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Sammanfattning:   Larmrapporterna om barns övervikt blir allt fler, det har blivit ett 

stort hälsoproblem i såväl Sverige som i resten av västvärlden. Ett 

sätt att få barn, både överviktiga och icke överviktiga, att bli mer 

aktiva är att engagera dem på lektionerna i idrott och hälsa i 

skolan. Syftet med denna studie var att ta reda på om det sker 

något förebyggande arbete för de eleverna med övervikt, på 

idrottslektionerna. Data samlades in genom att skicka ut enkäter 

till rektorer, på grundskolor i Skåne, med uppmaning att de skulle 

vidarebefordra enkäten till idrottslärarna i år 3 och år 5. 

Sammanlagt deltog 57 idrottslärare i studien. Resultatet visade att 

43 respondenter anpassar sina lektioner i ämnet idrott och hälsa så 

att elever med övervikt kan vara med i samma utsträckning som 

övriga elever. 28 svarar att de försöker motverka övervikt bland 

sina elever. Utifrån vad resultatet visade engagerar sig de flesta 

lärarna i elevernas övervikt, vilket är bra. Men det kan bli bättre! 
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Conclusion:   The reports about overweight among children are increasing by 

day and it has developed into a large health problem in Sweden as 

well as in the rest of the western world. One way to inspire 

children to be more physically active is to stimulate them at the 

physical education classes in school. The aim of this study was to 

find out if the physical education teachers are working actively to 

prevent weight gain in overweight children. Data was collected 

through a questionnaire sent to headmasters at primary schools in 

Skåne, Sweden. The respondents were physical education teachers 

working with children in grade three and five. A total of 57 

teachers participated in the study. The result was that 43 

respondents adapt their lessons to make overweight children as 

involved as not overweight children. 28 teachers reported that they 

actively try to prevent overweight. The result shows that most of 

these teachers are committed to preventing overweight among 

children. 
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Och till sist men inte minst vill vi tacka våra familjer, för att ni läst igenom rapporten och 

kommit med bra kommentarer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Skriv text] 

 

Innehållsförteckning 

 

Inledning     1 

Bakgrund      1 

Syfte      2 

Begreppsgenomgång     3 

Tidigare forskning     4 

Teoretisk referensram    11 

 

Metod      12 

Urval      12 

Instrument     13 

Datainsamling     13 

Dataanalys     14 

Etiska överväganden     14 

 

Resultat      16 

Resultatsammanfattning    22 

 

Diskussion     22 

Metoddiskussion     22 

Resultatdiskussion     26 

Slutsats      35 

Praktisk implikation     36 

 
Referenser 
Bilaga 1       
Bilaga 2      



1 

 

Inledning 

 

Dagens barn och ungdomar blir mer och mer stillasittande, de föredrar att sitta inne och 

spela fotboll på datorn istället för att göra det tillsammans ute. Skolan skulle kunna vara 

en perfekt arena för att få barnen att bli mer aktiva (Riksidrottsförbundet, 2004). Ett 

intresse väcktes hos författarna att ta reda på om idrottslärare aktivt arbetar för att skapa 

ett intresse för motion och hälsa. 

 

 

Bakgrund 

 

Schmitt (2007) skriver att larmrapporterna om barns övervikt blir allt fler och detta har 

medfört ökade hälsoproblem i såväl Sverige som övriga västvärlden. Detta är något 

Folkesson (2007) håller med om, då hon skriver att fysisk inaktivitet är en viktig faktor 

för tidig ohälsa, vilket är något som allt fler undersökningar visar på. Det är bland annat 

genom idrottsämnet i skolan som barn och ungdomar kan ta del av kunskap för att 

utveckla sina levnadsvanor och skaffa sig en livsstil där utövande av fysisk aktivitet blir 

ett naturligt inslag i vardagen (Riksidrottsförbundet, 2004).  Problemet med övervikt 

bland barn är snabbt växande och det verkar inte finnas något stopp. Det finns flera 

lösningar på problemet, men frågan är hur dessa lösningar implementeras i 

befolkningen. Flera olika studier har gjorts inom området, trots detta verkar det, enligt 

Folkesson (2007), som om samhället inte tar vare sig problemet eller lösningarna till 

sig. 

