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ABSTRAKT 

Den allmänna rekommendationen för fysisk aktivitet är 60 minuter per dag för barn och 

30 minuter för vuxna. Tidigare forskning visar att den fysiska inaktiviteten ökar hos 

såväl barn som vuxna. Detta kan göra att det blir ännu mer viktigt att främja livslång 

fysisk aktivitet. Forskning menar att det finns många olika faktorer som avgör huruvida 

man väljer ett fysiskt aktivt liv eller inte. Skolan anses ha den bästa möjligheten att nå 

alla, även de inaktiva, och har således möjligheten att ge eleverna positiva upplevelser 

av fysisk aktivitet. Studiens syfte var att undersöka hur lärare i ämnet idrott och hälsa 

tänker kring att skapa förutsättningar för livslång fysisk aktivitet. Studien som gjorts är 

kvalitativ och data samlades in genom intervjuer. Resultatet visar att lärare ser 

föräldrarna som den främsta påverkande faktorn i valet av livslång fysisk aktivitet, men 

också idrottsledare och föreningsidrotten, lärare i ämnet idrott och hälsa, kompisar och 

ekonomi upplevs ha en viss påverkan. Lärarna diskuterar också kring ämnet som ett 

livslångt lärande, att det är något som följer eleverna genom hela livet. Arbetet för en 

livslång fysisk aktivitet i ämnet idrott och hälsa ansågs ha olika stor påverkan för elevers 

val av ett fysiskt aktivt liv. Det är viktigt att man visar på ämnets olika delar, möjligheter 

för att på sikt skapa en livslång fysisk aktivitet.  
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1 INTRODUKTION  

 

Livslång fysisk aktivitet är inte ett självklart val för alla. De senaste åren har antalet 

aktiva i idrottsföreningar minskat (Engström, 2010, Ekblom & Nilsson, 2000).  

Spontanidrottandet förekommer heller inte lika ofta och vardagsaktiviteten minskar 

(Ekblom & Nilsson, 2000). Detta kan bero på den nya kulturformen som håller på att 

ta vid. Kulturformen med modern teknik i centrum (exempelvis internet, TV, video) 

(Ekblom & Nilsson, 2000).  Jag tror att delar av denna kulturform ”underlättar” för 

oss i vardagen. Nu behöver man inte gå till butiken när man ska handla kläder, 

bankärenden kan man idag göra hemma i köket. Nu kan man välja att umgås i den 

virtuella världen istället för att spela ”landhockey” med grannarna på gatan. Ekblom 

och Nilsson (2000) anser att det dock inte betyder att den moderna tekniken 

automatiskt skapar denna inaktivitet. Det finns mycket som avgör ifall man väljer 

livslång fysisk aktivitet som en del av livet. Valet avgörs av både personliga, sociala 

och kulturella faktorer (Raustorp, 2000).  

Den fysiska inaktiviteten som ökar bland oss får konsekvenser för den personliga 

hälsan (Schäfer- Elinder & Faskunger, 2006). Den rekommenderade mängden fysisk 

aktivitet per dag för barn är 60 minuter, varav intensiteten bör vara måttlig till 

kraftig. Vad gäller vuxna, är den rekommenderade mängden fysisk aktivitet 30 

minuter med en måttlig intensitet som minimum (Strong m.fl., 2005., Schäfer- 

Elinder & Faskunger, 2006.). För att fler ska uppfylla dessa rekommendationer 

kanske undervisningen i idrott och hälsa kan underlätta för barn och ungdomar under 

skoltiden att efter tiden i skolan göra valet där fysisk aktivitet är en del av livet. 

Genom att redan tidigt i barn och ungdomars liv göra fysisk aktivitet till en naturlig 

del i vardagen och dessutom skapa förutsättningar för en livslång fysisk aktivitet hos 

dem. 

I nuvarande kursplan för idrott och hälsa menar man att ett uppdrag som lärare i detta 

ämne är att skapa ett intresse hos eleverna för att vara fysiskt aktiv. Eleverna ska 

även ”ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor” (Skolverket, 2011. s. 

51). En tolkning på just ämnet Idrott och Hälsa är att man har ett ökat fokus på 

livslångt lärande, att främja utvecklingen av en fysiskt aktiv livsstil (Larsson, 2007). 

”Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse 



4 

 

för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet.” (Skolverket, 2011. s. 51) Skapas inte 

dessa positiva upplevelser i hemmiljön eller innan skolstart anser jag att det är viktigt 

att barn och unga får positiva erfarenheter och upplevelser av rörelse, eller fysisk 

aktivitet som jag vill kalla det, i skolan. Eftersom, precis som Raustorp (2000) är av 

den åsikt att skolan är den arena som kan nå de som inte valt ett liv med fysisk 

aktivitet. Skolan kan nå ut till alla.     

Hur kan då utbildare i ämnet idrott och hälsa skapa dessa positiva erfarenheter och 

upplevelser i sitt arbete för att främja livslång fysisk aktivitet? På vilket sätt vill de 

skapa dessa förutsättningar i sin undervisning? 
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2 BAKGRUND 

2.1 Definition av centrala begrepp 

2.1.1 Fysisk aktivitet 

Med begreppet fysisk aktivitet avses: ”all typ av rörelse som ger ökad 

energiförbrukning” (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006, s. 9). Ekblom och Nilsson 

(2000) menar att all rörelse oavsett om den är medveten eller omedveten kan räknas 

till detta. Exempel på fysisk aktivitet kan vara trädgårdsarbete, fysisk belastning i 

arbetet, hobbyverksamheter, motion och träning.   

2.1.2  Motion 

Med begreppet motion avses: ”planerad eller strukturerad fysisk aktivitet som syftar 

till att förbättra eller upprätthålla en eller flera komponenter av fysisk kondition, 

nämligen aerob kapacitet (syreupptagningsförmåga/kondition), muskelstyrka, 

muskeluthållighet, balans och koordination, rörlighet och kroppssammansättning.” 

(Schäfer- Elinder & Faskunger, 2006, s.13). 

2.1.3 Träning 

Med begreppet träning avses: ”en målsättning att öka prestationsförmågan inom 

olika idrottsgrenar, oftast i tävlingssyfte. Det önskade resultatet av träningen är att 

öka den maximala syreupptagningsförmågan (konditionen) och/eller muskelstyrkan.” 

(Schäfer- Elinder och Faskunger, 2006, s. 13). 

2.2 Tidigare Forskning 

2.2.1 Rekommendationer 

 

Måttlig till kraftig fysisk aktivitet, 60 minuter eller mer, dagligen är vad som 

rekommenderas för önskad hälsa för barn och ungdomar. Dessa rekommenderade 60 

minuter eller mer kan uppnås i skolan under ämnet idrott och hälsa, 

idrottsturneringar och aktiviteter före och efter skolan (Strong m.fl., 2005). 
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Dessa 60 minuter behöver inte vara allt på en gång, utan man kan dela upp passet i 

olika tillfällen under dagen. Aktiviteten bör också vara allsidig för att träna upp både 

kondition, muskelstyrka, snabbhet, rörlighet och koordination. Folkhälsoinstitutet 

menar att den nordiska rekommendationen för fysisk aktivitet för barn är 60 minuter 

eller mer per dag, och bör dessutom innehålla både måttlig till hård aktivitet 

(Schäfer- Elinder & Faskunger, 2006.). 

Motsvarande rekommendation för vuxna är minst 30 minuter. Den svenska 

rekommendationen om fysisk aktivitet för vuxna lyder: ”Alla individer bör, helst varje dag, 

vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 30 minuter.” (Schäfer- Elinder & Faskunger, 2006, s 17.) 

Schäfer- Elinder och Faskunger menar vidare att intensiteten i den rekommenderade 

fysiska aktiviteten inte bör vara mindre än måttlig. Ett exempel på måttlig intensitet 

kan vara rask promenad. Om större hälsoeffekt ska nås kan man öka mängden fysisk 

aktivitet eller intensiteten på den rekommendationen som den ser ut idag. 

 

2.2.2 Effekter av fysisk aktivitet 

 

Fysisk aktivitet är viktigt för barns och ungdomars framtida hälsa, dock är det också 

viktigt att peka på vikten av fysisk aktivitet vad gäller barn och ungdomars olika krav 

på sig i samband med fysisk tillväxt, biologisk mognad och beteendeutveckling. Det 

finns flera studier som visar på positiva effekter av fysisk aktivitet för hälsan (Strong, 

m fl. 2005). 

Regelbunden fysisk aktivitet har positiva effekter på många olika områden (Ekblom 

& Nilsson, 2000). De olika effekterna varierar i styrka och antal beroende på bl. a. 

vilken intensitet, varaktighet, frekvens och typ av träning man väljer och vilken ålder 

och genetiska faktorer man har som påverkar (Winroth & Rydqvist, 2008). Exempel 

på effekter av fysisk aktivitet är bland annat ökad maximal syreupptagningsförmåga. 

