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Sammanfattning 

Syftet med studien är att beskriva fenomenet idrottsskola som ett verktyg för att ge barn 

möjligheter till mer idrott och fysisk aktivitet. De frågeställningar vi använt oss av är; vad 

kännetecknar idrottsskolan och hur arbetar verksamheten för att uppnå de riktlinjer som 

riksidrottsförbundet satt upp för barnidrott? Bakgrunden till vår studie ligger i vetskapen om 

att barn i dagens samhälle har fått en allt mer stillasittande fritid och ohälsosam livsstil. 

Oroväckande är också faktumet att skolidrotten har fått en mindre plats på schemat. För att 

komma fenomenet idrottsskola närmare valde vi att göra en explorativ studie. Vi använde oss 

av ett strategiskt urval då vi ville få fram variationer av idrottsskolor. Tyngdpunkten av 

datainsamlingen låg på intervjuer med ledare för respektive verksamhet. Observationer 

utfördes på hälften av verksamheterna. Ytterligare ett komplement var att samtala med 

föräldrar. Studien innefattade sex stycken verksamheter. Tre av dessa låg inom eller i 

anslutning till skoldagen och bedrev idrott i samarbete med idrottslyftet. Resterande tre var 

fristående och drevs i projektform eller privat. Vi kunde urskilja att samtliga idrottsskolor 

hade inslag av riktlinjerna för barnidrott från riksidrottsförbundet. Respondenterna lyfte fram 

att idrottsskolan handlade om lek och glädje och möjligheten att prova på flera olika idrotter. 

Vår slutsats kring ämnet är att Idrottsskolan är ett fenomen som ger barn mer möjlighet till 

idrott och fysisk aktivitet i ett samhälle där fysisk aktivitet och spontan idrott blir allt lägre 

prioriterat.  



     

Abstract 

The aim of the study was to make research into the phenomenon of Sport Academy and its 

possibilities to create sport for children according to the guiding principles from 

Riksidrottsförbundet. The background of our study lays in the knowledge of the sedentary 

leisure time and unhealthy lifestyle of children today. The fact that Physical Education has 

less time on the schedule these days is also alarming. We chose to make an explorative study 

to emerge the phenomenon of Sport Academy. We used a strategic selection though our aim 

was to find variations of Sport Academies. The main focus for the collection of data was the 

interviews with the leaders for respectively academy. Observations were made at half of all 

the academies. Conversations with parents were made as complement. The study contained 

six different academies. Three of those were in school or connected to the school day and in 

cooperation with Idrottslyftet. The rest of the academies were separate in a shape of private or 

project. We could distinguish that all of the Sport Academies had element of the guiding 

principles of sports for children from Riksidrottsförbundet. The respondents emphasized that 

the main goals of Sport Academies was to play, have fun and to be able to try a lot of different 

sports. The parents of children who participated in the Sport Academy were positive to the 

activity and appreciated an environment of sports without competition and result. Our 

conclusion about the subject is that Sport Academy is a phenomenon that creates more 

opportunities for children to be physical active in a society where physical activity and 

spontaneous sport has been neglected lately.  
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Inledning 

 
Intresset för studien grundar sig på vår tidigare undersökning inom skolidrotten, då 

idrottslärarnas möjlighet att stimulera till ett bestående intresse för fysisk aktivitet och hälsa 

studerades. Slutsatserna ifrån studien visar på att lärarna såg en svårighet att lyckas stimulera 

till ett bestående intresse då skolidrotten har fått en mindre plats på schemat. De kände att 

tiden inte räckte till för att nå ut till alla elever. Vidare ansåg lärarna att det största ansvaret för 

barnens hälsa och deras intresse till fysisk aktivitet låg hos föräldrarna och på barnens fritid. 

Samtliga lärare upplevde att de kunde förespråka fysisk aktivitet på ett bra sätt, men att valet i 

slutändan låg hos eleven själv om han eller hon skulle skapa något intresse. Att få barnen i 

samhället mer aktiva, kan på sikt innebära positiva effekter för hälsoläget i befolkningen 

(Annerstedt, Pietersen & Rønholt, 2001). Frågan som väcktes hos oss var om intresset för 

fysisk aktivitet kunde stimuleras ytterligare om barnen fick möjlighet till mer idrott och fysisk 

aktivitet i sin vardag, både inom och utanför skolan. Vilka möjligheter fanns för att 

komplettera skolidrotten, då idrottstimmarna blir allt färre och skolämnet anses vara lågt 

prioriterat jämfört med andra ”för framtiden viktiga ämnen” (Meckbach & Söderström, 

2005)? 

  

Vårt intresse för att studera idrottsskolan som ett komplement till skolidrotten uppkom då vi 

själva under en tid var ledare i en fotbollsskola för barn i åldrarna 9-12. Fokus låg på barnens 

glädje och intresse, hit kom barn för att springa av sig och ha kul. De fick möjligheten att 

bygga upp ett bestående intresse för idrotten samtidigt som de fick en meningsfull fritid och 

bättre hälsa. Problematiken låg i att få med flickor till fotbollsskolans verksamhet. Detta ledde 

till en kontakt med skolan där många av barnen gick. Där visade det sig att de hade en 

idrottsskola i form av en skolidrottsförening som hade aktiviteter några dagar i veckan efter 

skolan. Idrottsskolan hade lyckats bra med att aktivera både flickor och pojkar till en fritid 

med rörelse. Detta gjorde att vi blev intresserade av idrottsskolan som helhet och därmed 

grundades de första tankarna kring uppsatsen och dess syfte.  

 

Att vara barn idag skiljer sig en hel del från hur det var att vara barn förr. Denna uppfattning 

grundar sig på effekterna av samhällets utveckling. Ekblom och Nilsson (2000) menar att 

spontan rörelselust som finns hos barn hindras av trafik, asfalterade vistelseytor och det ökade 

intresset för media. TV, film och dataspel har fått en allt större betydelse i barnens värld, 



 

2 

vilket betyder en alltmer stillasittande fritid. Vi anser att barns grundläggande behov inte 

förändrats bara för att omvärlden har förändrats. Ett barn har fortfarande samma behov av lek 

och rörelse nu som då. Riksidrottsförbundet (RF) har länge arbetat med och tryckt på behovet 

av en verksamhet för de barn och ungdomar som inte söker sig till idrottsföreningarna. Därför 

vill vi studera idrottsskolan som ett tillfälle till idrott och fysisk aktivitet, och en plattform att 

skapa ett engagemang och ett intresse utifrån.  

 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva fenomenet idrottsskola som ett verktyg för att ge barn 

möjligheter till mer idrott och fysisk aktivitet. 

 

Frågeställningar: 

- Vad kännetecknar idrottsskolan? 

- Hur arbetar verksamheten för att uppnå de riktlinjer som riksidrottsförbundet satt upp 

för barnidrott?    

 

Bakgrund 

Folkhälsa  

Vi lever idag i ett tjänste- och teknikbaserat samhälle där människan har fått anpassa sig efter 

ett allt högre tempo och snabba förändringar i vardagen. Det finns många oroande tecken som 

visar att stressen ökar bland barn och ungdomar som växer upp under denna tidsepok. Allt fler 

unga anammar ohälsosamma livsstilar där dåliga matvanor och högre alkoholkonsumtion är 

de vanligaste faktorerna. Faktumet att datoranvändningen och TV/film tittandet har ökat bland 

barn och ungdomar ses även som en riskfaktor till stillasittande fritid (Anderson - Kagios, 

Landgren – Möller, Lundström, Lundström, Nordström, (Red) & Person, 2001). Statistiska 

centralbyråns (SCB) undersökningar av levnadsförhållanden visar vidare att andelen 

överviktiga 16-17-åringar har ökat den senaste tiden. Det är ändå en stor andel barn som ägnar 

sig åt idrott på sin fritid. År 1999 var det 70% av pojkarna och 60% av flickorna i åldrarna 7-

15 år som utövade någon form av idrott en gång i veckan eller oftare. Enligt en 

enkätundersökning från ungdomsstyrelsen 1997 minskar idrottsaktiviteten med ökad ålder 
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(Anderson et al., 2001).  Ur ett folkhälsoperspektiv spelar skolämnet Idrott och Hälsa en 

viktig roll när det gäller att kunna påverka individens hälsotillstånd. Sverige tillhör en av de 

nationer i Europa som har minst tid på schemat för idrottsundervisning. Förespråkare för 

ämnets betydelse i skolan tycks få allt svårare i kampen om undervisningstiden (Ekblom & 

Nilsson, 2000).  

 

Det är ingen nyhet att fysisk inaktivitet har en negativ inverkan på hälsotillståndet. Idrotts- 

och motionsvanor får därför en större betydelse än bara som fritidssysselsättning. Att hålla sig 

fysik aktiv får positiva effekter för hälsan både på individ- och samhällsnivå (Engström, 

2005). Ekblom och Nilsson (2000) menar att regelbunden fysisk aktivitet innebär i allmänhet 

ett större välbefinnande, ökat självförtroende och god fysisk arbetsförmåga, vilket ökar 

livskvaliteten och i förlängningen ger ”bättre hälsa” och ett friskare, längre liv. Förutom 

hälsoaspekten varierar betydelsen av fysisk aktivitet i olika åldrar. När det gäller barn och 

ungdomar är regelbunden fysisk aktivitet en betydelsefull del för en allsidig kropps- och 

intellektuell utveckling. Vidare anser Ekblom och Nilsson (2000) att det finns en rad sociala 

och fysiska omgivningsfaktorer som påverkar i vilken utsträckning människan är fysisk aktiv. 

Socialt stöd från familj och vänner, gruppgemenskap och positiv inställning till fysisk 

aktivitet räknas till de viktigaste förutsättningarna för att vara och förbli fysiskt aktiv. En 

annan avgörande faktor för huruvida individen blir fysiskt aktiv eller inte är miljön. 

Ungdomar och vuxna som lever i en miljö, där motion och fysisk aktiv livsstil är naturligt och 

där många i ens omgivning är fysiskt aktiva, löper större chans att själva bli fysiskt aktiva än 

de individer som lever i en miljö där fysisk livsstil inte bejakas. 

 

Näst efter skolan framstår idrotten som en av våra viktigaste ”offentliga” uppfostringsmiljöer. 

I kraft av sin utbredning och popularitet speglar idrotten uppfattningar och normer i samhället. 

Då barn och ungdomar deltar i idrottsaktiviteter införlivar de vuxenvärldens normer, 

värderingar och livsstil. Att bedriva idrottsverksamhet innebär därför att olika former av 

lärande äger rum för barn och ungdomar. Förutom färdigheter inom olika idrotter lär sig 

barnen också något om sig själva och sin egen förmåga (Engström & Redelius, 2005). Vidare 

menar Engström och Redelius (2005) att genom ledarskapet blir ledaren en viktig vuxen för 

barnen i verksamheten, inte enbart idrottsmässigt. Oavsett tidigare utbildning och bakgrund så 

handlar ledarskapet i grund och botten om att vara en god pedagog.   
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Bunkefloprojektet 

Ett välkänt välfärdsprojekt som inspirerat många till att starta olika typer av idrottsskolor och 

andra satsningar för att skapa fler möjligheter för barn att idrotta är Bunkefloprojektet. 

Projektet startade hösten 1999 på Ängslättskolan i Bunkeflostrand som ett samverkansprojekt 

mellan skola, idrottsförening och forskning. Projektet gjordes i form av en forskningsstudie då 

ortopeden Per Gärdsell uppmärksammade hur samhället blev allt mer passivt och valde 

genom Bunkefloprojektet att konkret försöka göra något åt situationen. Målet var att ge 

barnen i skolan en extra timme idrott varje dag och ta hjälp av de lokala idrottsföreningarna 

för att kunna genomföra det. Till en början var det endast för eleverna i årskurs ett och två, 

men sedan 2002 har alla elever på skolan obligatorisk fysisk aktivitet en timme om dagen. 

Ängslättskolan var den första skolan i landet som på schemat hade en timmes fysisk aktivitet 

varje dag. Bunkefloprojektet pågick under ett flertal år och visade att barn mår bättre och 

presterar bättre i skolan med mer fysisk aktivitet. Ur projektet har en modell framtagits, 

Bunkeflomodellen, som bygger på kunskaperna och erfarenheterna från projektet 

(www.bunkeflomodellen.com).   

 

Idrottslyftet  

Idrottslyftet är en ekonomisk satsning från regeringens sida för att främja idrottsverksamheten 

för barn och ungdomar. Regeringen stödjer Riksidrottsförbundet (RF) med 500 miljoner 

kronor om året till den svenska idrottsrörelsen. Regeringen har beviljat stöd för ett år i taget 

men uttryckt en ambition för fyra år från 2007 och framåt. Huvudsyftet är att öppna dörrarna 

till idrotten för fler barn och ungdomar och att utveckla rörelsen så att fler väljer att idrotta 

längre upp i åldrarna. Detta ska ske i ett jämställd- och jämlikhetsperspektiv.  Föregångaren 

till Idrottslyftet är Handslaget som pågick under en fyraårsperiod fram till juni 2007. 