 

Enligt Folkhälsoinstitutet (2005) är det, i Sverige, upp emot en femtedel av barnen som 

är överviktiga. Det finns ingen enskild insats som kan få bukt med det snabbt ökande 

hälsoproblemet med övervikt och fetma. Inom EU lider nästan vart fjärde barn av 

övervikt och det är barnens stillasittande livsstil som är en del av orsaken till problemet. 

Inom hela EU har den tid som avsatts för skolidrott gradvis minskat de senaste åren. I 

grundskolan har skolidrotten minskat från 121 till 109 minuter per vecka sedan 2002. 

År 2006 avsatte lågstadieskolorna i Sverige 100 minuter per vecka till skolidrott och på 

mellanstadiet avsattes endast 60 minuter per vecka (Riksidrottsförbundet, 2004; 
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Schmitt, 2007). Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att barn och 

ungdomar ska vara fysiskt aktiva, på måttlig nivå minst 30 minuter om dagen, dessutom 

ytterligare 20 minuters hård träning tre gånger per vecka (Rasmusen, Eriksson, Bokedal 

och Schäfer Elinder, 2004). 

 

Regeringen har beslutat att grundskolor i Sverige numera delvis kan bestämma över 

antalet klocktimmar av ämnet idrott och hälsa själva, på nio år ska en elev ha 500 

klocktimmar, därutöver har respektive skola möjlighet att lägga till eller dra ifrån 20%  

klocktimmar, beroende på skolans förutsättningar. Detta är något som endast en 

femtedel av grundskolorna i Sverige har utnyttjat genom att utöka sina timmar av ämnet 

idrott och hälsa. Enligt Riksidrottsförbundet (2007) är något positivt i alla fall att de 

flesta skolor inte minskat ner på timmarna, utan har det i stort sett som tidigare. 

 

I och med att barnen spenderar en stor del av sin tid i skolan, anser Riksidrottsförbundet 

(2004) att det borde läggas fokus på barnens fysiska hälsa genom att utöka ämnet idrott 

och hälsa. Positiva upplevelser av motion och idrott i ung ålder har stor betydelse för 

hur fysiskt aktiva individer blir senare i livet. Barn och ungdomars motionsvanor i 

nuläget påverkar även deras framtida hälsa. Folkesson (2007) skriver att det finns flera 

aktuella studier, bland annat Österlenprojektet, som visar på att ökad fysisk aktivitet i 

skolan bromsar barnens ökande body mass index (BMI). 

 

Vi vill dessutom poängtera att all övervikt inte härstammar från dåliga kostvanor och en 

stillasittande livsstil. Det finns även flera sjukdomar, bland annat sköldkörtelsjukdomar, 

som kan leda till övervikt, i dessa fall hjälper troligen inte förebyggande insatser såsom 

mer fysisk aktivitet på skolschemat. 

 

 

Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka om idrottslärare gör något för att förebygga övervikt 

bland sina elever. Författarna vill därför undersöka om idrottslärare använder sina 

lektionstimmar till att förebygga övervikt och i så fall hur. 
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Utifrån tidigare nämnda syfte har följande frågeställningar formulerats:  

• Om det förekommer ett förebyggande arbete, hur sker detta förebyggande 

arbete? 

• I de fall där det inte sker ett förebyggande arbete, varför görs det inte? 

• Ger idrottslärarna någon information om vikten av fysisk aktivitet? I så fall, vad gör de 

och när sker detta? Om det inte sker, av vilken orsak?  

 

 

Begreppsgenomgång 

 

Idrottslärare: läraren som håller i, ansvarar för och anordnar elevernas idrottslektioner.  I 

denna studie krävs inte någon utbildning för att personen ska benämnas idrottslärare. 