Den har dessutom positiva effekter på den fysiska och psykiska hälsan, exempel på 

detta är att minska risken för förtidig död och hjärt-kärlsjukdomar, slaganfall, typ 2-

diabetes, benskörhet, högt blodtryck, höga blodfetter, övervikt och fetma m.m. Andra 

exempel på positiva effekter av fysisk aktivitet kan vara balans och koordination, 

starkare i muskler och bindväv, främja självkänsla och ge positiv kroppsuppfattning. 
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Ett liv som till stor del är inaktivt ökar risken för både fetma och de sjukdomar som 

nämndes ovan (Schäfer-Elinder och Faskunger, 2006). 

 

2.2.3 Ökad fysisk inaktivitet 

Man uppskattar att antalet aktiva i idrottsföreningar har minskat. Spontanidrottandet 

verkar heller inte förekomma lika ofta och vardagsaktiviteten minskar. Den 

minskade spontanidrotten betyder att barn och ungdomar som inte är aktiva i någon 

idrottsförening riskerar att bli inaktiva på sin fritid. (Ekblom & Nilsson, 2000). 

Denna ökade inaktivitet finns inte bara hos barn och ungdomar utan inaktiviteten har 

ökat även bland vuxna (Engström, 2010).   

Detta kan bero på den nya kulturformen som håller på att ta vid. Kulturformen med 

modern teknik i centrum (exempelvis internet, TV, video) (Ekblom & Nilsson, 

2000).   Nu behöver man inte gå till butiken när man ska handla kläder exempelvis. 

Det betyder dock inte att den moderna tekniken automatiskt skapar inaktivitet 

(Ekblom & Nilsson, 2000). Oavsett vad, ger den fysiska inaktiviteten som ökar bland 

oss konsekvenser för den personliga hälsan (Schäfer- Elinder & Faskunger, 2006). 

 

2.2.4 Faktorer som påverkar valet av ett fysiskt aktivt liv 

 

Det finns vissa faktorer som påverkar huruvida man väljer ett aktivt liv eller inte. Det 

finns personliga faktorer, sociala och fysiska omgivningsfaktorer och dessutom 

tidigare erfarenheter av fysisk aktivitet. Exempel på dessa faktorer kan vara det egna 

självförtroendet, sociala stöd från familj och vänner och vilken gruppgemenskap man 

tillhör. De speciellt avgörande, är de negativa erfarenheterna, för vilken nivå man 

senare i livet är fysiskt aktiv. Enstaka faktorer kan vara helt avgörande för en individ, 

och för andra behövs flera faktorer i samverkan när det gäller valet för eller emot 

fysisk aktivitet som en del av livet (Ekblom & Nilsson, 2000). Detta kan jämföras 

med Raustorps (2000) faktorer som gäller för påverkan av aktivitetsvanor. Vår 

livsstil och huruvida vi väljer ett liv med fysisk aktivitet som en del av det påverkas 

av personliga, sociala och kulturella faktorer. Exempel på dessa faktorer kan vara 

utbildning, självkänsla, ekonomisk situation och den sociala miljön.   
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Socio-ekonomisk position anses ha en koppling till den fysiska aktiviteten man 

tillägnar sig. Socio-ekonomisk position som avgörs av vilken social klass en individ 

tillhör som bland annat är beroende på vilken inkomst och utbildning man har och 

bil- och husägarskap. En studie som gjorts visade att de med hög socio-ekonomisk 

position oftare fanns fysiskt aktiva än de som var bland de med låg socio-ekonomisk 

position (Gidlow, 2006). 

Både Raustorp och Ekblom och Nilsson menar att det finns studier som visar att 

lever man i en miljö där fysisk aktivitet är en naturlig del i människors liv, ökar 

också chanserna för den enskilda att också välja ett fysiskt aktivt liv. Larsson (2007) 

diskuterar kring sociokulturella drivkrafter. Ser man som individ något meningsfullt 

med att röra på sig under sociala förhållanden kommer man att fortsätta med fysisk 

aktivitet, och tvärtom gäller om man ser fysisk aktivitet som något meningslöst.  

Engström (2010) menar att studier som visar att de som sysslat med idrott under sina 

barn- och ungdomsår oftare skulle återfinnas som motionsutövare senare i livet än de 

som stått utanför idrotten oftast inte har visat ett särskilt starkt samband men ändå 

kommit fram till detta som konklusion. Dessa studier har oftast inte tagit någon 

hänsyn till sociokulturella förhållanden, vilket Larsson (2010) också förtäljer, som 

nämnts i tidigare stycke, är något som påverkar huruvida man väljer ett fysiskt aktivt 

liv eller ej, eller att de idrottsliga erfarenheterna kan vara mycket olika (Engström, 

2010).   

Har man inte det sociala och kulturella stöd vad gäller fysisk aktivitet hemifrån, 

viktigt att man tidigt försöker öppna upp ögonen för varför man ska ägna sig åt 

fysisk aktivitet (Raustorp, 2000). Detta på grund av de tidigare nämnda effekterna av 

fysisk aktivitet. I kursplanen för idrott och hälsa står det att ”positiva upplevelser av 

rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt 

aktiva senare i livet.”(Skolverket, 2011. s. 51). Studier menar också på att våra 

aktivitetsvanor som befästs under barn- och ungdomsåren är de som lever kvar när vi 

blir äldre (Rastorp, 2000., Ekblom & Nilsson, 2000.) Dock är det som Engström 

(2010) hävdar mycket beroende på vilka erfarenheter man tillägnat sig och hur de 

olika faktorerna påverkat individen. Malina (2001) menar att de olika faktorerna som 

påverkar i valet av ett fysiskt aktivt liv troligen varierar både inom och mellan 

individer.  
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2.2.5 Undervisningen och dess möjligheter till påverkan 

för ett fysiskt aktivt liv 

I nuvarande kursplan för idrott och hälsa menar man att ett uppdrag som lärare i detta 

ämne är att skapa ett intresse hos eleverna för att vara fysiskt aktiv. Eleverna ska 

även ”ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor” (Skolverket, 2011. s. 

51). En tolkning på just ämnet Idrott och Hälsa är att man har ett ökat fokus på 

livslångt lärande, att främja utvecklingen av en fysiskt aktiv livsstil (Larsson, 2007).  

Raustorp (2000) menar, skolan är den arena där man kan nå de som inte valt ett liv 

med fysisk aktivitet som en del av det. Skolan kan nå ut till alla. Larsson (2007) gör 

jämförelsen med idrottsföreningar. Där är deltagandet frivilligt, medan i skolans 

värld kan vi i ämnet Idrott och Hälsa nå alla.   

Enligt Larsson (2007) har lärande och upplevelse av träning blivit mer i fokus i 

undervisningen. Detta förutsätter fortfarande fysiologiska kunskaper men också mer 

än tidigare verktyg för att ta reda på vad eleverna lär, hur de upplever undervisningen 

och vilka erfarenheter de får av att röra sig i idrott och hälsa. 

Det är dessa upplevelser och erfarenheter av fysisk aktivitet som påverkar den senare 

livsstilen (Raustorp, 2000). Att skapa positiva upplevelser av idrott och hälsa, som 

tidigare nämnt, är något Skolverket (2011) nämner i kursplanen för idrott och hälsa 

som något viktigt i ämnet för att skapa ett fortsatt fysiskt aktivt liv för eleverna. 

Larsson (2007) menar att utgångspunkten i undervisningen ska vara eleven, detta för 

att på bästa sätt stimulera till lärande. Det är genom lärandet som det skapas 

meningsfullhet, och denna meningsfullhet kan göra att man sedan väljer fysisk 

aktivitet som en del av livet. Larsson menar vidare att lärare i idrott och hälsa numera 

istället pratar om ämnet som fysisk aktivitet i ett hälsoperspektiv. Det finns då risk 

att man undviker träning av färdigheter och specifika tekniker. Detta medför att 

eleverna får svårt att uttrycka vad de kan och inte kan, samtidigt som de inte har en 

chans att tillägna sig dessa färdigheter och tekniker. Därför upplevs aktiviteten 

meningslös. För att fysisk aktivitet ska upplevas rolig och meningsfull måste det 

finnas en viss del av motorisk skicklighet. Känner eleven att de kan något ger detta 

ett självförtroende som gör att de vågar och vill delta och prova nya aktiviteter.  
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Just dessa motoriska färdigheter som befästs i idrottsundervisningen bland annat, 

följer med individerna upp i vuxen ålder. Dessa färdigheter och det kroppsliga 

självförtroende är avgörande för om man väljer fysisk aktivitet som en del av livet 

(Larsson, 2007). Det är påtagligt att upplevelser och känslor har betydelse för om vi 

är fysiskt aktiva eller inte (Ekblom & Nilsson, 2000). Raustorp (2000) diskuterar 

också kring att skapa god självkänsla och goda erfarenheter av fysisk aktivitet, att 

man kan skapa detta genom att i undervisningen sträva efter att tillägna ett klimat där 

alla kan vara med och ha roligt och lära tillsammans. 

