jättebra, men har 

försökt att samarbeta med vissa andra föreningar där samarbetet inte har fungerat lika bra.  

 

För oss som lärare innebär det ett tillfälle att bredda vår egen yrkesprofession genom att man 

tar del av expertis inom särskilda områden och få förslag på övningar och nya infallssvinklar. 

Det är många skolor idag som inte har ekonomiska möjligheter till att utveckla sin 

undervisning genom att exempelvis låta eleverna prova på olika aktiviteter. Ett samarbete 

skulle kunna möjliggöra det här. I styrdokumenten står det att man ska visa upp och låta 

eleverna prova många olika fysiska aktiviteter. Vilket innebär att man som lärare kan öka 

möjligheterna till ett samarbete med olika idrottsföreningar. Det är viktigt att man som lärare 

ständigt utvecklar sin verksamhet så att eleverna inte tröttnar och tappar sin motivation.  

 

Alla idrottslärare och idrottsledare som har intervjuas i den här studien vill ha ett samarbete 

med varandra men alla tror eller tycker att det är svårt att få en bra samverkan med varandra. 

Vissa av lärarna har bra samarbete till just en eller två föreningar men inte till dem andra. Det 

är viktigt att det samarbetas från båda hållen. Ett bra samarbete fungerar bara om båda olika 

parter samarbetar med varandra. Detta skriver även Ericsson (2007) lite om. Hon menar att 

det kan vara svårt att få till ett bra samarbete, men när man väl får till ett bra samarbete är det 

till jättestor nytta för barn och ungdomarna, men även samhället får ut mycket av det.  

 

5.2 Metoddiskussion  

 

De använda metoderna för den här studien har fullgjort sitt ändamål, däremot hade det även 

varit bra att göra intervjuer eller en enkätundersökning med elever för att se vad de skulle 

tycka och då öka trovärdigheten och få deras syn på frågorna. Tyvärr fanns det inte möjlighet 

till det på grund av tidsbrist, vilket är synd. När de gällande intervjuerna så valdes 

strukturerade kvalitativa intervjuer, vilket innebär att ta reda på intervjupersonernas 

erfarenheter och åsikter genom ett samtal. Öppna frågor som är strukturerade bidrar till att alla 

intervjupersoner bör utveckla sina svar och frågor i samma ordning, det är för att det ska bli så 

rättvisa intervjuer som möjligt. Alla intervjupersoner var positiva till intervjun vilket bidrog 

till bra och lättsam stämning. Den valda intervjumetoden har fungerat väl och nått ut till alla 

intervjupersonerna som är lärare i idrott och hälsa och idrottsledare som är från två olika 

kommuner. När intervjupersonerna tillfrågades var de mycket intresserade av att ställa upp i 

studien. Frågorna som ställdes var relevanta för arbetet, vilket är viktigt för att man ska kunna 

uppfylla studiens syfte. Många av svaren stämmer överrens med litteraturen som behandlas i 

det här arbetet. Allt det här visar på att studien har hög validitet. Studien kan påverkas av 

reliabiliteten på så vis att intervjupersonerna kanske svarar som de förväntas svara. Ett sätt att 

undvika detta är att öka undersökningsgruppen, vilket som skulle ha kunnats göras om det 

hade funnits mer tid.  

 

Enligt Backman (2008) måste inte en kvalitativ studie innehålla siffror eller tal, den kan 
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innehålla utsagor, som sker verbalt och det resulterar i skrivna eller talade formuleringar. 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att kvalitativ metod enkelt kan beskrivas att söka 

kunskap som kan uttyda och förstå fenomen. Enligt Stukàt (2005) är det viktigt att tolka och 

förstå de resultat som framkommer, men man får inte generalisera eller förklara och förutsäga. 

Han tycker även att det viktigaste är att se helheten och inte bara se delarna, för att man ska 

kunna förstå människors sätt att reagera, tänka och resonera vilket anses som en fördel med 

den här metoden. Nackdelar med denna metod kan vara att det finns en risk att forskarna blir 

subjektiva eftersom de tolkar resultatet efter sin egen förståelse. Den kvalitativa 

intervjumetoden är ett känsligt sätt att ta reda på undersökningspersonernas erfarenheter. Det 

görs med personernas egna ord utifrån deras perspektiv. Om man gör en sådan intervju är det 

viktigt att intervjupersonernas egna resonemang och verklighet kommer fram i intervjun 

(Kvale och Brinkmann, 2009). Alla parter i en sådan här intervju är medskapande i samtalet 

och resultatet som uppstår. De kvalitativa intervjuerna passar bra för studien eftersom man lätt 

kan fånga upp intervjuarens erfarenheter, förhållningssätt och dennes kunskap (Patel & 

Davidson, 2003).  

 

De var alla positiva till att samverka med varandra. Men de hade lite olika åsikter om hur det 

fungerade och hur de ville att det skulle fungera. Idrottslärarna tyckte att det var idrottsledarna 

skulle ta fler lektioner än vad de gör. De tyckte att det var svårt att hitta ledare som ville ha 

lektioner utan att få ersättning. Medans idrottsledarna tycker att dem håller i lektioner om 

lärarna skulle fråga. Men båda parterna skulle gärna vilja vara med att samverka. Intervjuerna 

spelades inte in eftersom målet var att alla skulle känna sig avslappnade och trygga i 

situationen, vilket förhoppningsvis bidrog till bättre samtal. Intervjuerna har gått mycket bra 

och färdiga frågeformulär som gjordes i förväg användes. På de här skrevs även svaren ner, 

vilket fungerade smidigt. Alla intervjupersoner har varit välkomnande och intresserade. Det 

har säkerligen förenklat intervjuerna, men en sak som skulle kunna ändras på till nästa gång är 

att ha ännu fler följdfrågor till intervjupersonerna. Det hade även underlättat att vara två 

stycken som utför intervjuerna eftersom dokumentationsarbetet då hade blivit lättare. I 

efterarbetet av intervjuerna finns det också en medvetenhet om att trots allt är jag själv som 

har tolkat resultat och analyserat det, vilket på ett omedvetet sätt kan ha påverkats studiens 

resultat.  

 

Resultaten som har kommit fram genom intervjuerna är endast giltiga inom undersökningen 

för de två aktuella kommunerna, det går därför inte att dra några slutsatser om hur det ser ut 

någon annanstans i en annan kommun eller i hela Sverige. Den här studien/undersökningen 

har gjorts på en begränsad tid, plats och storlek och vetenskapen finns om att det bara är en 

fingervisning om hur samverkan påverkar eleverna fysiskt, psykiskt och socialt.  

 

5.3 Framtida studie  
 

Under det här arbetet har det kommit fram många frågetecken, som hade varit bra att reda ut i 

en större och mer omfattande studie, som till exempel varför säger lärarna och ledarna olika 

om hur mycket samarbete det är? Varför har eleverna inte mer fysisk aktivitet på 

skolschemat? Svaren till de här frågorna har varierat när man har pratat med de inblandade 

och jag tycker att det skulle vara intressant att se det här i en större studie. Jag tycker att det är 

viktiga frågor att reda ut eftersom det är viktigt att barnen och ungdomarna får ut så mycket 

som möjligt av sin skolgång. Deras val är viktiga.   
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