Erfarenheter från Handslaget har bidragit till en större satsning i Idrottslyftet för att få barn 

och ungdomar att stanna inom idrottsföreningar längre upp i åldrarna. I idrottslyftet ligger 

framför allt fokus på fyra punkter som ska främja barn och ungdomsidrott och öppna dörrarna 

för fler. Den första punkten innebär en utveckling av förbund och föreningar. Punkt nummer 

två handlar om att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer. En strävan är att 

genomföra aktiviteter i närområdet. I den tredje punkten ligger fokus på att rekrytera och 

utveckla ledare, en viktig punkt då idrottsverksamheten i Sverige till stor del drivs av ideella 

ledare. Den sista punkten som RF valt att lägga extra tyngd på är samverkan med skolan. 
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Betydelsen av att samverka med skolan har under Handslagets period visat sig vara mycket 

viktig. Med Idrottslyftet ges ett särskilt stöd för samverkan mellan idrottsföreningar och skola. 

I skolans verksamhet finns en möjlighet att nå många barn och ambitionen med Idrottslyftet är 

att nå ännu fler (www.rf.se).  

Hallands Idrottsförbund har upprättat en lokal utvecklingsplan över hur arbetet med 

Idrottslyftet ska fortgå under en fyraårsperiod framöver. Under Handslaget skapades ett brett 

kontaktnät mellan föreningar och skola. Ambitionen är att utveckla skolsamverkan än mer. 

Alla halländska skolor ska kunna ta del av Idrottslyftet och samverka med många 

idrottsföreningar så att eleverna har möjlighet att prova olika aktiviteter. Föreningarna i sin tur 

ska kunna erbjuda fler barn och ungdomar aktiviteter på fritiden. Då skolan är en arena där 

många barn kan nås är det av stor vikt att skolan själv arbetar aktivt och lyfter fram fysisk 

aktivitet. Hallands Idrottsförbunds vision är att få fler verksamma och fungerande 

skolidrottsföreningar. Skolidrottsföreningarna kan fungera som en medelpunkt i skolans 

samarbete med det lokala föreningslivet. Detta skapar en brygga mellan skolverksamhet och 

en idrotts- och fritidsverksamhet.  Satsningen innebär även att skapa föreningsverksamhet i 

skolans närområde, i anslutning till skoldagen, och därmed få en länk till föreningsrörelsen. 

Förbundet jobbar aktivt utefter ett jämställd- och jämlikhetsperspektiv för att både flickor och 

pojkar ska få samma möjlighet att delta. Att skolor och föreningar oavsett storlek, geografisk 

placering eller ambitionsnivå ska få delta och därmed underlätta en bred verksamhet 

(Hallands Idrottsförbund, 2007).  

Idrottslyftet fungerar som så att skolan tar kontakt med de idrottsföreningar som skulle vara 

av intresse att introducera för eleverna. Föreningarna söker sedan ekonomiskt stöd ur 

Idrottslyftet för att kunna bedriva aktiviteter för eleverna på skolan. Stödet från Idrottslyftet 

kan fungera på många olika vis. Det kan vara idrottstimmar, idrottsdagar, rastaktiviteter och 

aktiviteter i direkt anslutning till skoldagen (www.rf.se). 

 

Vad är en idrottsskola? 

Riksidrottsförbundets (RF) definition av en idrottsskola eller Sportis som de även har valt att 

kalla det, grundas i idrottens verksamhetsidé ”Idrotten vill”. Den första idrottsskolan startade 

1983 i Järvsö sedan dess har idén spridit sig över landet (www.rf.se). Det finns många olika 

varianter för vad som kan benämnas som en idrottsskola. Gemensamma nämnare är de 

riktlinjer som finns i ”Idrotten vill” för barnidrott. RF har valt att utgå ifrån dessa punkter:  
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• Idrott för barn ska vara lekfull, allsidig och bygga på flickors och pojkars egna behov 

och förutsättningar samt ta hänsyn till variationer i utvecklingstakt.  

• Barnidrotten ska utformas så att flickor och pojkar kan lära sig idrotten och få ett 

livslångt intresse för den 

• Barns idrott ska i första hand bedrivas i enkla former i närområdet. 

• Tävlingsverksamheten ska huvudsakligen ske lokalt och resultaten ska ges liten 

uppmärksamhet. 

• Idrott för barn ska ledas av ledare med grundläggande kunskap om barns fysiska, 

psykiska och sociala utveckling 

• Barn mår bra av att utöva flera olika idrotter och har rätt att göra det i olika föreningar. 

Därför ska idrottens naturliga säsongskaraktär respekteras i barnidrotten (www.rf.se).   

En idrottsskola bygger på att barn får prova på flera olika idrotter i enlighet med deras ålder 

och nivå. Eftersom barnen utövar flera olika idrotter, tränar de på att behärska kroppen genom 

grundläggande motoriska övningar. En idrottsskola är enligt RF: s riktlinjer till för barn under 

tolv år, men det finns även idrottsskolor för äldre barn och ungdomar. Det finns olika 

varianter av idrottsskola beroende på de förutsättningar som finns där verksamheten 

arrangeras, exempelvis sommaridrottsskola eller idrottsskola inom fritidshemmets 

verksamhet. En grundläggande tanke är att idrottsskolan ska vara tillgängligt för alla därför är 

det viktig att det ligger i närmiljön. Barnen ska ha möjlighet att ta sig ditt själva. Ett bra 

alternativ är att genomföra aktiviteterna i anslutning till eller i skolans lokaler. En viktig del i 

pedagogiken är leken, det ska vara roligt och leken skapar ett naturligt sätt att lära sig saker. 

De viktigaste egenskaperna för en ledare inom en idrottsskola är att ha ett intresse och 

engagemang för barnen, aktiviteterna ska bedrivas utefter barnens förutsättningar. 

Utgångspunkten är att när barnidrott bygger på barns egna villkor skapas förutsättningar för 

ett livslångt intresse för idrott (www.rf.se).  

 

Tidigare satsningar 
Sett ur ett historiskt perspektiv har idrottsskolan som fenomen och som möjlighet att skapa 

bra barnidrott varit verksam sedan början av 1980-talet. Riksidrottsförbundet tog 1983 fram 

de första särskilda målen för hur barnidrott skulle bedrivas (Tebelius, 1988). Den första 

idrottsskolan startade som nämnt innan i Järvsö 1983 (www.rf.se). I sin studie om 

idrottsskolor, vars syfte var att kartlägga olika modeller av idrottsskolor runt om i Sverige, 
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visar Tebelius (1988) vikten av att bedriva idrott för barn på barns villkor. Det framkom även 

att leken skulle vara i centrum och utan några tävlingsmoment inblandade. Tebelius (1988) 

visar resultat på att barn fick en bättre rörelseförmåga, de lärde sig att fungera bättre i grupp 

och framförallt upplevde barnen glädje med att idrotta. Svårigheter fanns med att rekrytera 

ledare och det upplevdes i några fall svårt att finna ledare som arbetade utefter idrottsskolans 

idé; att barnens aktiviteter skulle anpassas efter deras behov och ingen tävlingsverksamhet 

eller specialisering skulle förekomma.  

 

SISU idrottsutbildarna och riksidrottsförbundet startade 1998 upp ett integrationsprojekt. 

Projektet hette ”idrott – utbildning – delaktighet – integration” och syftet var att: ”tillvarata 

idrottens sociala kontaktnät för att över hela landet starta upp ett lokalt utbildnings- och 

mobiliseringsarbete i invandrartäta miljöer för att utveckla modeller och metoder för en 

ömsesidig integration” Idrottsrörelsen såg en möjlighet att stärka effekterna av samhällets 

insatser för att integrera invandrare i det svenska samhället. Idrotten idag handlar om så 

mycket mer än bara sport och prestationer. Idrotten anses även bära på ett socialt ansvar 

gentemot alla aktiva. Genom att skapa naturliga mötesplatser för människor med olika 

kulturella och etniska bakgrunder byggdes en lärandeprocess upp som gick ut på att 

individerna lär av varandra. Människor kunde träffas, umgås och skaffa sig kunskap och 

förståelse för andras kulturella värderingar. Ett exempel på en sådan mötesplats var en 

idrottsskola, där barn med olika bakgrunder kunde samlas för att tillsammans idrotta, leka och 

ha roligt (SISU Idrottsutbildarna, 2002).   

 

För SISU distriktet i Västra Götaland ledde projektet till att en idrottsskola startades upp i ett 

invandrartätt område i Borås. Här ansågs behovet vara stort då det var brist på meningsfull 

sysselsättning för barnen på området. Allt som fanns var en fotbollsförening. Projektet fick 

medel från Allmänna Arvsfonden för att bedriva aktiviteter på området, och kommunen 

ställde sig bakom projektet då området ansågs vara ett av stadens problemområden. Två 

kvinnliga projektledare anställdes därefter för att driva projektet. En del i projektet var att 

erbjuda juniorerna i fotbollsföreningen en ledarutbildning så de kunde leda barngrupperna i 

idrottsskolan. Före idrottsskolans tid hade inte området någonting. Klubbstugan var ett ruckel 

och killarna i fotbollsföreningen fick byta om i en gammal tvättstuga. Tack vare drivande 

projektledare som inte gav sig i första taget fick området i slutändan en konstgräsplan, nya 

omklädningsrum, en boulebana och en liten scen. Värdefulla kontakter byggdes upp genom 

föreningslivet och det blev en bättre gemenskap i skolan och på området i stort. Projektet 
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pågick under en treårsperiod och som mest hade idrottsskolan 253 barn inskrivna i 

verksamheten, vilket nästan motsvarade alla barn på skolan. Idrottsskolan lades ner efter 

projektets slut då föreningen på området inte hade kapacitet eller resurser för att driva den 

vidare. Idag finns däremot planer på att idrottsskolan ska startas upp igen (Intervju Borås, 

2007). 

 

I Växjö fanns en annan variant på en idrottsskola i form av ett idrottsfritids. Idén med ett 

idrottsfritids kom ursprungligen från en lärare som sedermera blev ledare för projektet. Idén 

uppkom under början av 2000-talet då läraren ansåg att många barn och ungdomar gick 

sysslolösa på fritiden och behövde en mer meningsfull fritid. En projektansökan gjordes ur 

Allmänna Arvsfonden vilket resulterade i ett ekonomiskt stöd för att bedriva en idrottsskola 

som ett fritids under tre år. Fritidset drevs genom en friidrottsförening i staden och med hjälp 

av kommunens resurser. Genom samarbetet med friidrottsföreningen hade idrottsskolan 

tillgång till ett stort område med bra lokaler där de kunde bedriva många av aktiviteterna. 

Efter skoldagens slut hämtade två minibussar, i idrottsfritidsets regi, upp barnen på deras 

skolor och körde dem till området. Föräldrarna hämtade sedan upp sina barn på området efter 

idrottsskolan. En viktig tanke med idrottsskolan var integrationen mellan barn från de olika 

stadsdelarna. Resultat från idrottsskolan visade på vänskap mellan barn från de olika 

stadsdelarna. Efter tre år var det ekonomiska stödet slut och då fick kommunen ansvaret för 

idrottsfritidset men kommunen beviljade ingen fortsättning. Idrottsfritidset fick läggas ned, 

trots en utvecklande och växande verksamhet. Inför det fjärde året hade idrottsskolan cirka 

200 barn som hade anmält sitt intresse (Intervju Växjö, 2007).  

 

 

Begreppsdefinitioner 

 

Fysisk aktivitet: definieras som all form av kroppsrörelse som resulterar i ökad 

energiomsättning, vilket omfattar all medveten och planerad typ av muskelaktivitet (Marcus 

& Forsyth, 2003). 

 

Idrottsskola: begreppet idrottsskola som används i denna studie bygger på RF:s riktlinjer för 

idrottsskolor. Barn får prova på flera olika idrotter utan tävlingsinriktning i enlighet med deras 

ålder och nivå (www.rf.se).  
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Lek. Genom lekens egenskaper kan barnet knyta verkligheten till sig på ett positivt och 

lekfullt sätt. I lek utvecklar barnet ständigt nya färdigheter, både kognitivt, emotionellt och 

socialt. För barn är själva leken det centrala målet, de leker för att leka (Annerstedt, Hansen & 

Langlo-Jagtoien, 2002). 

 

 

Teoretisk referensram 

De tre teorier vi valt att presentera behandlar barns utveckling, inlärning och beteende och är 

därför väsentliga i valet av och intresset till idrott och fysisk aktivitet. 

Lek och utveckling 

Under barnaåren är olika former av fysik aktivitet en förutsättning för lärande och utveckling. 

Utveckling är en process som är bunden till olika faser i livet. Den sker som ett samspel 

mellan arvsbetingade processer och stimulering från den omgivande miljön. De medfödda 

anlagen utgör grunden för utveckling, medan påverkan från omgivningen är avgörande för 

resultatet (Annerstedt, Hansen & Langlo-Jagtoien, 2002). Åldern 4-9 år är betydelsefull för 

barn då de har en mycket bra motorisk inlärningsförmåga. Leken och rörelsen är det viktiga, 

att låta barnet röra på sig och få utlopp för sin naturliga rörelsemotor (Bergström, Huitfeldt, 

Huitfeldt, Tärnklev & Ågren, 1998). I dessa åldrar kan de individuellt utvecklingsmässiga 

skillnaderna mellan barnen vara stora. En betydligt mindre eller i princip obefintlig skillnad 

finns mellan pojkar och flickor (Hwang & Nilsson, 2003). I 9-12 års ålder har barnet en allt 

bättre kontroll över sin kropp, lekarna blir mer invecklade och organiserade idrottsaktivteter 

blir vanliga. Under denna tidsperiod blir det egocentriska tänkandet mindre och barn får en 

uppfattning om sig själv och andra, självbilden förändras. Hur skolan och föreningarna arbetar 

med dessa frågor spelar en stor roll för barns uppfattning om den egna prestationsförmågan 

och den fysiska, kognitiva och sociala kompetensen (ibid).   