Ekblom och Nilsson anser också att det är viktigt för en livslång fysisk aktivitet att 

det tidigt finns en glädjefaktor med aktiviteterna. En hög glädjefaktor betyder att en 

aktivitet exempelvis är rolig, spännande, stimulerande (vilket kan jämföras med 

meningsfull som Larsson (2007) nämner) och/eller variationsrik. Skapar man dessa 

glädjefaktorer för fysiska aktiviteter är sannolikheten stor att man kommer att 

fortsätta livet med dessa fysiska aktiviteter.  

Hultgren (2008) pratar om det sociala trycket och jämför det med det sociala stödet. 

Att dessa två faktorer kan påverka en individs val av aktiviteter. Det sociala trycket 

kan göra att individen väljer att delta i en aktivitet mot sin vilja, medan det sociala 

stödet kan stötta individens behov av stöd för att klara uppgiften. Detta kan jämföras 

med Raustorps (2000) faktorer, sociala-, personliga- och kulturella faktorer, för 

varför man väljer ett liv med fysisk aktivitet. Hultgren (2008) menar:  

 

Aktivitetsmönster skapas naturligt utifrån barnets rörelsebehov och påverkas av den aktuella 

omgivningsmiljön vid förskola, skola, hem och under fritiden. Vanor etableras och blir en 

naturlig del i vardagen, t ex genom att man går eller cyklar till skolan eller att det finns 

möjligheter till spontana aktiviteter vid lektioner på skolgården och i hemmiljön. (2008, s. 

40) 

 

Raustorp (2000) menar att för att lära fysisk aktivitet kan man i undervisningen 

prioritera fysiska aktiviteter som går att ägna sig åt hela livet, aktiviteter som ger 

kunskaper och färdigheter som du kan ha användning för hela livet. Detta leder i sin 

tur till att aktiviteterna kan utövas över flera generationsgränser. Man kan i familjen 

utöva och lära tillsammans med sina barn exempelvis. Ekblom och Nilsson (2000) 
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nämner också aktivteter, motionsformer som de kallar det, som kan genomföras av 

alla för att öka den fysiska aktiviteten.  

Telama (2009) diskuterar ett begrepp som kallas ”tracking” av fysisk aktivitet som 

handlar om hur fysisk aktivitet följer med individer och kan spåras genom deras liv. 

Vidare resonerar man kring fyra olika förklaringar till spårning. En förklaring kan 

vara det som kallas ”carry-over value - hypotesen” som handlar om att vuxna sysslar 

med de fysiska aktiviteter som de utövade i sina unga år. En annan förklaring, 

”ability and readiness - hypotesen”, grundar sig i de tidigare erfarenheterna och det 

man lärt in i form av färdigheter vilket gör det lättare för individen att upprätthålla 

detta levnadssätt även efter ett kortare uppehåll. ”Habit formation - hypotesen”, en 

tredje förklaring till spårning, innebär ett upprepat beteende, en vana, som sker per 

automatik utan någon vidare planering. Man har alltid varit fysiskt aktiv och det bara 

sker. En sista förklaring kallas ”self-selection - hypotesen” och inriktar sig på den 

ärftliga betydelsen, att en individ är har en benägenhet att vara fysisk aktivitet på 

grund av ett naturligt urval.   

I sin studie menar Telama (2009) att utifrån idrottsundervisningen är spårning av 

fysisk aktivitet särskilt viktigt. Detta på grund av att man i idrottsundervisningen i 

många länder har som mål att främja en fysiskt aktiv livsstil och en livslång fysisk 

aktivitet. Den fysiska inaktiviteten ökar bland både barn och vuxna (Engström, 2010) 

och är inget som man vill se spår av genom individers liv (Telama, 2009). Som 

tidigare nämnt menar Skolverket (2011) att ett syfte med idrottsundervisningen är att 

ge eleverna möjligheter till att utveckla goda levnadsvanor. Det är i skolan som man 

kan nå alla elever och försöka påverka dem till ett fortsatt fysiskt aktivt liv 

(Raustorp, 2000).  

 

 

 



12 

 

SYFTE 

Syftet med denna studie var att få insikt i hur lärare i ämnet Idrott och Hälsa tänker 

kring att skapa förutsättningar för livslång fysisk aktivitet. Att ta reda på hur och på 

vilket sätt de resonerar kring detta uppdrag.  Studien avsågs besvara dessa 

frågeställningar: 

 

 Vad tror lärare i Idrott och hälsa är avgörande för att man väljer ett fysiskt 

aktivt liv? 

 Hur tänker lärare i Idrott och hälsa kring att skapa förutsättningar för livslång 

fysisk aktivitet? 

 På vilket sätt vill lärare i ämnet Idrott och hälsa skapa dessa förutsättningar i 

sin undervisning?  
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3 METOD 

 

4.1 Val av metod 

Studien är kvalitativ och data samlades in genom semistrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer bygger på bestämda frågor men samtalet kan anpassas 

vad gäller ordningsföljd på frågorna och vilka eventuella följdfrågor beroende på 

vart det leder (Denscombe, 2009). Eftersom studiens syfte var att undersöka lärarnas 

syn på att främja livslång fysisk aktivitet och vad de hade för tankar och resonemang 

kring påverkande faktorer i valet av ett fysiskt aktivt liv ansågs kvalitativa intervjuer 

lämpligast som metod i besvarandet av syfte och frågeställningar. Frågorna 

baserades på studiens frågeställningar (Bilaga 2).    

 

4.2 Urval 

I studien har fem lärare i ämnet Idrott och hälsa intervjuats. Dessa lärare var alla 

utbildade i ämnet Idrott och Hälsa och behöriga från årskurs 1 till årskurs 6 eller från 

årskurs 1 till årskurs 7, dock var en utbildad med behörighet från årskurs 4-6. Dessa 

lärare var verksamma i årskurserna 3-6. Av de fem lärarna var tre stycken män och 

två stycken kvinnor. Lärarna var från två olika orter och två olika skolor. Deras 

erfarenhet som lärare i ämnet idrott och hälsa varierade mellan 13-40 år.  

 

4.3 Procedur 

Till en början togs skriftlig kontakt med rektorer på fyra skolor i en kommun med 

förfrågan om kontakt med lärare i ämnet idrott och hälsa vad gäller deltagande i 

intervju till denna studie. En rektor svarade och föreslog lärare och därefter 

kontaktades de föreslagna lärarna på den skolan som därefter tackade ja till 

deltagandet i studien.  Efter detta kontaktades lärare där vetskap fanns att de var 

lärare i idrott och hälsa. Utan svar från dessa lärare togs det kontakt med fyra lärare 

på samma sätt i en annan kommun. Där tackade två lärare ja till deltagandet i denna 

studie.   
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Skolorna som kontaktades var skolor som fanns i min närhet. Detta för att studien 

var tidsbegränsad. Det skickades ut e-mail angående studiens syfte och bakgrund. 

Samtidigt förklarades studiens genomförande vad gäller deltagande, intervju, 

bearbetning, anonymitet, frivillighet och att man när som helst kunde avbryta. Detta i 

form av ett så kallat missivbrev (Bilaga 1).  

För de som tackade ja till att låta sig intervjuas, bestämdes dag och tidpunkt för 

intervju. Intervjuerna genomfördes sedan på respektive lärares arbetsplats. Tre av 

intervjuerna ägde rum på eftermiddagen och de genomfördes i personalrummet med 

respektive lärare i idrott och hälsa. Det var lugnt med övriga lärare, inget som störde 

direkt mer än några enstaka inlägg från passerande och prat i andra änden på rummet 

andra lärare emellan. Två av de tre lärarna intervjuades samtidigt på grund av 

tidsbrist. Två av intervjuerna genomfördes mitt på dagen och dessa intervjuer ägde 

rum i ett avskilt rum på skolan utan avbrott eller störande ljud. Alla intervjuer 

genomfördes sittande mitt emot varandra med ett bord emellan. Intervjuerna spelades 

dessutom in med ett ljudinspelningsprogram på en mobiltelefon och enstaka 

anteckningar gjordes.  

 

4.4 Databearbetning 

När intervjuerna var genomförda transkriberades materialet. Det transkriberade 

materialet lästes igenom ett flertal gånger inför analys och det söktes efter likheter i 

den insamlade datan för att på detta vis skapa kategorier inför presenterandet av 

resultatet. Dessa likheter markerades på olika sätt beroende på vilken kategori de 

tilldelades. Kategorier skapades under tre olika huvudrubriker, ”Faktorer som lärare 

anser vara avgörande i valet av ett fysiskt aktivt liv”, ”Idrott och hälsa – ett livslångt 

lärande” och ”Lärares arbete vad gäller att skapa förutsättningar för fortsatt fysisk 

aktivitet”. Under förstnämnda rubriken skapades kategorierna: ”Föräldrar”, 

”Idrottsledare och föreningsidrotten”, ”Lärare i ämnet idrott och hälsa”, ”Kompisar” 

och ”Ekonomi”. Under andra huvudrubriken skapades kategorierna: ”Lärarnas syn 

på ämnet och dess förutsättning för att skapa livslång fysisk aktivitet” och 

”Inaktivitet som konkurrent till livslång fysisk aktivitet”. Under sista huvudrubriken 

skapades dessa kategorier: ”Ämnets olika delar”, ”Föreningssamverkan”, 



15 

 

”Schemalagd fysisk aktivitet”, ”Vara ett föredöme”, ”Skapa glädje och lustfylldhet” 

och ”Individanpassa undervisningen”.  