 

Själva utförandet av en aktivitet är en förutsättning för inlärningsprocessen. I början måste 

barnet koncentrera sin uppmärksamhet på hur varje rörelse ska utföras. Genom att öva och 

upprepa rörelser i en aktivitet sker så småningom en inlärning hos barnet. Det är viktigt att 

sätta sig in i betydelsen av barns olikheter när det gäller tid till att i egen takt närma sig 

utmaningar i omvärlden. Därför bör det betonas att barn kräver variation i 

inlärningssituationerna (Annerstedt, Hansen & Langlo-Jagtoien, 2002). När en rörelse väl är 



 

10 

inlärd tänker barnet inte längre på hur han eller hon ska göra. Rörelsen kommer utan 

medveten ansträngning och fokus kan riktas mot någonting annat. Detta kallas enligt Polanyi 

(i Annerstedt, Hansen & Langlo-Jagtoien, 2002) för tyst kunskap och kan förklaras som att 

kroppen ”vet” hur den ska röra sig. Det handlar om en inlagring i kroppen som inte enbart kan 

inträffa med hjälp av viljan, utan övning och lyckade utföranden måste till för att utveckla en 

färdighet. Inlagringen av en färdighet försvinner aldrig. Har vi en gång lärt oss grundslaget i 

volleyboll glömmer vi det aldrig (Annerstedt, Hansen & Langlo-Jagtoien, 2002). 

 

Leken är barns sätt att tolka omvärlden på och en del av deras existens. Genom att delta i lek 

utvecklar barnet ständigt nya färdigheter, både kognitivt, emotionellt och socialt. Barn 

behöver vara i rörelse för att leka, för att lära sig och för att hålla sig friska (Annerstedt, 

Hansen & Langlo-Jagtoien, 2002). Engström och Redelius (2005) menar att lekens uppgift är 

att roa för stunden. Leken är alltid frivillig och verksamheten strävar efter att barnen ska ha 

roligt här och nu. I leken finns inget investeringsvärde, med det menas att den inte har något 

annat syfte än att den ska vara lustfylld. Till skillnad från tävling och rangordning är inte 

leken målstyrd, utan drivkraften ligger i att det ska vara lustfyllt och engagerande. Engström 

och Redelius (2005) menar vidare att det inte är resultatet som är intressant, utan själva 

processen. Idrott som har lek och rekreation som den centrala och grundläggande principen 

får skilda konsekvenser för deltagarnas lärande. Sammanfattningsvis innebär denna 

idrottspraktik att det ska vara roligt, spännande och meningsfullt för stunden. 

 

Idrottens egenvärde  

Engström (1999) har i sin forskning påvisat att motivet för att idrotta kan se olika ut hos olika 

människor. Idrott bedrivs inte enbart för att det är bra för hälsan utan idrott kan precis som 

konst och musik ha ett värde i sig, d.v.s. ett egenvärde. Den som idrottar gör det inte för något 

annat motiv än just aktiviteten i sig självt. Genom idrotten kan individen få en speciell 

upplevelse. De vanligaste motiven för idrottens egenvärden är att ha roligt, uppleva spänning 

eller att för stunden få en avkoppling från vardagens förpliktelser. Kamp och lek utgörs av 

värden som finns för stunden, dessa utesluts när tävlingssystem med rangordningsprinciper 

kommer in i bilden. I tävlingssammanhang har kamp och rangordning två helt olika 

innebörder, tävling som kamp handlar om ett egenvärde medan tävling som rangordning 

handlar om ett investeringsvärde (Engström, 1999) 
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Habitus  

Annerstedt, Hansen och Langlo-Jagtoien (2002) menar på att miljön har betydelse för vilka 

idrotter barn väljer. För att belysa detta vidare har vi valt att använda oss av Pierre Bourdieu 

som är känd för sin analys av människors beteende genom begreppet habitus. Begreppet 

bygger på tanken att individens inlärda vanor, mönster, tidigare erfarenheter och preferenser 

är styrande för hur människan handlar, tänker, uppfattar och värderar sin omvärld. Habitus 

kan ses som ett system av inlärda mönster som möjliggör för människan att orientera och 

skapa sig en uppfattning om omvärlden, samtidigt som det utgör en grund för individen att 

tänka och handla utifrån även i nya situationer.  Individen styrs av omedvetna strategier och 

smakprinciper i sina praktiska handlingar, ens egna preferenser framstår som självklara och 

får utryck i en känsla för vad som är lämpligt, passande och smakfullt i valet av t.ex. mat, 

kläder, möbler, film och fritidsaktiviteter. Även när det gäller hur vi talar, rör oss, tolkar 

varandra och i vilket socialt sammanhang individen känner tillhörighet till har ursprung i 

habitus. Det handlar om en förkroppsligad känsla för praktiken, vilken är utformad av 

individens tidigare erfarenheter och som är ”inristad i kropp och sinne”. Bourdieu (i 

Engström, 1999) lyfter fram att habitus är en djupt liggande känsla för vad som är det rätta, 

det rimliga och det passade i åsikter och livsval. Formandet av habitus tar vid redan i den 

tidiga barndomen. Då individen är mest mottaglig för intryck från omgivningen. Detta är en 

viktig tid då barnet intensivt jobbar med att tillägna sig alla intryck och erfarenheter. Samma 

aktivitet har olika värden beroende på individens habitus; t.ex. att jogga kan ha olika innebörd 

för individer med olika habitus (Bourdieu, 1986, Ref i; Engström, 1999).  

 

Metod 

 
Vi valde att tillämpa en explorativ studie vid undersökningen. En explorativ studie har som 

syfte att inhämta så mycket kunskap som möjligt om ett ofta relativt okänt område. Målet är 

att söka mönster och belysa området ur ett allsidigt perspektiv (Gratton & Jones, 2004). 

Genom Hallands Idrottsförbund togs kontakt med de skolor som med Idrottslyftet bedrev 

idrottsskolor. Ryktesvägar gjorde att vi fick vetskap om den privata idrottsskolan. Dessutom 

beslöt vi oss för att närmare studera två integrationsprojekt, som funnits i Borås och Växjö.  
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Urval  

Valet av idrottsskolor och de respondenter som skulle intervjuas gjordes genom ett strategiskt 

urval. Enligt Cantzler (1992) kan ett strategiskt urval handla om att studera det som skiljer sig 

mycket för att få en stor bredd i undersökningen. För att bäst besvara studiens syfte och 

frågeställning valdes en variation av olika idrottsskolor och därmed skapades en bredd i 

undersökningen vilket gjorde det möjligt att upptäcka fler aspekter och få förståelse för 

skeenden och problem. Två idrottslärare och en rektor intervjuades på skolor som bedrev ett 

samarbete med idrottsföreningar genom Idrottslyftet. Intervjuer genomfördes även med två 

projektledare för en satsning i projektform. Slutligen gjordes även en intervju med en ledare 

för en privat satsning och ytterliggare en projektledare för en satsning i projektform. 

Sammanlagt genomfördes sex stycken intervjuer och samtal med sex stycken föräldrar från 

den privata satsningen. Båda könen var representerade i urvalet och respondenterna var i 

varierad ålder med olika bakgrund och utbildning. Tre observationer genomfördes på tre olika 

idrottsskolor. De olika idrottsskolorna bedrevs i tre olika län. 

  

Instrument   

Kvalitativ intervju bygger på ett möte mellan två personer, intervjuare och respondent. 

Intervjuarens uppgift är att få respondenten att lämna ifrån sig en viss information (Merriam, 

1994). Intervjuer ansågs vara den bästa metoden för att besvara syfte och frågeställning för 

studien. Till grund för intervjuerna användes en intervjuguide. Att i förväg förbereda ett 

frågeformulär talar för att intervjun är strukturerad och att intervjuaren styr samtalet i planerad 

riktning (Dahmström, 2005). Enligt Merriam (1994) är det viktigt som intervjuare att vara 

neutral och icke- bedömande. Vidare är det betydelsefullt att som intervjuare att lyssna mer än 

att tala. Undersökningen gjordes med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide. Kategorier 

från RF: s riktlinjer fanns uppsatta som basfrågor till varje intervju. För att få en djupare 

förståelse och en mer övergripande bild över fenomenet gjordes även observationer av några 

verksamheter, dessutom fördes samtal med föräldrar till barn på en av idrottsskolorna.  

 

Observation kan användas för att komplettera information som har samlats in från andra 

tekniker, bland annat intervjuer. En ostrukturerad observation genomförs oftast i ett 

utforskande syfte för att kunna inhämta så mycket information som möjligt kring ett visst 

problemområde. Observationen för studien genomfördes som en ostrukturerad observation 
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med icke deltagande observatörer. Observatören får inte störa men måste kunna se allt som 

sker (Davidson & Patel, 2003). Fördelar med observation är närheten till skeendet och 

möjligheten till att studera fenomenet i dess naturliga miljö och omgivning. Nackdelar med 

observation är att feltolkningar och missförstånd av situationer kan ske. En observatörs 

närvaro kan även påverka det som studeras (Gratton & Jones, 2004). Vid studiens observation 

tillämpades ingen observationsguide. Istället studerades verksamheterna utifrån kategorier 

gällande RF:s riktlinjer och nyckelord skrevs ner under de olika kategorierna vid 

observationen. En sammanställning skrevs sedan ned direkt efter genomförd observation. 

Kategorierna till intervjuerna och observationerna utgick från delar av RF: s riktlinjer för 

barnidrott.  I undersökningen valdes en riktlinje bort. Denna handlade om att 

tävlingsverksamheten huvudsakligen ska ske lokalt och resultaten ska ges liten 

uppmärksamhet. De kategorier som användes var;  

• Idrott för barn ska vara lekfull, allsidig och bygga på flickors och pojkars egna behov 

och förutsättningar samt ta hänsyn till variationer i utvecklingstakt.  

• Barnidrotten ska utformas så att flickor och pojkar kan lära sig idrotten och få ett 

livslångt intresse för den 

• Barns idrott ska i första hand bedrivas i enkla former i närområdet. 

• Idrott för barn ska ledas av ledare med grundläggande kunskap om barns fysiska, 

psykiska och sociala utveckling 

• Barn mår bra av att utöva flera olika idrotter och har rätt att göra det i olika föreningar. 

Utefter ovanstående kategorier utformades respektive intervjuguide med följdfrågor beroende 

på respondenten och den aktuella verksamheten. Intervjuguiden var upplagd så att en öppen 

dialog och diskussion kunde föras med respondenten. Enligt Patel och Tebelius (1987) 

handlar tillämplighet om att insamlingsteknik och undersökningsgrupp ska stämma överens i 

förhållande till frågeställning och det tänkta undersökningsupplägget. Detta fanns i åtanke då 

kategorier och frågor för undersökningen utformades  

 

Datainsamling  

Den första kontakten med de olika idrottsskolorna togs via e-mail. På de skolor som 

samarbetade med föreningar genom Idrottslyftet togs även kontakt med rektorerna. En 

förfrågan om intresse gjordes och syftet med studien förklarades i generella drag. I samråd 
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med respondenterna bokades tid och plats för intervju och en eventuell observation. 

Besökintervjuer gjordes hos fem av respondenterna medan den sjätte genomfördes hemma 

hos en av oss. Samtal med fyra av föräldrarna genomfördes i anslutning till den observation 

som gjordes på den privata satsningen. Med de resterande två föräldrarna fördes ett samtal i 

deras hem. En förfrågan om tillåtelse att spela in intervjuerna gjordes inför varje intervju med 

respektive respondent. Ett godkännande erhölls av alla. Vidare förklarades att allt som sades i 

intervjuerna skulle behandlas konfidentiellt, i den mening att inga namn nämndes i studien. 

Observationer genomfördes på två skolor som tillämpade Idrottslyftet samt på den privata 

satsningen. Allt som allt genomfördes tre stycken observationer. Två av observationerna 

varade cirka en timme vardera. De tredje varade även den i en timme dock observerades flera 

olika aktiviteter inom en och samma verksamhet.     

 

Dataanalys  

När intervjuerna var genomförda renskrevs ljudinspelningen och sedan sammanfattas de 

under de olika kategorier som utgjorde intervjuguiden. I resultatdelen sammanställdes de 

olika kategorierna från respektive intervju och nya kategorier skapades för att få ett 

överskådligt resultat. Dessa kategorier var: 

• Lek, glädje och tävlingsinriktning 

• Allsidighet  

• Omgivningsfaktorer 

• Idrott för alla 

• Intresse 

• Ledarskap 

Observationerna och iakttagelserna vävdes även in under dessa kategorier för att skapa en 

större helhetsbild. Variationer och olika fenomen analyserades och mönster söktes inom 

kategorierna. Jämförelse och analys gjordes med teori, praktik och tidigare forskning.  

 

Etik  

De etiska aspekterna är av stor vikt att ta med i hela forskningsprocessen, såväl under 

insamling som vid analys av materialet (Davidson & Patel, 2003). Vid intervjutillfället 

informerades respondenterna om studiens syfte, vidare påpekades att deltagandet var frivilligt 
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och att respondenten fick avbryta intervjun när som helst. Ett samtycke erhölls från alla 

respondenterna till att genomföra en intervju och att en ljudinspelning kunde göras. 