 

4.5 Etiska reflektioner 

Vetenskapsrådet (2002) diskuterar kring individskyddskravet och dess allmänna krav 

på forskning. Dessa allmänna krav kallas: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I denna studie informerades lärarna om 

studiens syfte och att de när som helst kunde avbryta och påverka sin grad av 

medverkan, vilket kännetecknar informationskravet och samtyckeskravet. De fick 

veta att data skulle behandlas på ett sätt så att obehöriga ej kunde ta del av den och 

att den avidentifierats för att ej kunna spåras tillbaka till lärarna och att materialet 

endast skulle användas i denna undersökning, allt i enlighet med Verksamhetsrådets 

(2002) konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Bilaga 1). En etisk reflektion i 

samband med denna studie som uppkom under studiens gång var kring 

konfidentialitetskravet. En intervju genomfördes med två lärare samtidigt vilket 

innebär att de båda tog del av varandras svar och blir således inte avidentifierat för 

varandra. Dock var detta ett förslag som togs upp av lärarna och båda samtyckte till 

denna typ av medverkan.   
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4 RESULTAT 

Resultatet består av tre huvudkategorier: ”Faktorer som lärare anser vara avgörande i 

valet av ett fysiskt aktivt liv”, ”Idrott och hälsa – ett livslångt lärande” och ”Lärares 

arbete vad gäller att skapa förutsättningar för fortsatt fysisk aktivitet”. Under 

förstnämnda kategorin skapades underkategorier: ”Föräldrar”, ”Idrottsledare och 

föreningsidrotten”, ”Lärare i ämnet idrott och hälsa”, ”Kompisar” och ”Ekonomi”. 

Dessa underkategorier representerar de olika faktorer som lärarna ansåg vara av stor 

vikt i påverkan för ett fysiskt aktivt liv. Under andra huvudkategorin skapades 

underkategorierna: ”Lärarnas syn på ämnet och dess förutsättning för att skapa 

livslång fysisk aktivitet” och ”Inaktivitet som konkurrent till livslång fysisk 

aktivitet”. Under sista huvudkategorierna skapades dessa kategorier: ”Ämnets olika 

delar”, ”Föreningssamverkan”, ”Schemalagd fysisk aktivitet”, ”Vara ett föredöme”, 

”Skapa glädje och lustfylldhet” och ”Individanpassa undervisningen”. Dessa 

underkategorier utgör exempel på hur lärarna ansåg att man kan arbeta i 

undervisningen för att främja livslång fysisk aktivitet. 

  

4.1 Faktorer som lärare anser vara avgörande i valet 

av ett fysiskt aktivt liv 

5.1.1 Föräldrar 

Samtliga lärare var överens om att det är flera faktorer som påverkar huruvida man 

väljer ett fysiskt aktivt liv eller ej. Den faktor som de nämnde som viktigast var 

hemmets påverkan. Man pratar då om föräldrarnas inställning till idrotten och hur 

och om man i familjen ägnar sig åt fysiska aktiviteter. Har barnen aktiva föräldrar 

blir ofta barnen själva aktiva individer.  

   

”Jag tror det har mycket med föräldrarna, att det är… alltså hur man är 

uppfostrad. Har man aktiva föräldrar blir man aktiv själv… Ofta hänger det 

ihop. Om man har aktiva föräldrar är ju barnen aktiva, om de tittar på TV 

mycket hemma så tittar barnen mycket på TV:n eller data…” 
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Har föräldrarna en positiv inställning till att vara fysiskt aktiv av olika slag, att det 

upplevs som något roligt som man kan göra tillsammans, påverkar detta elevens 

inställning och vilja till att själv söka fysisk aktivitet. Man trodde också att 

föräldrarna inte nödvändigtvis behöver hålla på med idrott själva utan i alla fall har 

en positiv inställning till detta. 

 

”Jag tror att om vi nu tar aktivt liv som inte bara handlar om idrott och 

motion och friluftsliv, så tror jag ändå att föräldrarna största påverkan på 

barnen, är man ute under hela sin uppväxt gör roliga saker tillsammans visar 

på alla positiva saker man kan göra och som dessutom är alldeles gratis. Så 

tror jag att man bär med sig det hela livet och inte känna något motstånd...” 

 

Man tog, förutom familjens och föräldrarnas påverkan, upp släkt, vänner, ekonomi 

och föreningslivet som kan vara av betydelse för valet för livslång fysisk aktivitet. 

Vad gäller den ekonomiska faktorn fanns åsikten att det handlar om föräldrarnas 

inställning till idrotten och den fysiska aktiviteten, och att man som förälder då får 

vara beredda att satsa på sina barns förutsättningar för att kunna ägna sig åt någon 

form av fysisk aktivitet. Föräldrarna har ju egentligen ett stort ansvar på att då visa 

bredden på idrott och fysisk aktivitet, antingen genom aktiviteter hemma, ute eller 

genom föreningsidrott. Det behöver inte kosta särskilt mycket menar man.  

 

5.1.2 Idrottsledare och föreningsidrotten 

Idrottsledare och föreningsidrotten nämndes som en faktor som kan påverka 

huruvida man väljer ett liv med fysisk aktivitet.  

”Föreningsledares betydelse, föreningslivet hur man blir mottagen, hur… 

hur… hur det fungerar, det har ju en stor betydelse för om man tycker det är 

någonting att satsa på, möter man en idrottsledare som eeh..”  

[en annan lärare tar vid] 

”…prioriterar det här med den sociala gemenskapen, alla får vara med på sina 

egna villkor, det har en sådan jättestor betydelse, för jag har varit med om 

motsatsen. Där föreningsledare dragit sig undan. Alltså det är när barnen är i 
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omklädningsrummet, eeh… Det handlar om [idrott] nu. Där för [antal] år 

sedan, dragit sig undan och vägrat delta på idrotten i skolan eftersom han 

blivit mobbad i omklädningsrummet i [idrott], där de vuxna inte varit med, 

inte varit med på idrotten, föreningsledarna har mkt stor betydelse, som 

idrottsledarna” 

Det påpekades också att det måste finnas föreningar i närheten. Ett exempel var om 

en elev får upp ögonen för exempelvis handboll på lektionstid och närmaste 

handbollsklubb är 3 mil bort, då finns det risk att man tappar det nyfunna intresset. 

Dock framhålls det att föreningsidrotten bara är en del av den fysiska aktivitet som 

man kan ta för sig. 

 

5.1.3 Lärare i ämnet idrott och hälsa 

Lärare i idrott och hälsa och skolan har också en roll vad gäller elevernas fortsatta 

aktiva liv. Dock såg man lite olika på graden av påverkan.    

 

”Jag tror inte vi har så stor påverkan som vi kanske hoppas. Det beror på hur 

du gör. Om du involverar mycket föreningsverksamhet o får eeh alltså dina 

elever till att börja …vara med i en förening. Annars tror jag inte…” 

 

Det framhölls också att skolan och idrottsläraren kan ha stor påverkan om man 

exempelvis anpassar sin undervisning efter elevernas olika förutsättningar, inte 

fokuserar på endast prestation och att vinna utan mer inriktar sig på leken och 

glädjemomentet. 

  

”Vi har ju som … som lärare på grundskolans lägre åldrar (låg- och 

mellanstadiet), har vi ju möjligheten och den chansen att påverka, därför 

att… vi känner ju eleven och hela deras miljö…, och kan då gå in och prata 

individuellt med varje barn, även och försöka påverka dem. Att välja klubbar, 

visa på bredden, ringa, vi har tagit reda på när dem tränar, träningstillfällen 

och försöker hjälpa in dem på olika ställen.” 
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Dock fanns också åsikten att det som man faktiskt gör i idrottshallen, att de lekar och 

dylikt i sig, inte är något man tror skulle göra att man väljer ett fysiskt aktivt liv. 

Utan att fler elever börjar exempelvis fotboll genom att de är med och spelar detta 

med kompisarna på rasten.     

 

Den allmänna åsikten var också att huruvida den fysiska aktiviteten eller idrotten 

upplevdes vara lustfylld eller inte, är avgörande för om man är fysiskt aktiv. Att en 

stor anledning till att man väljer ett fysiskt aktivt liv är för man tycker det är roligt 

och känner glädje för att röra på sig. Att när man blir äldre kanske i större grad väljer 

denna livsstil med ett hälsoperspektiv, men att man i yngre åldrar går efter glädjen av 

att röra på sig.  