Information gavs om att studien var konfidentiell i den mening att respondentens namn inte 

skulle nämnas i texten och att intervjumaterialet endast var till för oss författare och 

handledare.  För att underlätta och skapa en trygghet för respondenten ställde endast en av oss 

frågor under intervjun. Den andra fanns med som stöd och gjorde endast inflickningar vid 

behov. Vid observationerna gjordes en förfrågan hos respektive ledare om att få observera 

verksamheten. Barnen i verksamheten var aldrig i fokus under observationerna, utan det var 

verksamheten i sin helhet som var intressant för studien. 

 

Resultat 

 
I detta avsnitt presenterar vi resultatet av vår empiriska studie. Av de idrottsskolor vi har 

undersökt är några inom ramen för skolans verksamhet medan andra ligger helt utanför. 

Därför har vi valt att dela upp materialet i två grupper: Idrottsskolor genom Idrottslyftet och 

idrottsskolor utanför skolan. Inledningsvis beskriver vi idrottsskolorna i vardera grupp för att 

sedan förtydliga resultatet med hjälp av de framtagna kategorierna. I beskrivningen nedan är 

namnen på skolorna fingerade. Eftersom verksamheterna i Borås och Växjö finns 

dokumenterade i offentliga handlingar har vi behållit orternas namn i texten. 

 

Idrottsskolor genom Idrottslyftet 

För att få en djupare förståelse för hur Idrottslyftet bedrivs i praktiken tittade vi närmare på tre 

skolor i Halland som bedrev någon form av verksamhet genom Idrottslyftet. Initiativet togs 

dels från skolorna själva och dels från Hallands Idrottsförbund. Några av skolorna fick hjälp 

och stöd redan då Handslaget startades. Dessa skolor hade tidigt uppmärksammat 

problematiken med barns minskade fysiska aktivitet både inom och utanför skolan. 

Personalen på en utav skolorna hade bland annat reagerat på allt sämre resultat i ämnet idrott 

och hälsa, vilket de såg som mycket oroväckande. Skolorna beslutade sig för att göra något åt 

saken och med hjälp av Handslaget och numera Idrottslyftet kunde skolorna bedriva en ny 

form av verksamhet för att öka barnens fysiska aktivitet. Varje skola hade en egen plan för 

hur arbetet skulle bedrivas.  
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Björkskolan som var den första skola vi besökte bedrev ett rörelseprojekt som omfattade hela 

skolan, både låg och mellanstadiet. Rörelseprojektet innebar att eleverna fick en extra 

schemalagd timme rörelse i veckan. Den andra skolan, Granskolan, hade framställt en ny 

profil kallad: ”rörelse och hälsa”, vilken skulle genomsyra stora delar av skolarbetet. Barnen 

på mellanstadiet fick 100 minuter extra tid på schemat i veckan som var till för ”rörelse och 

hälsa”. Förutom rörelsetemat diskuterades även hälsofrågor rörande mat, sömn och livsstil 

med eleverna. När de gällde eleverna i lågstadiet bedrevs någon form av rörelse varje dag i 

enlighet till skolans profil Den sista skolan vi studerade var Ekeskolan, de hade genom 

inspiration och bidrag från Idrottslyftet startat upp sin länge vilande skolidrottsförening. 

Föreningen hade två aktivitetsdagar per vecka, en för de yngre och en för de äldre eleverna på 

skolan. Skolidrottsföreningens styrelse bestod av engagerade barn och en idrottslärare i 

egenskap som ett vuxenstöd till barnen. Det kostade 20 kr att vara medlem för hela året. Målet 

för samtliga skolor var att barnen skulle få testa på många olika idrotter med störst fokus på 

rörelse och glädje. 

 

Lek, glädje och tävlingsinriktning 
Skolorna ansåg att den första byggstenen i Idrottsskolan var leken. Det framkom ur samtliga 

intervjuer att glädjen var ett centralt begrepp och att tävlingsmoment helst skulle undvikas 

under aktiviteterna. Föreningarna som genom Idrottslyftet samarbetade med skolorna 

bestämde innehållet för sina idrotter. Syftet var att de skulle presentera idrotten på ett bra och 

lekfullt sätt. Idrottsläraren på Granskolan uttryckte att: ”Föreningen måste rätta sig efter vår 

skola och för de eleverna som kommer, det är ju inte någon tävling och ingen idrott det är ju 

för att det ska vara roligt och testa på.”  Rektorn för Björkskolan menade på att föreningarna 

ska göra det lustbetonat och skapa en attraktionskraft. ”För klubbarnas del handlar det ju 

mycket om att göra det lustbetonat för det är ju så att dom kan skapa folk till att komma dit, 

och det tycker jag är bra. Det är likadant med skolidrotten, där tycker jag inte heller att det 

ska vara så tävlingsinriktat, då kan man gå till föreningarna för att få det” (Björkskolan). 

Vidare ansåg rektorn att det aldrig riktigt hann bli tävlingsinriktat då en aktivitet endast 

pågick i fem veckor sen skiftade barnen aktivitet. Vid våra observationer på några av 

verksamheterna förekom vissa inslag av tävling. Aktiviteterna innefattade i de fallen 

poängräkning och rangordningssystem. Ekeskolans idrottslärare hade gett barnen eget ansvar 

att hålla i uppvärmning, spelschema, regler och poängräkning i en badmintonturnering. Det 

observerades att barnen samarbetade för att lösa situationen och de tycktes gå in för uppgiften. 
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Alla fick spela och det var en god stämning bland barnen. Vidare ansåg ledaren för samma 

skola att aktiviteterna med idrottslyftet skapade gemenskap och samarbete mellan årskurserna 

på skolan. 

 

Allsidighet 
Den andra byggstenen i idrottsskolan bestod av att barnen fick möjligheten till prova på flera 

olika idrotter. Vilka idrotter som introducerades bestämdes på olika sätt på skolorna. 

Exempelvis på Björkskolan bestämde skolan vad de trodde att barnen skulle vilja göra, medan 

Ekeskolan lät barnen ha ett medbestämmande i val av aktivitet. Enligt respondenterna fanns 

det oftast ett rullande schema över en period med olika idrotter. Samtliga skolor samverkade 

med närliggande idrottsföreningar, samarbetets utsträckning varierade hos de olika skolorna 

beroende på föreningslivsutbudet på området. Det framkom ur intervjuerna att det var viktigt 

för skolan att skapa goda kontakter med många föreningar och ledare för att skapa ett gott 

samarbete mellan skola och föreningsliv. Respondenterna lyfte fram att föreningarnas uppgift 

var att introducera olika idrotter för barnen genom ”prova - på” verksamhet. Aktiviteterna 

kunde bestå av allt från bollspel, innebandy och bordtennis till ridning, boule, luftgevärsskytte 

eller skogspromenader. Idrottsläraren på Granskolan ansåg att vikten av allsidig träning var 

stor, då det ökar barnens möjlighet att hitta sin ”rätta” idrott. ”Konkurrenterna som finns idag 

är oerhört intressanta, som data, video och TV. Men framförallt data, du kan sitta i timmar 

efter timmar, tiden bara rinner iväg. Då blir det här; äter dåligt, sover dåligt och orkar inte 

röra på sig. Du ska ju leva ett helt liv” (Granskolan). Med detta argument menade 

idrottsläraren att det har blivit en hälsofråga att röra på sig. Idrottsläraren på Ekeskolan trodde 

på kontinuiteten, att man ska röra på sig med jämna mellanrum och då ska det handla om lite 

längre perioder. Denna idé genomsyrade Ekeskolans arbete med idrottslyftet. 

 

Omgivningsfaktorer 
Grundtanken hos samtliga skolor var att aktiviteterna skulle vara lätta att ta sig till och 

ekonomiskt möjliga att utöva på fritiden. En del av aktiviteterna bedrevs i skolornas lokaler 

medan andra i föreningarnas lokaler vilka i så fall låg på ett lagom avstånd från skolan. 

Samtliga respondenter ansåg att i största mån skulle aktiviteterna bedrivas på skolans område. 

Det framkom ur intervjuerna att skolans geografiska placering hade stor betydelse i valet av 

idrotter. Skillnad fanns mellan de större och mindre orterna. Ekeskolan ansåg att det fanns 
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stora begränsningar av utbudet av föreningar i samhället. Närhet till skog och mark skapade 

för Granskolan möjligheter och förutsättningar till aktivitet och en bra träning för 

grovmotoriken. Rektorn på Björkskolan menade på att skolans centrala läge gjorde att de hade 

möjlighet att gå till de flesta platserna i och runt om staden. Några skolor lät barnen cykla till 

och från aktiviteterna, på så vis fick de in ytterligare ett rörelse moment. ”Det är rätt härligt 

att se när alla klasser cyklar iväg till simhallen här. Cyklar bort, det är ju jättemysigt” 

(Björkskolan). Detta kunde vi själva bevittna under observation på Granskolan, då barnen 

cyklade i en gemensam skara till alla aktiviteterna som låg utspridda i samhället.   

  

På Ekeskolan bedrevs aktiviteterna i skolans lokaler efter skoldagens slut. Alla barn hade då 

möjlighet att delta och ta sig dit på egen hand. Vid observationen på denna skola reflekterades 

det över den lilla idrottshallen som fanns att tillgå. Respondenten menade på att med en bra 

planering gick det att utnyttja lokalens alla hörn. 

 

Idrott för alla 
Skolorna som hade ett samarbete med Idrottslyftet hade olika tillvägagångssätt för att nå 

barnen. Både Björkskolan och Granskolan hade förlagt verksamheten på skoltid, vilket 

innebar att deltagandet var obligatoriskt för barnen. Rektorn på Björkskolan menade på att det 

är skolan som bestämmer hur länge barnen ska vara i skolan. Barnen kan inte välja om de vill 

gå på aktiviteterna eller inte eftersom det är en del av skoldagen. Ekeskolan bedrev 

aktiviteterna genom sin egen idrottsförening. Deltagandet var frivilligt eftersom verksamheten 

var förlagd efter skoldagens slut. Det framgick att fördelningen mellan pojkar och flickor 

överlag var jämn på de obligatoriska verksamheterna. När det gällde Ekeskolans 

skolidrottsförening fanns det ett stort övertag av deltagande pojkar. Idrottsläraren för skolan 

upplevde en svårighet att få med nybörjare i verksamheten, då gruppen ansågs ha en hög nivå. 

Vid frågan kring hur Idrottslyftet kunde främja integration hade respondenterna inte så 

mycket att säga. De menade på att integrationen på skolorna redan fungerade väl.   

Idrottslyftet är bra enligt samtliga respondenter då de barn som inte deltar i någon aktivitet på 

fritiden, genom skolan kan få en möjlighet att prova på många idrotter. Därmed kan ett barn 

skapa sig ett intresse för en aktivitet utanför skolan.  
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Intresse 
Några respondenter ansåg att intresset hos barnen var svårt att uttala sig om. Målet var att 

barnen skulle bli mer intresserade av idrott och fysisk aktivitet. Vidare upplevde 

respondenterna att det var svårt att urskilja något resultat i frågan. Rektorn på Björkskolan var 

tveksam till huruvida barnen hade skapat sig något bestående intresse.  Då skolan startade upp 

verksamheten med Handslaget hade respondenten en föreställning om att samarbetet skulle 

leda till att fler barn skulle bli aktiva i någon förening. Vid intervjutillfället menade hon att det 

var få barn som hade engagerat sig i någon förening genom aktiviteterna med Handslaget och 

Idrottslyftet. Granskolan hade lyckats få in en del barn i någon förening, idrottsläraren 

menade på att skytteföreningen fått 15-20 nya medlemmar. Därmed hade respondenten sett en 

ökning av intresse för idrott och fysisk aktivitet. Vidare ansåg respondenten att intresset till 

idrott inte var svårt att stimulera då barn idag tycker det är roligt att hålla på med många olika 

idrotter. När det gällde intressefrågan ansåg rektorn på Björkskolan att en förutsättning för att 

skapa ett bestående intresse var att tävlingsmomenten skulle tonas ned och att barnen började 

i tidig ålder. Vilket kan styrkas med detta citat; ”Men sen blir det ju lite sent för jag tror ju att 

ju äldre man blir desto svårare att söka fritidsaktiviteter, utan ska man göra det med sporten 

ska man vara lite yngre. Sen är ju segregeringen ganska stor där man plockar ut, alltså det 

sker ju en ganska stor, alltså från det här lekfulla när dom är lite yngre till 

tävlingsinriktningen” (Björkskolan). Vidare ansåg respondenten att aktiviteterna med 

Idrottslyftet kanske inte skapade något bestående intresse hos barnen. Men när det gällde 

exempelvis simning och dans var det aktiviteter som barnen skulle kunna ha nytta av hela 

livet. Idrottsläraren på Ekeskolan ansåg att problematiken med att skapa ett bestående intresse 

för någon aktivitet bland annat berodde på det geografiska läget. Skolan låg på en mindre ort 

med få resurser vilket krävde att föräldrar ställde upp för att skjutsa sina barn till aktiviteterna. 

Enligt respondenterna var en del av föreningarnas roll att få in fler barn i föreningens 

verksamhet. De menade vidare att samarbetet mellan skolan och föreningarna gynnade 

föreningarnas rekryteringsmöjligheter.    

 

Ur intervjuerna framkom det att vissa respondenter upplevde en svårighet och oförmåga när 

det gällde att nå alla barn. Framförallt när det gällde de barn som verkligen behövde finna ett 

intresse för idrott och fysisk aktivitet. De flesta av barnen som deltog i skolidrottsföreningen 

på Ekeskolan var sedan tidigare aktiva inom någon förening på fritiden. Idrottsläraren ville 

även nå de barn som inte sysslade med någon fysiskt aktiva eller idrott på sin fritid. 
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Ledarskap  
Vid frågor gällande ledarskap och utbildning fanns det skilda åsikter bland respondenterna. 