 

”Bara att vara ute och röra på sig och ha roligt ihop, då tror jag att vi kan 

påverka.” 

 

Det sägs att graden av påverkan som läraren kan ha beror helt och hållet på hur man 

ser på ämnet och lägger upp undervisningen. Dock tror man inte att man kan påverka 

alla elever. 

 

 ” En del når vi nog riktigt inte hur vi än gör kanske…” 

 

5.1.4 Kompisar 

Lärarna pratade också om umgängeskretsen, att vilket kompisgäng man tillhör kan 

påverka om man är fysiskt aktiv. Är kompisarna aktiva är det lätt att man blir det 

själv. 

 

”…åh kompisar alltså på det sättet… slumpen kanske gör lite också, man har 

råkat hamna i ett bra kompisgäng som gör något kul.” 
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”Sedan är det ju kompisar som styr givetvis, till viss del, i [stad] är det ju 

jättemycket fotboll, alla spelar nästan fotboll i stort sätt… minst 90 procent i 

varje klass, de är ju jätteduktiga på att ta hand om barnen… sedan är det ju 

synd om dem som inte gillar om fotboll.”  

 

5.1.5 Ekonomi 

Ekonomi nämndes som en till viss del påverkande faktor i valet av livslång fysisk 

aktivitet. Dock menade lärare att fysisk aktivitet inte behöver vara dyr. I hockeyn 

exempelvis kan man hyra utrustning till en billigare summa jämfört med om man 

skulle köpa den själv. De nämnde också att det finns mycket fysisk aktivitet som är 

gratis, exempelvis promenader, springa, leka i pulkabacken osv. Det blir då viktigt 

att man som lärare visar på allt man kan göra och som dessutom inte kostar något. 

 

”…visar på alla positiva man kan göra och som dessutom är alldeles gratis.” 

 

Föräldrarna ansågs ha ett stort ansvar vad gäller barnens fysiska aktivitet.  

 

”Att de är beredda att kanske satsa på skjutsningar, ekonomisk stöttning, det 

kan ju kanske kosta.” 

”Där har ju föräldrar stort ansvar egentligen… att visa bredden på idrott, det 

behöver inte vara så dyrt… det behöver inte kosta så mycket.”  

 

4.2 Idrott och hälsa – ett livslångt lärande 

5.2.1 Lärarnas syn på ämnet och dess förutsättningar för att skapa 

livslång fysisk aktivitet 

Lärare pratade om sitt uppdrag som lärare i idrott och hälsa som ett livslångt lärande. 

Att man visar barn och ungdomar att idrott och hälsa är någonting man har med sig 
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hela livet. Både genom ett hälsoperspektiv och det sociala samspelet med andra 

människor.  

 

”Ska man se det rent … från läroplanen så är det ju  

livslångt lärande. Det är det ju. Eh … Sedan är man ju ett led i det.” 

 

Även om man såg på ämnet idrott och hälsa som ett livslångt lärande, som något som 

ska följa med eleverna upp i åldrarna, såg lärarna lite olika på uppdraget. En lärare 

som pratar om denna del av uppdraget tror inte att han som lärare i grundskolans 

tidigare år kan få eleverna att öppna upp ögonen för vikten av att röra på sig. Detta 

delvis på grund av att det är alldeles för lite tid utsatt för undervisningen i detta ämne 

(30 minuter plus 45 minuter idrott och hälsa i veckan). Samtidigt menade läraren att 

grundskolans tidigare år och dess undervisning i idrott och hälsa är en del i den långa 

kedjan av faktorer som påverkar valet för en fysiskt aktiv livsstil.             

 

”Jag tror inte att vårt uppdrag är att under den här, när vi är … den tiden är 

för kort. Ja du vet ju själv. Det är 45 plus 30, det är för kort tid. Jag tror inte 

att vi ska tro att vi i skolan kan göra att deras hälsa blir bättre på den korta 

tiden. Utan det är … Eh, det är en del öh, i kedjan av att vilja röra sig aktivt 

även när man slutar skolan.” 

 

Det uttrycktes också att uppdraget är att skapa förutsättningar för eleven att få en 

positiv syn på att röra på sig, att motionera, att ägna sig åt friluftsliv och allt som gör 

att man känner en viss glädje i att vara ute.  Att man tycker det är roligt och känner 

glädjen av att vara fysiskt aktiv och därför väljer att ägna sig åt fysisk aktivitet även i 

vuxen ålder. 

 

”Ja jag tänker så här, att jag vill att man ska tycka att det är roligt att röra sig, 

så att man får en grund att tycka det även när man blir äldre… alltså mitt mål 

är att de ska nog, hitta någonting eller prova någonting och få lite verktyg att 

för att faktiskt efter skolans slut också... alltså, i framtiden göra någonting för 
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att röra på sig. Sedan om det bara är promenad det spelar ingen roll men de 

ska ha lite… de ska veta varför de ska röra på sig… att de ska hitta något som 

är roligt… alltså de ska få prova på lite… tänker jag…” 

 

 

5.2.2 Inaktivitet som konkurrent till livslång fysisk aktivitet 

Det påpekades att skolan i sitt uppdrag att skapa ett livslångt lärande och en livslång 

fysisk aktivitet konkurrerar mot inaktivitetens ”bekvämligheter”, den moderna 

tekniken. Man trodde dessutom att många elever faller ifrån skolans regelbundna 

fysiska aktivitet, tar inte den till sig, utan fastnar med datorerna och TV-spelen.   

 

”Vi konkurrerar mot … mot krafter som är svåra, åh då tänker jag på allt det 

här stillastittandet, datorspel, TV:n, plays…allt det här eh… är ju…ju en 

kamp.” 

 

Ett exempel togs upp där föräldrarna sagt att man måste ut och promenera 30 minuter 

varje dag, att antingen ryker sladden eller promenerar man. När man sedan frågade 

hur barnet tyckte det var att promenera visade det sig att man upplevde promenaden 

som skön.  

 

4.3 Lärarens arbete vad gäller att skapa 

förutsättningar för fortsatt fysisk aktivitet 

5.3.1 Ämnets olika delar 

Att visa på bredden inom ämnet idrott och hälsa sågs som en viktig del i att skapa 

förutsättningar. Detta bland annat genom att använda sig av olika idrotter, friluftsliv 

och vardaglig fysisk aktivitet i undervisningen. Att visa att det inte behövs särskilt 

mycket för att kunna vara fysiskt aktiv.   
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”Där är det viktigt att visa på bredden… Eh att det faktiskt finns något för 

alla, från dans ehh… friluftsliv till olika former av bollsporter, kampsport…” 

 ”Oh och att man visar bredden att man får se att det finns så mycket.”  

 

Att man visar på variation i undervisningen vad gäller ämnets olika delar. 

 

”Åh att man visar bredden tror jag är jätteviktigt, det här med att man haft 

idrottslärare som bara kört fotboll.” 

Det finns så mycket inom ämnet idrott och hälsa förutom rena idrotter. Lärarna 

menade att man via ämnet kan försöka påverka eleverna på många olika sätt och med 

ganska enkla medel.  

””Ska ni inte sticka till simhallen?” Så hör man hur det tisslas och tasslas i 

korridoren… så hör man hur åtta stycken ska gå till simhallen.” 

 

    ””Hade det inte varit kul att… att sticka till [plats] och åka lite pulka?”  

Dom små grejerna, ganska enkla medel, kan man påverka” 

 

5.3.2 Föreningssamverkan 

Lärarna framhöll att man i undervisningen kan plocka in verksamhet utifrån i form 

av föreningsidrotterna för att skapa förutsättningar för eleverna att välja ett fysiskt 

aktivt liv. Lärare uttryckte att man har kontakter i föreningslivet och att man 

upplevde att elever börjar i föreningsidrotten genom påverkan från dem. Att man 

som lärare har en stor betydelse. Man kan uppmana dem att söka sig till föreningar, 

uppmana dem att gå till simhallen exempelvis för att på det sättet öppna upp ögonen 

för att röra på sig. 

 

”Vi har föreningar som ställer upp och kommer hit ibland..” 
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Det upplevdes vara svårt att plocka in verksamhet utifrån. Detta trodde man beror på 

att många föreningar arbetar ideellt och jobbar oftast dagtid med något annat. Ändå 

tyckte man att föreningslivet är oerhört svaga på att visa upp sig. Det är endast ett par 

klubbar som gör detta. 

 

”Däremot har jag haft ett par elever som går i femman nu, som håller på med 

pingis efter att vi varit i pingislokalen…” 

 

5.3.3 Schemalagd fysisk aktivitet 

Det berättades att fysisk aktivitet tidigare stod på deras scheman. Eleverna skulle ut 

på en promenad 30 minuter. Vad gäller denna schemaläggning var lärarna av olika 

åsikter. En lärare upplevde dessa 30 minuter på schemat som fantastiskt. Man kunde 

prata med elever om allt annat än skola och ansåg att eleverna upptäckte betydelsen 

av att kunna röra på sig och att man som elev kunde tycka att det var något roligt och 

kanske välja ett liv som inkluderade fysisk aktivitet. Medan en annan var av den 

åsikten att just att schemaläggningen gjorde att det inte kändes naturligt. Tanken var 

god och man förstod den. 