Idrottsläraren på Granskolan ansåg att det var sunt förnuft som gällde. Enligt rektorn på 

Björkskolan bar lärarna alltid det största ansvaret för gruppen medan ledaren från föreningen 

har det innehållsmässiga ansvaret. Vidare menade hon att hur aktiviteterna fungerade till stor 

del berodde på vilka ledare som kom från föreningarna. Skolan hade erfarenheter av att ledare 

inte dök upp. ”Då har våra lärare fått ta över det ansvaret och det blir ju inte riktigt samma 

sak och det är ju inte meningen” (Björkskolan). Under observation av verksamheten på 

Granskolan uppmärksammades det att under vissa av aktiviteterna hade lärarna ansvaret som 

instruktörer. Idrottsläraren menade att lärarna själva hade hand om de aktiviteter de kände att 

de klarade av. I övriga aktiviteter tog de hjälp från ledare från föreningarna, t.ex. vid 

ridningen och skyttet.  På Ekeskolan observerades att läraren ville ge barnen möjlighet att leda 

varandra: ”En idé är att utbilda de äldre till aktivitetsledare för de yngre” (Ekeskolan). 

Respondenten var aktiv under aktiviteten genom att ge barnen feedback och stöd, läraren 

deltog även själv vid något tillfälle. Ledarna som ställde upp från de olika föreningarna var i 

blandade åldrar och kom från olika positioner i föreningen. Vid observationstillfällena fick vi 

möta både ungdomsledare och pensionärer från föreningarna. Vidare framgick det ur 

intervjuerna att föreningarnas ledare hade olika kunskap, utbildning och erfarenhet när det 

gällde ledarskap 

 

Idrottsskolor utanför skolan 

De idrottsskolor vi undersökte som var placerade utanför skolans verksamhet hade många 

gemensamma drag men skiljde sig något när det gällde upplägg. De tidigare satsningarna av 

idrottsskolor, Borås och Växjö, bedrevs i projektform medan Sportklubbens verksamhet som 

vi undersökte var av privat karaktär. Den privata idrottsskolan var verksam under 

intervjutillfället medan de projektdrivna verksamheterna var nerlagda eller vilande. För 

idrottsskolan och projektet i Borås, var grundtanken att barnen skulle få någonting att göra på 

sin fritid.  Idrottsskolan handlade inte bara om idrott utan även om fostran och regler. 

Verksamheten bedrev aktiviteterna på kvällstid fyra dagar i veckan. Normalt hade de två 

barngrupper per dag, ibland tre. I Växjö var grundtankarna bakom projektet idrott, integration 

och hälsofrågor. Idrottsskolan var uppbygg som en fritidsverksamhet och bedrev aktiviteter 

fem eftermiddagar i veckan mellan klockan 14-17 i direkt anslutning till skoldagen slut. 
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Målgruppen var barn på mellanstadiet från olika skolor och stadsdelar. Passen började alltid 

med mellanmål och vanligtvis fick barnen prova på två olika idrotter per dag. 

 

Den privata verksamheten, Sportklubben, var med i en större organisation som bedrev 

idrottsskolor i olika städer runt om i landet. Det var en ny satsning som vände sig till barn 

mellan sex och elva år. Syftet med verksamheten var att låta barnen prova på olika idrotter för 

att hitta sin ”rätta” idrott och samtidigt få ett fysiskt aktivt liv. Bakgrunden till att 

organisationen startades var kunskapen om att barns liv det senaste årtiondet blivit alltmer 

stillasittande. Den fysiska inaktiviteten hos barn har blivit mer påtaglig i samhället. En bov i 

dramat ansågs vara det ökade intresset för dataspel och TV- tittande. Mannen bakom idén 

ville bryta trenden och få barn mer fysiskt aktiva, därför startades verksamheten med 

idrottsskolorna. Idrottsskolan bedrev aktiviteter för barngrupper en timme varje söndag och 

hade totalt fyra barngrupper. Gemensamt hade idrottsskolorna barngrupper om 15-20 barn i 

varje grupp och barnen var i låg- och mellanstadieålder. Respondenterna var överens när det 

gällde huvudsyftet med verksamheterna. Idrottsskolan skulle erbjuda barnen möjlighet till mer 

fysisk aktivitet på fritiden, barnen skulle få prova på olika idrotter men framförallt skulle de 

ha roligt 

   

Lek, glädje och tävlingsinriktning 
Att idrottsskolorna skulle bygga på lek och glädje var för samtliga respondenter självklart. 

Det framkom ur intervjuerna att tävling förekom i minimal utsträckning hos idrottsskolorna. 

Idrottsskolan i Borås ansåg sig ha en jämn balans mellan lek och tävling, ”genom att betona 

leken glömde många barn bort det här med att vinna” (Borås). Respondenterna menade att 

aktiviteterna inte var uppbyggda på teknik och specialisering utan på en lek- nivå. Ledaren för 

Sportklubben poängterade vikten av att inte använda ordet tävling inom idrottsskolan. Han 

menade att tävling kunde vara ett okänt och många gånger obehagligt fenomen för barnen. 

Om begreppet förekom var det endast i det sammanhang då barnen ”tävlade mot sig själva”. 

Föräldrar till barn som deltog i idrottsskolan ansåg att anledningen till att verksamheten fångat 

deras intresse var att det inte förekom några tävlingsmoment i aktiviteterna. Föräldrarna var 

eniga om att fokuseringen på prestation inom idrotten var negativ för barnen, ”Men här får de 

vara barn” (Förälder). De såg idrottsskolan som något nytt och kreativt. En annan förälder 

lyfte fram att deras barn inte tyckte om när aktiviteten blev match eller tävlingsinriktad. 

Tävlingsmomentet var inte lockande, barnen valde hellre istället att göra någonting annat.  
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Några respondenter menade att idrottsskolan skulle jobba med att utveckla barnen på det de 

redan var bra på, så att de fick en positiv känsla av att lyckas.  

 

Allsidighet  
För samtliga idrottsskolor gick aktivitetspassen ut på att introducera olika idrotter för barnen. 

Enligt respondenterna var idrottsskolan en form av ”prova på” verksamhet. Ledaren för 

Sportklubben ansåg att det är bra för barnen att prova på flera olika idrotter. Det främjar 

barnens motorik, teknik och smidighet samtidigt som barnen får en bred kunskap och känsla 

inom det idrottsliga fältet. Ledaren i Växjö såg idrottsskolan som lyckligt lottad då 

idrottsplatsen erbjöd många möjligheter till att utöva ett flertal idrotter. ”I princip hade vi alla 

idrotter, dock inte ridning för det var för dyrt” (Växjö). Många av respondenterna lyfte fram 

att det var viktigt att anpassa aktiviteterna efter åldersgrupperna. Ledaren i Växjö menade 

även att det var viktigt att ta hänsyn till att alla barn är olika. ”Man fick göra det på olika 

nivåer givetvis” (Växjö). Vidare menade respondenten att det inte fanns någon anledning att 

dela in barnen i olika grupper, då de flesta idrotter var nya för samtliga barn. Det framgick av 

samtliga ledare att barnen föredrog en del idrotter framför andra, men oavsett vad som stod på 

schemat så deltog alla och gjorde sitt bästa. 

 

Strukturen på idrottsskolorna var något lika vad det gällde upplägget. Det framgick att ledarna 

för idrottsskolorna själva höll i de idrotter de klarade av att visa, andra idrotter fick de hjälp 

från föreningarna att genomföra. Enligt de projektdrivna verksamheterna var det viktigt att 

bygga upp ett samarbete med skola och olika föreningar. Detta skulle underlätta arbetet i 

verksamheten och för att öka möjligheterna för barnen att hålla sig fysiskt aktiva. När det 

gällde frågor kring föreningssamarbetet framgick det att projektledarna i Borås upplevt en 

viss frustration över att föreningen inte ville satsa på barnen. ”Det är ju de här små som är 

föreningen, se till att göra någonting för dem” (Borås). Det var först vid idrottsskolans 

nedläggning som föreningen på området hade insett vilken betydelse verksamheten haft. 

Sportklubben hade inte hunnit knyta så många kontakter med föreningar men planerade att 

göra det inför den kommande terminen. Respondenten menad att det fanns stora fördelar med 

ett samarbete. Dels för att föräldrar ofta ville ha information om olika idrottsföreningar, men 

även för att få ett större utbud av idrotter på idrottsskolan. Vidare framkom det ur intervjuerna 

att ledarna ansåg att kontakten och kommunikationen med barnen var viktig. De menade att 

idrottsskolan skapade en möjlighet till att prata om ”viktiga” ämnen.  Enligt ledarna i Borås 
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tog idrottsskolan tillfället i akt att påvisa för barn och föräldrar hur viktigt det är för hälsan 

med fysisk aktivitet och rätt mat. 

 

Föräldrarna till de barn som hoppat av idrottsskolan uppgav att verksamheten kändes något 

ostrukturerad i början. Ledaren i Växjö lyfte fram att det inte enbart var idrott som bedrevs 

inom idrottsskolans ramar. Då verksamheten till viss del handlade om integration fanns det 

även inslag av svensk kultur och tradition. Detta för att skapa kunskap om den svenska 

kulturen hos barn med annan bakgrund. Respondenten berättade att barnen exempelvis fick 

besöka julmarknader och laga gemensam mat vid midsommar. En gång fick barnen prova på 

pimpelfiske ute på en sjö, ett par barn som precis hade anlänt till Sverige var med men de 

vågade inte gå ut på isen då detta var ett nytt fenomen för dem. Enligt ledaren för 

Sportklubben var det märkbart att barnen hade börjat känna sig mer hemma och trygga på 

idrottsskolan. De hade börjat ta för sig mer och vågade prova på olika saker. Denna 

uppfattning delade även några av föräldrarna till barnen som deltog i idrottsskolan. De 

upplevde att barnen hade blivit mer öppna och vågade ta kontakt med andra barn på ett helt 

annat sätt, det fanns en vilja att skapa kompiskontakter både inom och utanför idrottsskolan. 

Att idrottsskolan skapade kontakter mellan barnen som deltog var något som samtliga ledare 

hade uppfattat. Projektet i Borås hade enligt ledarna bidragit till att gemenskapen på områdets 

skola hade blivit bättre. Tack vare idrottsskolan fanns ett samtalsämne som barnen kunde 

känna gemenskap och delaktighet genom. 

 

Omgivningsfaktorer 
Idrottsskolorna var lokaliserade på olika platser beroende på verksamhetens syfte. 

Idrottsskolan i Borås låg på det aktuella bostadsområdet som projektet berörde. Idrottsskolan 

använde skolans lokaler och enligt projektledarna fungerade den som en stor mötesplats för 

barnen i området. Barnen kom dit för att medverka i aktiviteterna och umgås med 

kompisarna. Projektledarna kände att det var svårt att få föreningarna på området att ställa upp 

för idrottsskolan. De menade på att istället för att föreningarna kom till idrottsskolan gick 

idrottsskolan ut till föreningarna på området. Detta för att visa barnen vad som fanns och för 

att de skulle få prova på olika idrotter i dess rätta miljö. Enligt ledarna i Borås väckte 

projektidén ett stort intresse hos rektorn på områdets skola. Rektorn fanns med som ett stöd 

genom hela projekttiden. Enligt respondenterna var rektorn glad att det hände något på 

området. När det gällde kontakterna med skolorna i Växjö så upplevde projektledaren visst 
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motstånd av rektorer i början. Men genom god kommunikation insåg skolorna möjligheterna 

med idrottsskolan. Idrottslärarna var positiva till verksamheten och gav mycket stöd och 

uppmuntran under projekttiden. De såg det som en stor vinst att få med så många barn som 

möjligt. 

 

Idén till idrottsskolan i Växjö uppkom bland annat på grund av att det fanns resurser i form av 

en idrottsplats med lokaler och anläggningar. Dessa stod tomma under eftermiddagen och 

idrottsfritidset kunde ha dem till sitt förfogande för olika aktiviteter. Idrottsplatsen låg en bit 

utanför staden. Problemet löstes genom att det anordnades två minibussar som hämtade upp 

barnen på de olika skolorna vid skoldagens slut och körde dem till samlingsplatsen. På så vis 

kunde alla barn som ville vara med. Ledaren för fritidset menade på att de försökte ha så 

mycket av aktiviteterna på området som möjligt för att slippa att köra överallt. Efter 

aktivitetspasset kom föräldrarna och hämtade upp barnen på idrottsplatsen.  

 

Sportklubben bedrev sin verksamhet i en central idrottshall i Staden. Ledaren menade på att 

det var bra att ha en hall att utgå ifrån men att barnen också uppskattade miljöombyte.  ”Som 

ledare känns det bra att ha barnen i en miljö som man vet att dom trivs i”  (Sportklubben).  

 

Idrott för alla 
När det gällde rekrytering av barn till idrottsskolorna framgick två olika tillvägagångssätt. 

Sportklubben skickade ut ett infoblad inför idrottsskolans start, utskicket gjordes till ca 2000 

slumpmässigt utvalda barnfamiljhushåll i kommunen. Många barn och föräldrar spred ryktet 

om idrottsskolan vidare vilket resulterade i att barnen tog med sig kompisar, ett från ledningen 

förväntat och positivt resultat. De båda idrottsskolorna som bedrevs i projektform använde sig 

först och främst av muntlig kommunikation med barn och föräldrar för att sprida 

informationen. Projektledarna från Borås underströk betydelsen av delaktighet hos barnen. 