 

”Den kändes, den kändes ju inte naturlig, det kom ju inte naturligt, den kom 

ju bara schemalagt. Den kändes ju bara fånig. Det är skillnad att på so-

lektionen: Nä, nu ballar det ur… vi tar 30 minuter!”  

 

5.3.4 Vara ett föredöme 

En annan sak i det egna arbetet togs upp som viktigt var detta med att man som 

lärare alltid bör försöka att vara ombytt och försöker vara med och delta till så stor 

del som möjligt. Detta för att visa att man själv kan göra aktiviteterna också.  

 

 ”Det är ju också inspirerande att ställa upp och vara med och aktivera dem.” 
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”För hur eller hur så betyder vi ju mycket för barnen, de lyssnar… de lyssnar 

på oss. I just det där samtalet, hur gör du? Hur man påverkar? Klart man 

påverkar! Jag gör det och det. Och därför att… Om det är tillsammans med 

min fru, med … ”Aha man kan göra det tillsammans!”” 

 

Det sades också att man kunde lyfta fram positiva exempel, tidigare elever på skolan 

som det gått bra för inom idrotten exempelvis, att göra dessa elever till föredömen 

och sporra nuvarande elever. Ett annat exempel var att man kunde ta in elever från 

gymnasiet, att låta de komma och undervisa, och återigen inte fokusera vid rena 

idrotter utan att det räcker att man rör på sig.  

 

5.3.5 Skapa glädje och lustfylldhet 

En annan åsikt som dök upp var att man som lärare måste göra det så lustfyllt som 

möjligt, det ska vara roligt att röra på sig. Lek var något man sa skulle dominera i de 

yngre åldrarna. Man menade att lek överhuvudtaget också var viktigt. Sexorna 

ansågs fortfarande tycka det var kul att leka, många vill ha leken kvar. Tar man bort 

leken och gör det för allvarligt finns det risk att eleverna tappar intresset för den 

fysiska aktiviteten och idrottandet. 

 

”Många vill ha leken kvar, plötsligt blir det så allvarligt. Man ska inte förlora 

kamperna, man ska vinna dem.” 

 

Det är viktigt att vara glad, positiv och trevlig, att se varje elev för att skapa en miljö 

där eleverna tycker det är roligt att röra på sig. Samtidigt som man visar på att det 

kan vara jobbigt utan att vara farligt. 

 

5.3.6 Individanpassa undervisningen 

Lärare framhöll att det även är viktigt att anpassa undervisningen efter elevernas 

olika förutsättningar för att främja livslång fysisk aktivitet. Man pratade då om att 
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stegra övningar inom exempelvis gymnastiken och orientering för att alla ska ha en 

chans att lära och känna att de kan. 

  

”Ja men framför allt måste man ju peppa dom att de ens ska vara med. Och 

då måste man kunna vara med på sina villkor lite granna.” 

 

”Enkla saker, så att alla kan liksom göra något på varje moment, så man inte 

känner att det där duger ju inte.” 

 

Samtidigt påpekades det att det är viktigt att de som kommit lite längre och strävar 

efter högre betyg ska få en chans att tilldelas dessa betyg.  

 

”Sedan ska man ju samtidigt kunna dela ut ett A till dem som har den 

ambitionen också.” 

”Sedan tror jag att vi måste, vi är ju rätt noga med att förklara vad det är, de 

får ju betyg nu.  Att de ändå förstår att om de struntar i det här så får de inget 

betyg. Men man måste få en chans att kunna delta i det då. Som 

orienteringen, att man inte står där och inte vet vad man ska göra.” 

 

Det betonades som viktigt att eleverna får känna att de kan något inom olika moment 

och att de kan delta efter sina egna förutsättningar för att öka chanserna till ett 

fortsatt aktivt liv.  

 

”Så att man inte känner, att det där kunde jag inte…(…) Alla måste kunna 

göra i alla fall.” 

 

Lärare tog också upp detta med motoriken som följer med upp i åldrarna. 

Exempelvis de tekniker för att springa, hoppa och kasta under friidrotten är något 
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som behövs genom hela livet därför blir det viktigt att dessa befästs i skolan för att 

man ska kunna vara fysiskt aktiv senare. 

 

4.4 Sammanfattning 

Lärarna ansåg att livslångt lärande och idrott och hälsa som något som följer eleven 

som individ genom hela livet är det främsta uppdraget för idrott och hälsa i skolan. 

De insåg att inaktiviteten ökar bland oss och har blivit lite av en konkurrent till den 

fysiska aktiviteten. Skolan blir en länk i kedjan av omständigheter och faktorer som 

påverkar huruvida man väljer en livslång fysisk aktivitet som en del av livet. Dock 

menade lärarna att föräldrar och familjen har den största påverkan. Är man mycket 

ute och rör på sig och har kul tillsammans med varandra i den fysiska aktiviteten är 

det lättare att fortsätta ett aktivt liv. Andra faktorer som ansågs påverka var ekonomi, 

den sociala miljön i form av kompisar och släktingar samt idrottsföreningarna. 

Lärarens roll i denna kedja av faktorer för att påverka till ett fysiskt aktivt liv blir att 

visa på bredden, vad en fysisk aktivitet är och vilka möjligheter som finns med den. 

Det ansågs också viktigt att visa på den fysiska aktivitetens lustfylldhet och 

meningsfullhet. Det är viktigt att anpassa undervisningen efter elevernas olika 

förutsättningar och att som lärare i ämnet vara en god förebild.  
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5 DISKUSSION 

 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Avgörande faktorer som påverkar valet av ett fysiskt 

aktivt liv 

Samtliga lärare kom fram till att föräldrar hade en betydande roll för elevernas 

framtida fysiska aktivitet. Är man som förälder ute mycket med barnen och är 

mycket fysiskt aktiva och har på det viset roligt tillsammans, följer detta med upp i 

åren och barnen har lättare för att ägna sig åt och göra valet att fortsätta vara fysiskt 

aktiv. Detta menar både Kursplanen i idrott och hälsa och olika studier visar 

dessutom på att aktivitetsvanor i yngre åldrar ofta följer med upp till vuxen ålder 

(Raustorp, 2000., Ekblom och Nilsson, 2000.). Det är viktigt att göra den fysiska 

aktiviteten till en naturlig del i livet och att ge positiva erfarenheter, visa att det är 

skoj att röra på sig och gärna tillsammans med andra. Således leder detta in på det 

här med glädjefaktorn som Ekblom och Nilsson (2000) och Larsson (2007) 

diskuterade. Det ska vara roligt, spännande och meningsfullt för att sannolikheten att 

fortsätta ett fysiskt aktivt liv ska öka.    

Har man inte stödet för en fysiskt aktiv livsstil genom hemmet, genom sociala, 

kulturella eller personliga faktorer, är det viktigt att tidigt påverka dessa faktorer för 

ett stöd i valet av ett fysiskt aktivt liv (Raustorp, 2000). Var kan man då satsa på 

detta, att skapa positiva upplevelser av fysisk aktivitet, om inte i skolan? Där når 

lärare alla barn och ungdomar, även de som för närvarande gjort valet till 

konkurrenten, inaktivitetens fördel. Sedan är det svårt att påverka eleverna i skolan 

till en förbättrad och hälsosam livsstil som varar hela livet som en av lärarna menar. 

Dock är lärare i grundskolans tidigare år en länk i en kedja av omständigheter som 

påverkar vårt framtida liv som fysiskt aktiva. Lärare har således stor betydelse vad 

gäller att skapa positiva upplevelser av fysisk aktivitet och följaktligen ha en chans 

att påverka raden av omständigheter för livslång fysisk aktivitet.   

Lärare tog upp detta med motoriken som följer med upp i åldrarna. Exempelvis de 

tekniker för att springa, hoppa och kasta under friidrotten är något som behövs 

genom hela livet. Detta är precis vad Larsson (2007) anser, de motoriska färdigheter 
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som tränas in och tillägnas i idrottsundervisningen är de som finns i kroppen när man 

blir äldre. Detta blir således avgörande för valet av ett fysiskt aktivt liv eller ej. I och 

med den motoriska utvecklingen hos eleverna blir man tryggare i och med sig själv. 

Eleven känner: ”Jag kan göra detta!” Detta påverkar elevens egen självbild, som i sin 

tur också är en avgörande faktor för valet av det fysiskt aktiva livet.   

Föreningslivet i kommunen ses som en viktig faktor. Exempelvis när man väl 

bestämt sig för att prova, hur man blir bemött, hur det går till o.s.v. i föreningen. 