Inför att idrottsskolan skulle starta upp var de ute i alla klasser på skolan och informerade. En 

enkätundersökning gjordes för att undersöka vad barnen hade för intressen och vad de kunde 

tänka sig att göra. I Växjö var ledarna ute på skolor för att informera om idrottsskolan och tog 

därefter emot intresseanmälningar.   

 

Målgruppen för samtliga idrottsskolor var barn i låg och mellanstadieåldern, både tjejer och 

killar, alla var välkomna. Ur intervjuerna framkom det att antalet barn per grupp var cirka 20 
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stycken. Sportklubben hade fem olika barngrupper indelade i olika åldersgrupper. Borås hade 

tre olika grupper per dag och i Växjö var det en grupp som delades in i mindre grupper 

beroende på hur många som kom. Någon idrottsskola vände sig till ett specifikt 

bostadsområde då huvudsyftet var integration medan övriga vände sig till hela kommunen. 

Alla hade en relativt jämn fördelning mellan pojkar och flickor, vilket vi även kunde 

konstatera under observationen på den ena idrottsskolan. Vid samtal med föräldrar till barn 

som hoppat av idrottsskolan framkom det däremot att, en anledning till att flickorna slutat var 

att det var för mycket pojkar i gruppen. Pojkarna tog stor plats och bollsporter prioriterades. I 

Borås fanns det önskemål hos de äldre barnen att bilda en ren tjejgrupp, vilket efter lite 

omstrukturering kunde uppfyllas. Att denna idrottsskola hade så många deltagande tjejer sågs 

som en stor vinst, då ett av målen med projektet var att få fler invandrartjejer fysiskt aktiva.  

 

Ledaren för Sportklubben ansåg att sammanhållningen i barngrupperna var god och alla barn 

fick vara med. I Växjö ansåg ledaren att idrottsskolan hade lett till vänskap mellan barn från 

olika stadsdelar, hon menade på att integrationen mellan stadsdelarna fungerade väl tack vare 

idrottsfritidset  

 

Genom att anpassa aktiviteterna kunde alla barn delta utifrån sin egen förmåga. ”Målet var att 

alla skulle kunna vara med” (Borås). Överlag uppfattades inga större skillnader mellan flickor 

och pojkar vad det gällde prestationer och deltagande, alla gjorde sitt bästa och deltog på lika 

villkor. Någon ledare menade att det möjligen kunde märkas viss skillnad hos de äldre barnen 

då idrotten blev mer seriös för vissa. 

 

De projektdrivna idrottsskolorna kostade ingenting för barnen, de finansierades av medel från 

Allmänna Arvsfonden och kommunen. Sportklubben hade en medlemsavgift på 700 kronor 

per termin, då ingick ett avbeställningsskydd vilket betydde att barnen fick testa idrottsskolan 

två gånger innan de bestämde sig för att binda upp sig en hel termin. Ledaren ansåg att 700 

kronor var en rimlig kostnad. I samtal med föräldrarna framkom det att en av anledningarna 

till varför barnen slutade var att föräldrarna inte ville förlora pengarna de betalat in för 

barnens deltagande, om det skulle visa sig att barnen tappade intresset efter en tid.    

 



 

26 

 

Intresse 
Tyngdpunkten för de flesta ledarna handlade om att bygga upp ett intresse för idrott och 

fysisk aktivitet hos barnen. Genom att ge barnen möjlighet att prova på olika idrotter såg de 

en större chans att barnen finner det de tycker är roligt och är bra på. ”Syftet är då att under 

terminen ska barnen prova på olika idrotter just för att hitta sin egen idrott eller att bli fysiskt 

aktiva, och få ett idrottsaktivt liv så att säga” (Sportklubben). Ledarna i Borås ansåg att det 

var viktigt att göra barnen i idrottsskolan delaktiga i verksamheten. ”Den bästa grejen vi 

gjorde tycker jag var att vi alltid ställde frågan: vad är det ni saknar och vad skulle ni vilja 

göra?” (Borås). Respondenterna menade att då barnen började känna sig delaktiga i 

idrottsskolans utformning växte ett engagemang och förtroende fram. Ledaren för 

sportklubben ansåg att verksamheten byggde på spontanitet och flexibilitet. När det gällde 

intresse ansåg respondenten vidare att det är individuellt, det viktigaste var att lägga 

aktiviteterna på en leknivå för barn. ”Det ska vara roligt, då fångar man lättast barns 

intresse” (Sportklubben). Vid samtal med föräldrar till barn som deltog i idrottsskolan 

framgick det att vissa föräldrar var initiativtagare till barnens deltagande medan andra menade 

att det var barnen själva som ville vara med. En pappa menade att i början var det hans idé att 

hans barn skulle börja i idrottsskolan, men efter en tid växte ett intresse fram hos pojken och 

nu är det pojkens eget beslut att fortsätta. Även ledaren i Växjö lyfte fram att en del 

föräldrarna låg bakom barnens deltagande. Respondenten hade uppfattat att föräldrarna tyckte 

att barnen behövde röra på sig och göra någonting på sin fritid. Vidare menade hon att 

intresset inte var så svårt att stimulera. ”Barn i den åldern vill egentligen göra någonting, de 

vill röra på sig så det var inte så svårt” (Växjö).  

 

Vid frågan om barnen hade fått något intresse för någon specifik idrott genom idrottsskolan, 

upplevde samtliga föräldrarna att barnen uppskattade de flesta idrotter och aktiviteter som 

förekom. Badminton och friidrott var några grenar som var extra intressanta. Att 

idrottsskolorna var populära bland barnen framgick tydligt ur intervjuerna; ”Barnen kunde stå 

utanför i två timmar och vänta på att idrottsskolan skulle börja, det blev verkligen en 

samlingsplats” (Borås). Vid samtal med föräldrar till barn på idrottsskola uttryckte någon 

förälder en lättnad över att barnen valde idrottsskolan framför att sitta framför datorn hela 

tiden. De barn som hade valt att sluta på idrottsskolan hade enligt deras föräldrar annan 

sysselsättning på fritiden som konkurrerade. Vidare framkom det från föräldrarna att barnen 
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även hade mycket skolarbete att göra på fritiden. Ledaren för idrottsskolan i Växjö ansåg att 

det var tråkigt att verksamheten hade fått läggas ner. Hon visste med sig att många barn 

saknade idrottsskolan. Vidare uttryckte ledaren en frustration över kommunens beslut. ”Hur 

kan kommunen säga att man inte ska satsa på det här” (Växjö). Denna åsikt styrkte hon med 

att hon visste med sig att det hade gått illa för en del barn. Hon menade att kommunen inte 

tänkte långsiktigt och ställde frågan vad bristen på sysselsättning kostade samhället i längden. 

 

Projektet i Borås lyfte området när det gällde föreningslivet, många blev aktiva i 

föreningslivet på olika sätt. Enligt ledarna var tanken från början att föreningen skulle ta över 

verksamheten efter idrottsskolans slut, så att barnen kunde fortsätta idrotta. Problematiken låg 

i att föreningen inte var förberedda på det enorma intresset som spirade ur idrottsskolan. 

Vidare menade respondenterna att fotbollsföreningen ändå fick många nya medlemmar, både 

flicklag och pojklag, samtidigt som det kom in unga ledare och engagerade föräldrar. Ledaren 

För Sportklubben berättade i intervjun att idrottsskolan planerade att involvera fler föreningar 

inför nästa termin, då många föräldrar ville ha information om vilka alternativ som fanns 

inom de olika idrotterna. Några respondenter lyfte fram att det var en bra chans för andra 

föreningar och idrotter att komma och visa upp sig på idrottsskolan, för att få fler aktiva till 

sin förening. Vidare menade ledarna att detta var positivt då det betydde att barnen kunde 

fortsätta hålla sig fysiskt aktiva.  

 

Ledarskap  
Gällande att få ledare till verksamheten löste idrottsskolorna det på olika sätt. Gemensamt var 

att huvudledarna för idrottsskolorna alltid själva var närvarande under aktivitetspassen. I 

Borås hade juniorlaget fått en ledarutbildning och tilldelades ansvaret att leda barngrupperna. 

Respondenterna menade att juniorerna lärde sig snabbt och växte med ledarrollen och 

ansvaret de fått. ”Alla växte under den tiden, både de här skitungarna som var lite småbusiga 

och de här killarna som aldrig hade blivit sedda förut” (Borås). Idrottsfritidset i Växjö 

samarbetade också med unga ledare. Elever som läste ledarskap på samhälls- och 

idrottsprogrammet genomförde sin praktik på idrottsfritidset. De användes som instruktörer 

för olika idrotter. Ibland kom det även instruktörer ifrån den specifika idrottens förening. 

Ledarna på Sportklubben höll i många pass själva men försökte även få representanter från 

olika föreningar att komma och presentera sina idrotter. Under observationstillfället var en 
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Friskis & Svettis ledare inhyrd för att hålla ett barngympa pass med barnen. De hoppade, 

skuttade och dansade till glad musik och det syntes att de hade kul. 

 

När det gäller ledarnas kunskaper fanns det många kompetenser representerade hos 

respondenterna. Sportklubben drevs av en ledare som har läst tre år inom det 

idrottsvetenskapliga programmet på högskolan. Till sin hjälp hade han en kille som läser en 

lärarutbildning med inriktning för de yngre. Utöver dem fanns det två unga tjejer med i 

ledargruppen, dessa läser ledarskap på gymnasiet. Respondenten ansåg att det viktigaste hos 

ledarna i gruppen var att de hade erfarenhet av att jobba med barn. 20 procent av barnen i 

idrottsskolan hade utländsk bakgrund. I sammanhanget ansåg ledaren att det inte fanns något 

behov av extra kunskap eller förståelse gällande barn med olika kulturer. ”Det är ju bara 

barn, alla är livliga i den åldern” (Sportklubben). Vid samtal med föräldrar framkom åsikter 

som att idrottsskolan var det bästa som fanns i staden. De ansåg att ledarna var duktiga och 

kunde ta barnen på rätt sätt. Att de var unga ansågs vara en fördel då ledarna själva var med 

och lekte och busade mycket. Kommentarer från andra föräldrar visade på att de gärna hade 

sett att någon äldre ledare var med och höll i idrottsskolan. ”Det var kul att det var många 

unga ledare, men det hade känts tryggt om det var med någon äldre och mer erfaren ledare” 

(Förälder). 

 

Projektledaren i Växjö har läst idrottspedagogik i sin ungdom och har alltid varit aktiv inom 

idrotten. Respondenten menar att hon även är självlärd inom ämnet och har stor erfarenhet av 

att arbeta med barn och ungdomar med olika bakgrunder. Vidare såg hon 

integrationsprocessen som något lärorikt och utvecklande både för barnen och för sig själv. 

”Det var en riktig hit alltså, så mycket man lärde sig under den tiden, upplevelser och tankar 

om hur det kan vara, jag lärde mig lika mycket som dem tror jag” (Växjö). 

 

Projektledarna i Borås valde som tidigare nämnts att involvera föreningens juniorer i 

idrottsskolan. Detta av två anledningar; för det första var de i behov av många ledare då 

intresset för idrottsskolan blivit så stort, och för det andra ville de ge ungdomarna på området 

möjlighet till utbildning och arbete. Resultatet blev en ledarutbildning i form av en 

studiecirkel. Utbildningen anpassades efter juniorerna ”Vi strävade efter att ge dem lite åt 

gången så att de fick grunden och intresset att engagera sig” (Borås). Genom att göra 

juniorerna delaktiga och ge dem ett ansvar, växte ett engagemang fram som visade sig få 

lyckade effekter. Respondenterna antydde att det var lite stökigt och ostrukturerat i början, 
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ledarna var trots allt nästan barn själva. Efter en tid insåg killarna vilken viktig roll de spelade 

i barnens liv och de flesta växte snabbt in i rollen som ledare och förebild. De fick ansvara för 

olika åldersgrupper och lägga upp aktiviteterna utefter barnens utveckling och förmågor. Att 

juniorerna själva hade invandrarbakgrund såg projektledarna som något positivt. 

Kommunikationen underlättades då ledarna behärskade olika språk och barnen kände sig 

trygga med bekanta ansikten. Projektledarna ansåg att juniorerna gjorde ett bra jobb med 

idrottsskolan.  

 

Sammanfattningsvis ansåg samtliga respondenter att en av anledningarna till att barnen kände 

sig trygga på idrottsskolan var att det var alltid samma ledare med.  

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 
Inledningsvis vill vi klargöra hur vårt första intresse för uppsatsen grundades och därmed hur 

metoden växte fram. Grundidén kom i samband med att vi var ledare för en fotbollsskola. 

Intresset låg då i att undersöka barns idrottsliga intresse i området där fotbollsskolan var 

placerad, med fokus på invandrartjejer. Tanken var att vi genom skolan på området skulle 

komma i kontakt med de barn som skulle utgöra målgruppen för studien. Kontakten med 

lärarna där ledde oss vidare till den idrottsskola som drevs genom skolan. Eftersom 

idrottsskolan verkade vara populär bland både pojkar och flickor på området fångade den vårt 

intresse. Det var här våra tankar kring idrottsskolan startade. Tyvärr visade skolan inget 

intresse av att medverka i en studie, därför bestämde vi oss för att spinna vidare på våra tankar 

kring idrottsskola på annat håll.      