Precis som att lärare i skolan kan ge erfarenheter av fysisk aktivitet som kan påverka 

eleverna åt antingen det ena eller andra hållet, kan också föreningarna påverka 

elevernas syn på fysisk aktivitet. I varje fall de som sökt sig dit. En lärare berättade 

om en incident där en elev på skolan var med i en förening men blev mobbad i 

omklädningsrummet. Denna elev vägrade sedan att delta på idrotten i skolan. En 

enstaka faktor kan, enligt Ekblom och Nilsson (2000) vara avgörande för huruvida 

man väljer ett livslångt aktivt liv.   

Den sociala miljön sägs också vara en avgörande faktor. Raustorp (2000) och 

Ekblom och Nilsson (2000) diskuterar också detta som sociala faktorer respektive 

sociala omgivningsfaktorer. Där var umgängeskretsen i form av kompisar som 

nämndes av lärarna. Har hamnat i ett kompisgäng som ägnar sig åt fysiska aktiviteter 

rycks man lätt med och tar sig an denna livsstil.  

Lärarna nämner också ekonomin som en faktor som kan påverka huruvida man är 

fysiskt aktiv. Raustorp (2000) diskuterar ekonomi som en påverkande faktor. Bland 

annat att god ekonomi skapar möjligheter för livslång fysisk aktivitet. God ekonomi 

ökar möjligheterna till att vara fysiskt aktiv eftersom detta skapar större möjligheter 

att utöva fler fysiska aktiviteter och att hitta något som passar den enskilda individen. 

Den socio-ekonomiska positionen som kan handla om den ekonomi man har eller 

vad man gått för utbildning och så vidare kan påverka nivån på den fysiska 

aktiviteten (Gidlow, 2006). Dock får man inte glömma vad fysisk aktivitet innebär. 

Man behöver inte alls vara med i någon föreningsidrott för att vara fysiskt aktiv. En 

fysisk aktivitet, är en aktivitet som ger ökad energiförbrukning. Det kan vara en så 

simpel sak som att ta en rask promenad (Schäfer Elinder och Faskunger, 2006). Då 

sätter i alla fall inte ekonomin begränsningar för om man är fysiskt aktiv eller ej. 

Sedan tror jag att ekonomin och vilken social klass man tillhör kan påverka vilken 
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umgängeskrets man har eller söker sig till och där kan visa vanor råda, varav en kan 

vara fysisk aktivitet i fokus.   

Malina (2001) tror att de olika faktorerna som kan påverka om man är fysiskt aktiv 

eller inte varierar inom och mellan individerna. Telama (2009) är inne på samma 

tanke, när han diskuterar kring olika hypoteser eller möjliga förklaringar varför 

fysisk aktivitet spårar genom en individs liv. Jag menar att mycket kan avgöra och 

påverka huruvida man är fysiskt aktiv eller inte. För de individer som gjort valet för 

ett fysiskt aktivt liv är jag övertygad om att vägen dit har sett olika ut för varje 

individ eftersom vi alla är olika.  

 

5.1.2 Idrott och hälsa – ett livslångt lärande 

 

Lärarna såg som ett uppdrag i idrott och hälsa att skapa ett livslångt lärande, att idrott 

och hälsa är något som följer med eleverna upp i åldrarna och genom hela livet. 

Detta kan relateras till vad Larsson (2007) förtäljer, att det finns en tolkning om att 

ämnet har större fokus på ett livslångt lärande och att främja en utveckling av en 

fysiskt aktiv livsstil.  Dock anser jag att det är viktigt att lyfta fram att ämnet idrott 

och hälsa inte enbart syftar till att främja fysisk aktivitet hos eleverna. Idrott och 

hälsa är ett kunskapsämne där eleverna ska ta till sig olika kunskaper och ska inte 

endast vara en fysisk aktivitet för dem. Telama (2009) redogör för att flera länder har 

som mål att främja en fysiskt aktiv livsstil och ett livslång fysisk aktivitet. Detta kan 

jämföras med vad Skolverket (2011) menar i kursplanen för idrott och hälsa, där ett 

syfte med ämnet är att skapa möjligheter för eleverna att utveckla goda 

levnadsvanor. Jag anser att det är viktigt att på något sett ha detta som ett mål med 

undervisningen, bara det inte påverkar elevernas kunskapsförvärvande på ett negativt 

sätt.  

En diskussion kring lärarens betydelse i att främja livslångt lärande och främja 

fortsatt fysisk aktivitet exempelvis blir intressant att ta upp. En lärare menade att vi 

bara är en del i ett led, i en kedja av påverkan till ett fysiskt aktivt liv. Att vi kanske 

inte genom vår undervisning kunde skapa en vilja och ett intresse för detta. Det är 

alldeles för kort tid. Medan övriga lärare såg mer sin roll som lärare i ämnet av stor 

betydelse för ett framtida fysiskt aktivt liv. Larsson (2007) menar att man som lärare 
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inte aktivt ska eller bör sträva efter att undervisningen i idrott och hälsa ska bli en 

språngbräda in i föreningslivet. Man ska inte planera lektionen i syfte att få in 

eleverna i föreningsidrotten, men man kan gärna uppmuntra till att fortsätta ett 

fysiskt aktivt liv. Jag kan hålla med Larsson om att man inte i undervisningen bör ha 

som mål att de ska börja med någon idrott i en förening exempelvis. Jag tror att det 

finns en risk att det blir för mycket propaganda ifrån oss lärare och därför slår fel. 

Utan det viktigaste är att utgå ifrån ämnets kursplan och att skapa möjligheter för 

eleverna att uppfylla kunskapskraven och samtidigt skapa positiva upplevelser av 

detta. Detta skulle gynna livslång fysisk aktivitet på sikt. För att skapa ett livslångt 

lärande, förståelse för varför den fysiska aktiviteten är viktig och för att skapa en 

hälsosamlivsstil som Skolverket (2011) pratar om i kursplanen för idrott och hälsa, 

måste man ge eleverna positiva erfarenheter av att röra på sig. Detta diskuterar också 

lärarna kring. Öppna ögonen för eleverna och ge dem en positiv syn av den fysiska 

aktiviteten.  

Lärarna upplever en större inaktivitet. Den fysiska aktiviteten konkurrerar med 

stillasittandet som gynnas av dagens moderna teknik. Detta kan jämföras med 

Ekblom och Nilssons (2000) tankar kring detta. Tekniken i sig är kanske inte själva 

orsaken. Utan det är nog flera samverkande faktorer som gör att man väljer 

inaktiviteten framför den fysiska aktiviteten. En lärare menade att en rad olika 

omständigheter påverkar valet av ett fysiskt aktivt liv. Hos vissa individer pekar just 

dessa omständigheter eller faktorer mot valet av ett inaktivt liv, mot datorspel och 

TV-spel i större utsträckning nu, framför valet av fysisk aktivitet och hälsa. 

  

5.1.3 Lärarens arbete vad gäller att skapa förutsättning för 

fortsatt fysisk aktivitet 

 

Lärare nämner vikten av att visa på bredden för att skapa förutsättningar för ett aktivt 

liv. Antingen genom sig själv eller genom att plocka in olika verksamheter utifrån i 

undervisningen. Det är viktigt att man då inte bara visar på vilka olika idrotter, utan 

på flera olika sorter och grader av fysisk aktivitet. Dessutom att man även visar på 

hur man kan utföra vissa aktiviteter, exempelvis tillsammans med andra, till musik 

o.s.v. Att man också överhuvudtaget visar på vikten av fysisk aktivitet. Detta var 
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något som lärarna också tog upp, att man som lärare även måste visa denna sida av 

den fysiska aktiviteten. Just för det Raustorp (2000) pratar om, att visa att det är 

något alla kan göra. Detta kan öka chanserna till att eleverna väljer ett liv med fysisk 

aktivitet. 

Det här med att visa på en del av bredden i samverkan med föreningsidrotten eller att 

man som lärare själv introducerar olika idrotter har sina fördelar. Jag upplever att det 

är lättare att prova på olika idrotter i skolans miljö, tillsammans med sina 

klasskamrater som en trygghet. Jämfört med att få eleverna att aktivt söka upp en 

idrottsförening och själv ta reda på och göra dessa erfarenheter. Särskilt då om inte 

föräldrar är med och stöttar hemifrån i barnens framtida fysiskt aktiva liv.  

Lärarna tog upp det här med den schemalagda fysiska aktiviteten. De båda lärarna 

hade lite olika syn på denna. I och med att den var schemalagd kunde man kanske 

som lärare visa på fysisk aktivitet som något regelbundet, att man gör det till en 

rutin. Dock finns dessa möjligheter redan i ämnet idrott och hälsa. Sedan, som den 

ena läraren förespråkade, om den fysiska aktiviteten kunde komma mer spontant, t 

ex. som So-lektionen han pratade om, får eleverna också reflektera över olika syften 

med fysisk aktivitet. Som i detta fall blir den fysiska aktiviteten ett sätt att varva ner, 

rensa huvudet och ”ladda batterierna”.    

Vara ett föredöme, att vara ombytt och vara med och delta själv tillsammans med 

eleverna anser lärarna är viktigt i undervisningen för att inspirera dem till ett fysiskt 

aktivt liv. Det är viktigt att man själv som lärare är positiv till idrott och hälsa och 

fysisk aktivitet och visar det i undervisningen. Visar att man själv kan och vill delta i 

de fysiska aktiviteterna. Samtidigt blir det också viktigt att se till varje elevs egna 

förutsättningar och förmågor för att stimulera fortsatt fysisk aktivitet. Lärarna anser 

att man måste stegra undervisningen för att få med sig alla, för att de ska känna att de 

kan någonting. Detta kan man jämföra med det Larsson (2007) pratar om. Elever 

som upplever sig klara av olika moment i undervisningen har större möjligheter att 

bygga ett större självförtroende.    

I resultatet uppkom också lärares åsikter kring att man som lärare måste göra det så 

lustfyllt som möjligt för att skapa förutsättningar till ett fortsatt aktivt liv. Den 

fysiska aktiviteten ska vara rolig, den ska vara spännande och utmanande, samtidigt 

som den ska vara meningsfull. Det anses viktigt att sträva efter att skapa en 
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undervisning som är på detta sätt för eleverna. Ekblom och Nilsson (2000) pratar om 

just detta att glädjefaktorn i rörelsen är viktigt. Samtidigt som Larsson (2007) pratar 

om meningsfullheten i aktiviteten.  

 

5.1.4 Förslag till fortsatt forskning 

Idrott och hälsa är ett kunskapsämne och i detta lärande menar Skolverket (2011) i 

kursplanen i idrott och hälsa att det är viktigt att bland annat skapa positiva 

upplevelser av rörelse och intresse för goda levnadsvanor. Ett förslag till fortsatt 

forskning är att undersöka huruvida positiva upplevelser av fysisk aktivitet skapas 

och varför det eventuellt inte gör detta. Att då ta reda på vad det kan bero på och hur 

detta kan påverka eleven. Påverkar detta inlärningen och ifall kunskapskraven i 

ämnet uppnås? 

 

5.1.5 Studiens relevans för min kommande yrkesroll som 

lärare i idrott och hälsa 

I och med denna studie har jag fått en fördjupad kunskap i ämnets uppdrag vad gäller 

ett livslångt lärande och att skapa positiva upplevelser av fysisk aktivitet i skolan. Jag 

kommer bära med mig dessa olika faktorer som påverkar huruvida man väljer ett 

fysiskt aktivt liv eller inte i min framtida undervisning. Jag förstår att det är viktigt 

för barn och unga, speciellt på grund av den ökade inaktiviteten, att tidigt skapa 

positiva erfarenheter, få dem att inse varför fysisk aktivitet är viktig och att man 

tillägnar sig fysisk aktivitet som en del av sin vardag. Det är viktigt att belysa den 

fysiska aktivitetens alla möjligheter och visionen är att den ska bli den rådande 

kulturen utan direkt konkurrens mot den fysiska inaktiviteten. Som lärare i idrott och 

hälsa i grundskolans tidigare år är vi en bland många viktiga faktorer för att skapa 

förutsättningar för livslång fysisk aktivitet.  

  

5.2 Metoddiskussion 

Kvalitativa intervjuer var den metod som användes för att besvara studiens 

frågeställning och detta anses ha varit en relevant metod i jämförelse mellan 
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frågeställning, syfte och resultat. Detta fullgör studiens validitet. Missivbrevet 

skickades till lärare från olika skolor i två olika kommuner. Detta gjorde det att lärare 

med olika erfarenheter och arbetssätt fick en chans att delta i studien vilket stärker 

resultatets reliabilitet.   

Uppkomna problem i och med metoden var att rektorer inte svarade på min skriftliga 

förfrågan via e-post om studien och om förslag på deltagare. Det var dåligt med svar 

från lärare i idrott och hälsa också. Detta kan bero på tiden: jul- och 

luciaförberedningar och terminsavslutning som närmar sig. Detta påverkade dock 

urvalet i studien, både till antalet och till olikheter. Kanske hade resultaten från 

intervjuerna skilt sig mer åt.  

I och med att intervjuerna ägde rum i personalrummet finns det en risk att 

störmoment som passerande, lyssnande och inflikande lärare påverkar de 

intervjuades svar. De kan svara helt annorlunda jämfört med om vi dragit oss undan. 

Dock ansåg jag att eftersom de ägde rum på eftermiddagen är det inte lika mycket 

människor där och intervjun skulle upplevas mer avslappnad för lärarna. De 

inflikande lärarna såg jag inte som ett störande moment, dels eftersom de var få av 

dem och dels för att de inflikar som kom resulterade i utvecklande svar och flera 

perspektiv i svaren på frågorna.  

En intervju genomfördes med två lärare samtidigt. Detta är också en risk i sig . De 

individuella svaren från lärarna kan påverkas, exempelvis att man inte vågar uttrycka 

sin rätta åsikt. Dock upplevde jag att de som intervjuades kunde uttrycka sina åsikter. 

De hade vid ett flertal tillfällen lite olika syn på saker och var inte rädda för att 

uttrycka dem och stå för dem. Dessutom upplevde jag att lärarnas svar, med hjälp av 

varandra, blev mer ingående och fördjupade. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Att främja livslång fysisk aktivitet 

Skolverket (2011) menar att ”positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under 

uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet.” (Kursplan 

för idrott och hälsa, 2011). Studier visar att spontanidrotten minskar och allt fler 

väljer ett inaktivt liv. Detta får konsekvenser ur bland annat hälsosynpunkt. Skolan är 

den arena som når ut till alla barn och ungdomar och har därför störst möjlighet att 

skapa förutsättningar för att alla barn och ungdomar antingen nu eller senare i livet 

väljer ett aktivt liv (Raustorp, 2000). Syftet med denna studie är således att 

undersöka hur lärare i idrott och hälsa tänker kring sitt uppdrag att främja livslång 

fysisk aktivitet och på vilket sätt de vill skapa dessa förutsättningar i sin 

undervisning. 

Jag har kontaktat rektor på skolan och fick på så vis Ert namn. Jag frågar därför om 

Du som är lärare i ämnet Idrott och Hälsa vill delta i denna studie. 

  

För att få insikt i vilka tankar som finns hos lärare kring uppdraget att skapa 

förutsättningar för livslång fysisk aktivitet önskar jag att genom en muntlig intervju 

få ta del av just Era erfarenheter, tankar och resonemang. Intervjun består av 

befintliga frågor men ordning och ev. följdfrågor kan variera utifrån vart samtalet 

leder. Intervjun kommer att spelas in, men vill man inte detta går det att lösa på annat 

sätt. Tiden som beräknats för denna intervju är cirka en timma. 

Deltagandet i denna studie kan skapa fördjupade tankar kring livslång fysisk aktivitet 

som är en del av uppdraget som lärare i idrott och hälsa, skapa möjligheter att 

utveckla den egna professionen vad gäller att skapa dessa förutsättningar hos 

eleverna.   

Resultatet av intervjun kommer att behandlas och presenteras i studien. Detta 

kommer att ske muntligt under vår examination i januari 2013. Den färdiga studien 
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kommer att publiceras på internet i databasen DiVa i januari 2013 och finns 

tillgänglig där. Om det önskas skickar jag en kopia på studien till Er.  

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av 

dem. När dina svar och resultat har behandlats och presenterats i studien kommer 

detta material att förstöras. I presentationen kommer allt vara avidentifierat så det 

under inga omständigheter kan spåras till Er.  

Deltagandet i denna studie är frivilligt och Ni kan när som helst, oavsett skäl och 

utan särskild förklaring, avbryta er medverkan. I så fall kommer, om så önskas, de 

uppgifter som redan lämnats att förstöras. Vid frågor eller om Ni vill veta mer om 

studien kontakta gärna mig eller min handledare på någon av kontaktuppgifterna 

nedan!  

 

Ansvarig för denna studie: 

Sandra Christensen 

Telefonnr: 0730-397206 

E-mail: sc22da@student.lnu.se 

 

Handledare: Andreas Fröberg 

Telefonnr: 0737-227026  

E-mail: andreas.froberg@lnu.se 

 

Samtyckesformulär 

 

Jag har tagit del av information kring studiens syfte och genomförande. Jag har 

dessutom fått tillfälle att ställa frågor och fått eventuella frågor besvarade.  

 

Jag samtycker härmed till mitt deltagande i studien: 

_____________________    

Underskrift    
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

 

 Vilket är, enligt dig, det främsta uppdraget för lärare i idrott och hälsa? 

 

 Varför tror du att man väljer ett aktivt liv? 

 

 Hur stor påverkan tror du att en lärare i idrott och hälsa kan ha i elevers val 

av ett fysiskt aktivt liv? 

 

 Vilka förutsättningar, tror du, är avgörande för valet av en livslång fysisk 

aktivitet? 

 

 På vilket sätt vill du i din undervisning skapa förutsättningar för att eleverna 

ska välja ett fysiskt aktivt liv? 

 

 Upplever du att elever du haft valt ett fysiskt aktivt liv? 

 