 

Vi valde att göra en explorativ studie med syfte att beskriva fenomenet idrottsskola som ett 

verktyg för att ge barn möjligheter till mer idrott och fysisk aktivitet. Relevanta 

frågeställningar till ämnet var: Vad kännetecknar idrottsskolan och hur arbetar 

verksamheterna för att uppnå de riktlinjer som Riksidrottsförbundet satt upp för barnidrott? 

Tillvägagångssättet för en explorativ studie innebär att ett stort, brett och relativt okänt 

område undersöks (Gratton & Jones, 2004). Vi ansåg att intervju med kompletterande 

observationer var den bästa metoden för studien. Genom att göra intervjuer med de ledare 
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som höll i verksamheterna kunde vi få en djupare förståelse för hur idrottsskolorna var 

uppbyggda och vilka tankar som fanns bakom. Observationerna ansåg vi skulle ge oss en 

helhetssyn över hur idrottsskolan fungerade i praktiken. Vi anser att studiens 

överenstämmelse är god, då det fanns en överrensstämmelse mellan den information som 

söktes och vad vi utgick ifrån gentemot det som hittades (Patel & Tebelius, 1987). 

Överensstämmelsen upplevdes som god då intervjuguiden baserats på syfte och frågeställning 

med RF: s riktlinjer som bas. 

 

I urvalsprocessen fick vi bland annat hjälp av Hallands Idrottsförbund som gav oss 

kontaktinformation till olika skolor som tillämpade Idrottslyftet. För oss var det intressant att 

studera skolor som bedrev en fungerande verksamhet och hade gjort det över tid. Hallands 

Idrottsförbund gav oss en mycket bra hjälp och delade med sig av dokument kring 

Idrottslyftet som vi kunde ha nytta av. Utöver idrottsskolor som bedrevs genom idrottslyftet, 

var vi intresserade av fristående idrottsskolor som låg utanför skolans verksamhet. Trots att 

vissa av dessa idrottsskolor låg i andra län ansåg vi att de var relevanta att besöka även om 

avståndet var långt. Ytterliggare funderingar kring vårt urval är om vi skulle ha samtalat med 

föräldrar inom fler verksamheter och även intervjuat barnen. Den första tanken för 

undersökningen var att barn skulle intervjuas men vi ansåg att ledarna kunde ge bättre svar på 

syftet. Förslagsvis kunde vi ha använt barnens åsikter som komplement. När det gäller vårt 

urval anser vi att vi fick fram en tillräckligt bred variation av idrottsskolor för att kunna 

besvara syftet. Givetvis kan en diskussion alltid föras vad det hade kunnat leda till genom att 

studera fler verksamheter med liknande karaktär.  

 

Pålitlighet handlar om hur faktorer som störande miljö eller otydliga frågor under intervjun 

kan undvikas för att underlätta informationsutbytet (Patel & Tebelius, 1987). Vi anser att det 

har både funnits brister och fördelar med intervjuerna. Den intervjuguide som användes i 

studien underlättade en del för oss under intervjuerna, då vi ville att samtliga intervjuer skulle 

följa vissa mönster. Dahmström (2005) menar att en strukturerad intervju syftar till att styra 

samtalet i planerad riktning. Enligt Patel och Tebelius (1987) handlar noggrannhet om att vara 

konsekvent i förhållande till de utgångspunkter och de förutsättningar som gäller för den typ 

av undersökning som valts att göras. Vi utgick från en och samma intervjuguide där vi tog 

stöd av RF:s riktlinjer vid varje intervjutillfälle, därför anser vi att noggranheten är stor. I 

efterhand kan vi tycka att intervjuguiden kunde ha utformats på ett mer lätthanterligt sätt. Den 

var i vissa fall svår att följa. Det kunde även ha underlättat för oss i processen med att 
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analysera resultatet. Vid resultatanalysen upplevde vi en svårighet i att kategorisera in 

respondenternas svar utefter riktlinjerna. Punkterna gick in i varandra och det var svårt att 

urskilja vilka resultat som hörde till vilka riktlinjer. Förslagsvis skulle vi använt oss av mer 

öppna kategorier och punkter i intervjuguiden, istället för att begränsa oss till riktlinjerna. Då 

vi arbetade fram intervjuguiden valde vi att lägga in en riktlinje som en tillhörande punkt i en 

annan riktlinje. Detta på grund av att de båda riktlinjerna behandlade samma ämne. 

 

En annan faktor som kunde försvåra intervjun var störande moment. Vid något tillfälle var en 

kopiator igång under intervjun vilket försämrade inspelningen och gjorde den svår att 

avlyssna i efterhand. Andra gånger kunde intervjun bli avbruten av besök eller telefonsamtal 

till respondenterna. Vidare upplevde vi att det var svårt att hålla sig neutral i 

intervjusituationen. Det förekom att vi vid vissa tillfällen lade in egna åsikter och tankar under 

intervjun. Vi tror att detta till viss del beror på ovana. Att vi själva tycker ämnet är intressant 

kan också ha påverkat i sammanhanget. 

 

Tanken med observationerna var att de skulle utgöra ett kompletterande material till studiens 

helhet. I början av vår undersökning var det tänkt att vi skulle kunna observera samtliga 

idrottsskolor. De verksamheter som var igång under tiden för studien var inga problem att 

observera, och det framgick även att det fanns TV- och filmmaterial att tillgå på de 

idrottsskolor som inte längre var verksamma. Med vetskap att vi kunde tillämpa observation 

på samtliga verksamheter beslutade vi oss för att använda denna metod som ett komplement. 

Vid själva intervjutillfället med de tidigare satsningarna framgick det dock att TV- och 

filmmaterialet var försvunnet. Därför räknar vi detta som ett bortfall. Övriga observationer 

såg vi ändå som användbara då de bidrog till en bredare syn av fenomenet idrottsskola. För att 

få ut så mycket som möjligt av respektive idrottsskola kunde fler observationer ha utförts på 

samma ställe. Vilket kunde ha lett till djupare och mer användbara resultat i analysen. Detta 

skulle i sin tur ha höjt tillförlitligheten av studien. Vidare fungerade observationerna bra, det 

var intressant att följa barnen och ledarna i verksamheterna. Barnen var medvetna om vår 

närvaro. På vissa ställen var barnen nyfikna i början men glömde snabbt av vår närvaro. Vi 

hade informerat ledarna för verksamheterna om vårt syfte med observationerna. Då vi inte 

skulle observera specifika beteenden eller händelser utan verksamheten som helhet, såg vi 

ingen anledning att informera barnen och föräldrarna om observationstillfället. I efterhand kan 

det diskuteras om detta beslut var etiskt försvarbart.   
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Vid observationen på den privata idrottsskolan fördes även ett samtal med föräldrar som 

befann sig på platsen. Syftet med detta samtal var att få en inblick i deras åsikter kring 

verksamheten och hur de trodde barnen uppfattade idrottsskolan. Det hade vart intressant att 

samtala med fler föräldrar på de andra idrottsskolorna. Även detta hade kunnat höja 

tillförlitligheten på vår studie.  

 

Resultatdiskussion  
Så här långt har vi presenterat olika varianter av idrottsskolor för att komma närmare 

fenomenet idrottsskola. Vi har mött idrottsskolor som bedrev sin verksamhet som ett 

obligatoriskt inslag i skoldagen och idrottsskolor som låg i direkt anslutning till eller utanför 

skolan. Ingen idrottsskola var den andra lik. Vi kunde urskilja en övergripande röd tråd vilken 

var att alla hade mer eller mindre inslag av riktlinjerna för barnidrott. Huvudsyftet för 

verksamheterna var genomgående att erbjuda barnen möjlighet till mer fysisk aktivitet. Detta 

genom att prova på olika idrotter men framförallt handlade det om att ha roligt. 

 

Nedan följer diskussion kring de olika kategorierna utifrån studiens bakgrund och befintliga 

teorier. 

 

Lek, glädje och tävling 
Enligt Engström och Redelius (2005) är det inte resultatet i leken som är det intressanta, utan 

själva processen. Dessa åsikter delades med många av respondenterna. De fokuserade först 

och främst på att genomföra idrotterna för barnen med mycket rörelse och glädje. Vidare 

speglar detta Engströms (1999) resonemang kring idrottens egenvärde. Att betydelsen av 

idrott kan vara själva aktiviteten i sig. Vi ser en risk i att idrott och fysisk aktivitet har blivit 

för hälsoladdat idag vilket kan ta fokus från idrottens egenvärde. Samhället vill se att fler barn 

blir fysiskt aktiva för att på sikt främja hälsoläget i befolkning. Vi tror att budskapet som når 

barnen blir att de ska hålla sig fysiskt aktiva för att få en god hälsa. Idrottens egenvärde 

riskerar att försvinna någonstans på vägen.     

 

Idrottsskolorna prioriterade en idrottsmiljö fri från tävling, Detta uppskattades av föräldrarna 

vilket framkom i samtalet med föräldrar till barn. De menade att barnidrotten idag var för 

tävlings- och resultatinriktad. I idrottsskolan trivdes barnen bra enligt föräldrarna, för där fick 

de vara barn i den mening att de fick leka och ha roligt. Vi instämmer med föräldrarna i deras 
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åsikter när det gäller barnidrotten i dagens samhälle. Tävling och resultat tycks enligt vår 

uppfattning komma allt lägre ner i åldrarna och prestationskraven ökar. När det handlar om 

lekens betydelse menar Engström (1999) att leken endast utgör ett värde för stunden. Vår 

uppfattning är att leken inte enbart handlar om ett värde för stunden, utan att leken även har 

ett visst investeringsvärde. Detta har bekräftats av respondenterna då de menar att barnen lär 

sig och utvecklas genom leken.  

 

Vid ett observationstillfälle utspelades en badmintonturnering mellan barnen. De fick själva 

sköta uppvärmning, spelschema och poängräkning. Vi reflekterade över att aktiviteten 

baserades på tävling och antecknade detta i första hand som något negativt. Då idrottsskolan 

enligt RF:s riktlinjer ska ta avstånd från tävlingsverksamhet. En annan reflektion i 

sammanhanget var hur duktiga barnen var på att lösa problem, samarbeta och hjälpa varandra. 

Dessa egenskaper anser vi som värdefulla och ledaren för gruppen menade att barnen hade 

växt och mognat genom det ansvar det fått i idrottsskolan. En slutsats i detta sammanhang ser 

vi som att tävling i viss mån kunde vara utvecklande för barnen. Engström (1999) menar att 

tävling kan ha ett egenvärde i sig. Då menar han de tävlingssammanhang som baseras på 

kampmomentet och inte rangordningsprincipen. 

 

Allsidighet 
Någon respondent ansåg att utövandet av flera idrotter inte enbart främjade barnens motorik, 

teknik och smidighet. Det gav även barnen en bred kunskap och känsla inom det idrottsliga 

fältet, vilket kunde leda till unika fördelar vid eventuell specialisering. Detta resonemang kan 

kopplas till teorin om tyst kunskap (Polanyi, 1966; ref. i Annerstedt, Hansen & Langlo-

Jagtoien, 2002).  Tyst kunskap förklaras utifrån att kroppen vet hur den ska röra sig i specifika 

situationer. Dessa rörelser är genom övning och färdighet inlagrade hos individen och de 

utförs omedvetet. Vi anser att detta skulle betyda att möjligheten att lära sig många olika 

idrotter kan leda till ett stort lager av tyst kunskap. Därmed skapas en djupare förståelse och 

känsla för rörelse och spelets logik inom idrotten.  

 

Omgivningsfaktorer 
En av de viktigaste faktorerna till att barn ska kunna utöva fysisk aktivitet tycker vi är att de 

själva kan ta sig till sina aktiviteter. Samtliga verksamheter lyfte fram denna aspekt.  

Skolidrottsföreningen som deltog i studien menade att närheten för barnen gör det möjligt att 
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medverka i aktiviteterna. Intervjuerna visade även på att skolans geografiska placering hade 

betydelse för i vilken utsträckning barnen kunde idrotta i närområdet. De skolor som låg i ett 

mindre samhälle upplevde svårigheter med att få barnen till olika aktiviteter. Detta menar vi 

skapar en problematik då alla föräldrar inte har möjlighet eller tid till att köra sina barn till 

olika aktiviteter. Aktiviteter och mötesplatser bör ligga i barnens närområde för att främja 

idrottandet.  

 

Idrott för alla 
Det är för oss märkbart att Riksidrottsförbundet har haft barnets utveckling i åtanke då de satt 

upp riktlinjerna för Idrottslyftets och Sportis verksamheter. En tonvikt ligger på att alla barn 

ska kunna delta utifrån sina förutsättningar. Enligt våra slutsatser från intervjuer och 

observationer är detta en självklar punkt för samtliga idrottsskolor. 

 

Skolan är en arena där det finns möjlighet att nå många barn. Idrottslyftet skapar 

förutsättningar för att aktiviteter kan bedrivas både på skoltid i form av mer idrott och efter 

skoldagens slut i form av skolidrottsföreningar (www.rf.se). Idrottslyftet är en positiv satsning 

då möjligheten att nå många barn finns. En aspekt att begrunda är huruvida det obligatoriska 

deltagande i skolan främjar eller hämmar ett fortsatt bestående intresse. Frågan är vad som 

händer med intresset då idrott och fysisk aktivitet blir ett måste. En annan aspekt är om det 

frivilliga deltagandet i skolidrottsföreningarna är till för alla och utnyttjas av dem som 

behöver det mest. Med dessa två resonemang vill vi visa på problematiken med att skapa 

idrott för alla och möjligheten att stimulera till ett bestående intresse. Det ena bör inte utesluta 

det andra.   

 

En annan faktor som påverkar barns deltagande är om aktiviteterna är avgiftsbelagda. Vi 

anser att Idrottslyftet är mycket bra i den mening att deltagandet inte kostar något vare sig för 

skolan eller för familjerna. Den verksamhet som bedrevs i privat regi tog ut en terminsavgift 

för barnens deltagande. En reflektion från vår sida var om idrottsskolan då verkligen var till 

för alla, vilket är ett av idrottsskolans främsta mål. Diskutabelt kring om det är för alla, är hur 

rekryteringen gick till. Information angående någon idrottsskola var endast riktad till ett visst 

antal hushåll vilket återigen inte följer idrottsskolans mål om att det ska vara till för alla.  
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Vid observation på en av verksamheterna som bedrevs genom Idrottslyftet reflekterade vi 

över att gruppen hade en hög prestationsnivå. Många av barnen visade på stor skicklighet 

under aktiviteterna. En tanke som väcktes hos oss var hur nybörjare skulle kunna anpassas till 

gruppen. Intervjun med ledaren styrkte våra tankar då han menade på att det var svårt att få in 

nybörjare till gruppen. Då många av nybörjarna tyckte det var för svårt vilket resulterade i att 

de slutade. Vi vill återigen påvisa problematiken med att skapa en verksamhet för alla. I detta 

fall bör ledaren skapa fler grupper och anpassa nivån utifrån alla barns förutsättningar så att 

nybörjare även har en chans att vara med.  

 

Intresse 
Vår tidigare studie om barnidrott riktade sig till idrottslärare. Fokus för undersökningen låg på 

deras förmåga att stimulera till ett bestående intresse för idrott och fysisk aktivitet. Vi anser 

nu vidare att ledare för idrottsskolor bär samma ansvar genom sitt ledarskap som 

idrottslärarna. Enligt RF:s riktlinjer ska barns idrott utformas så att de kan lära sig idrotten 

och få ett livslångt intresse för den. Samtliga idrottsskolor jobbade med att främja och väcka 

intressen för olika idrotter hos barnen. Respondenterna ville se att barnen fortsatte med någon 

idrott utanför idrottsskolan och fick ett bestående intresse för den. Då vi tidigare lyft fram det 

faktum att ämnet Idrott och Hälsa får en allt mindre tid på skolschemat anser vi att en 

idrottsskola kan fungera som ett komplement till skolidrotten. På det viset får barnen mer 

fysisk aktivitet och kan skapa sig ett bestående intresse. För att ett intresse ska bli bestående 

finns det många bakomliggande faktorer som kan påverka. Från den litteratur vi använt oss av 

framgår det att grunden för barns utveckling styrs av medfödda anlag men att omgivningen är 

avgörande för resultatet. Enligt teorin om individens habitus är det tidigare erfarenheter och 

inlärda mönster som styr en individs tänkande, handlande och beteende (Bourdieu, 1986, Ref 

i; Engström, 1999). Habitus skulle då enligt oss spela en stor roll för huruvida ett barn 

utvecklar ett bestående intresse eller inte. Vår slutsats, med stöd från individens habitus, är att 

om ett barn i tidig ålder får ägna sig åt fysisk aktivitet är sannolikheten större att det kan leda 

till ett bestående intresse i framtiden. En respondent lyfte fram att en förutsättning för att 

väcka ett intresse för en aktivitet är att erbjuda möjligheter att lyckas. Vi anser att det ligger 

mycket sanning i detta påstående då känslan av att lyckas kan väcka intresse att prova 

aktiviteten igen. 
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Ledarskap 
I studiens bakgrund redovisas skillnader i barns utveckling och betydelsen av variation i 

inlärningssituationer. Detta vill vi understryka och vi anser att det finns ett samband mellan 

ledarens kunskaper och kompetenser och barns olika utveckling. Efter att ha intervjuat och 

studerat olika ledarkaraktärer framgick det klart och tydligt att, när det handlar om barn och 

barnidrott så bör ledaren anpassa sitt ledarskap efter barnens förmåga och den aktuella 

situationen. Hur barnens behov blir bemötta av verksamheten och dess ledare kan enligt 

Hwang och Nilsson (2003) påverka barnets uppfattning om den egna prestationsförmågan, 

den fysiska, kognitiva och den sociala kompetensen. Med detta i åtanke menar vi att en ledare 

bör använda sig av ett situationsanpassat ledarskap. Ett situationsanpassat ledarskap innebär 

att ledaren utifrån gruppens utvecklingsnivå och den aktuella situationen anpassar sitt 

ledarskap (Lindmark & Önnevik, 2006). Vid något tillfälle framgick det att ledaren såg 

svårigheter i att utforma aktiviteter så att alla barn kunde delta. Första steget till att lösa denna 

problematik skulle enligt oss vara att sänka den höga nivån i gruppen. Aktiviteterna måste 

anpassas så att fler barn kan delta. På så vis kan också verksamheten locka nybörjare. Detta 

leder dock i sin tur till en mindre stimulans för de barnen med en högre nivå. En balans är att 

föredra. Sammanfattningsvis tror vi att ett bra ledarskap främjar att fler stannar inom idrotten 

längre upp i åldrarna och får ett bestående intresse. 

 

När det gällde ledarnas uppfattning om ledarskapet fanns det olika åsikter, en del ledare 

menade att det var erfarenheterna av att ha arbetat med barn som var viktigast medan andra 

ansåg att sunt förnuft räckte. Sunt förnuft anser vi ska finnas med i allt man gör, men med de 

slutsatser vi har dragit kring barns utveckling och inlärning menar vi på att kunskap och 

utbildning bör sättas i relation till sunt förnuft.   

 

Att delta i idrott innebär mycket mer än att skaffa sig idrottsliga färdigheter och god hälsa. Ur 

ett pedagogiskt perspektiv menar Engström och Redelius (2002) att idrotten fungerar som en 

fostringsmiljö för barn och ungdomar. Barnen lär sig något om sig själva och sin egen 

förmåga. Detta vill vi ta med i våra reflektioner kring ämnet idrottsskola, att den även kan 

fungera som en utvecklande miljö för barnen. Projektet där juniorerna var ledare tycker vi 

visar på att idrottsskolan är en bra lärande miljö. Juniorerna fick ta ett stort ansvar vilket ledde 

till utveckling både för dem i egenskap av ledare men även för alla barnen på idrottsskolan. 

De hade någon att se upp till.  
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En punk i riktlinjerna från RF som vi saknade var idrottsskolans möjlighet att fungera som en 

integrationsprocess. Dels för att vi tycker att det är ett viktigt ämne, dels för att många av 

idrottsskolorna i undersökningen faktiskt arbetade med integrationsfrågor. I Borås öppnade 

projektet många nya dörrar för barnen, ungdomarna och även föräldrarna på området. Fler 

barn fick en aktiv fritid och ungdomarna fick möjlighet till utbildning och arbete. När det 

gällde idrottsskolan i Växjö skedde en integrationsprocess som ledde till att de utländska 

barnen fick större förståelse för det svenska föreningslivet och svensk kultur. Båda dessa 

projekt har lett till så mycket mer än en aktiv fritid för barnen i verksamheten. 

Integrationsaspekten är enligt oss ytterligare en faktor som talar för att idrottsskolan är mer än 

bara idrott. Idrottsskolan kan mycket väl stärka samhällets arbete när det gäller att integrera 

invandrare i det svenska samhället. I frågan kring ledarens kunskaper rörande integration, 

ansåg någon respondent att integration inte behövdes ägnas någon extra uppmärksamhet. 

Respondenten menade på att ”barn är barn” oavsett vilken bakgrund och kultur de har. På ett 

sätt anser vi att respondenten hade rätt i detta påstående, då det betyder att barn kommer till 

idrottsskolan och deltar på lika villkor. Men ibland krävs det extra kunskap för att kunna 

förstå barn med annan bakgrund och kultur för att på bästa sätt kunna möta deras behov.  

 

Konklusion 
Utifrån våra inledande frågeställningar anser vi att samtliga idrottsskolor bedrev sina 

verksamheter i enlighet med riktlinjerna för barnidrott från Riksidrottsförbundet. De 

bakomliggande tankarna var att barn behöver få utlopp för sin spontana rörelselust och på 

samma gång få en vana för ett aktivt och hälsosamt liv. Med vetskap om hälsoläget idag och 

betydelsen av fysisk aktivitet, anser vi att en idrottsskola kan främja möjligheterna till rörelse 

och fysisk aktivitet för barnen i samhället. Det var på den här vägen många av de idrottsskolor 

vi besökt startades. Anledningen till varför några fick läggas ner är den ekonomiska faktorn, 

vilket vi är kritiska emot då vi ser idrottsskolan som en indirekt koppling till hälsoläget. Att 

barnen i samhället tidigt får en vana och ett intresse för fysisk aktivitet och idrott anser vi vara 

en nyckel till ett fortsatt aktivt och hälsosamt liv. Idrottsskolan främjar inte bara barns 

utveckling utan har även möjlighet att forma individens habitus. Vidare bygger verksamheten 

på grundtanken att idrott och fysisk aktivitet handlar om det sanna värdet av aktiviteten och 

inte resultatet.  

 



 

38 

För att svara på vårt syfte anser vi att idrottsskolan är ett fenomen som ger barn mer möjlighet 

till idrott och fysisk aktivitet i ett samhälle där fysisk aktivitet och spontan idrott blir allt lägre 

prioriterat.  

Implikation  
Under tiden för vår studie har vi förstått att begreppet idrottsskola är vagt och tolkas olika 

beroende på vem vi frågat. För vissa fick begreppet en negativ klang då det ansågs handla om 

idrottslig träning, utveckling och prestation. Vi anser att begreppet idrottsskola är ett brett 

fenomen med många olika inriktningar utöver idrotten. Kombinationen idrott och skola 

kanske inte ger rätt bild av verksamheterna. Vi anser därför att denna typ av verksamhet borde 

heta någonting annat för att framhäva innehållet på ett rättvisande sätt. Vidare anser vi att 

riktlinjerna för barnidrott utgör en bra grund för verksamheten. Däremot vill vi se att 

integration får en egen riktlinje. Idrottsskolan är ett ypperligt tillfälle till naturliga 

integrationsprocesser. En respondent menade att idrottsskolans grundtankar byggde på idrott, 

integration och hälsofrågor. Vi anser att denna kombination utgör en lyckad ram för en 

idrottsskola.   

 

En fråga vi ställde oss under studien var om metoden med att utöva flera olika idrotter, kunde 

leda till effektivare utveckling hos individen än en tidig specialisering. När det gäller vidare 

forskning i ämnet hade det därför varit intressant att titta närmare på hur detta resonemang 

hänger ihop med fenomenet ”tyst kunskap”.     

 

Avslutningsvis tycker vi att problematiken kring dagens barnidrott är viktig och 

rekommenderar samhället att ta till sig och använda sig av fenomenet idrottsskola. Enligt oss 

är idrottsskolan det perfekta komplementet till den bristande barnidrotten. 
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Bilaga 1. 
 

Intervjuguide  
 
�Presentera undersökningens syfte för respondenten 
 
Bakgrund: 

• Personuppgifter 
• Hur startade verksamheten � Vems initiativ?  
• Vad innebär verksamheten? � tanken bakom/syfte 
• Vilken roll spelar du i verksamheten? 

 
1. Lekfull och allsidig idrott ���� utifrån pojkars/flickors olika behov/förutsättningar. 

• För vem är verksamheten? �Vilka idrotter erbjuder ni? � hur arbetar ni fram dessa? 
• Var läggs nivån för deltagandet � kan alla vara med? � Isf hur?  
• Hur ser ni på pojkars och flickors deltagande?  
• (Föreställningar om barnet?) 
• Hur tar ni till vara på möjligheten för integration genom verksamheten?  
 

2. Utformning för lärande och livslångt intresse. 
• Upplägg � formen på verksamheten � hur jobbar ni med instruktioner och 

genomförande? � tävling? � stegring? 
• Ledarens roll v.s. barnens utrymme/deltagande 
• Vilka möjligheter finns för att slussa barnen vidare till föreningslivet? �(dagens 

läge?) 
• Hur fångar man barnens intresse? Hur påverkningsbara är dom? 

 
3. Idrott i enkla former i närområdet. 

• Var bedrivs aktiviteterna? � varför? 
 
4. Ledarens grundläggande kunskaper 

• Vem/Vilka är ledare för verksamheten? 
• Vilken kunskap/utbildning har dessa? � Vilken kunskap har de om barns utveckling? 

(fysiska, psykiska, sociala utveckling) � vilken betydelse får den kunskapen för 
verksamheten? 

• Barn med olika kulturella bakgrunder deltar i verksamheten� hur jobbar ledaren för 
att tillgodose allas behov? Vilken kunskap krävs? � förståelse 

 
5. Barn mår bra av att utöva flera olika idrotter 

• Varför bör barn utöva flera olika idrotter? 
• Hur sker samverkan med föreningar och skolan? 
• Har ni märkt/uppfattat någon förändring hos barnen sedan verksamheten startade? � 

vad händer nu i verksamheten?  
• Har ni några tips/idéer för andra skolor som inte bedriver någon verksamhet som 

erbjuder mer idrott och rörelse för barnen? 
• Vad är en idrottsskola för dig? 