 

Övervikt: en kroppsvikt som överstiger den förväntade eller normalvikten. Detta är en 

definition enbart för denna studie, vi vill poängtera att det finns andra definitioner, men 

det är denna som används i studien. 

 

Fysisk aktivitet: all typ av rörelse som ger ökad energiomsättning (Folkhälsoinstitutet, 

2009). 

 

Läroplan: är en förordning som utfärdats av regeringen och ska följas av samtliga lärare. 

Det finns tre läroplaner, Lpo 94 är den läroplan som ska följas av det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. Verksamhetens värdegrund och 

uppdrag samt mål och riktlinjer beskrivs i läroplanen (Skolverket, 2009). Lpo 94 är den 

läroplan som används i denna studie. 

 

Lokal arbetsplan: En arbetsplan för grundskolan är skriven utifrån de statliga 

styrdokumenten. De nationella målen för skolan är generella och öppna. Medel för att 

uppnå dessa mål kan se olika ut från kommun till skola.  
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Tidigare forskning 

Här behandlas vetenskaplig litteratur och aktuell forskning med anknytning till studiens 

syfte. Litteraturen har delats upp i olika avsnitt utefter vilket område den behandlar. 

Detta för att underlätta för läsaren.  

  

Pedagogisk relevans 

Enligt en skrift utgiven av Örebro Universitet (2009) är barn och unga i behov av 

rörelse, denna uppgift angår hela samhället. Skolan har en central roll i detta, då barn 

och unga tillbringar en stor del av sin tid i skolan dessutom är skolan en plats där alla 

kan nås. Därmed skulle skolan kunna vara en naturlig plattform för samverkan mellan 

lärare och idrottsledare med att fånga upp de elever som är fysiskt inaktiva. Det skulle 

ha en stor betydelse för gruppen inaktiva barn och ungdomar om skolan kunde lyckas 

förändra elevers vanor så att det blev naturligt för dem att röra på sig varje dag. En 

förutsättning för att trivas och må bra är att stärka förmågan att utvecklas. Det är skolans 

uppdrag att skapa miljöer där barn och ungdomar lär för livet (Örebro universitet, 

2009). Skolan har ansvaret för eleverna under skoldagen, men det är föräldrarnas ansvar 

att barnen rör sig på fritiden. Skolan har därför möjligheten att informera föräldrarna om 

vikten av fysisk aktivitet och uppmuntra dem till att försöka få sina barn att bli fysiskt 

aktiva. 

 

Skolan är en pedagogisk verksamhet, ämnet idrott och hälsa är en del av den. I 

Läroplanen går det att läsa följande; ”Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla 

elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga samt ge kunskaper om den egna 

livsstilens betydelse för hälsan.”  (Lpo 94).  

 

Undervisning 

Enligt Lars-Magnus Engström (2004) är det skolans skyldighet att genom den 

schemalagda idrotten väcka ett intresse för motion och hälsa hos barn och ungdomar. 

Detta intresse som barnet får när det är yngre finns sedan med under individens 

uppväxt. Studier visar på att barn som är fysiskt aktiva i ung ålder och som har ett stort 

intresse för idrott och hälsa lever ett hälsosammare liv som vuxna. För vissa barn är 

undervisningen i idrott och hälsa deras första och kanske enda erfarenhet av 
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regelbunden fysisk aktivitet. I och med detta kan ämnet få en avgörande betydelse för 

många barns framtida hälsotillstånd och välbefinnande.  

Undervisningen i idrott har också stor betydelse för hur barnen ser på sig själva, sin 

kropp och sin förmåga att delta i olika idrottsutövanden. Med detta som bakgrund finns 

det flera väsentliga skäl till att se på ämnet idrott och hälsa ur ett pedagogiskt perspektiv 

(Engström, 2004). Engström poängterar att skolan har ett väldigt stort ansvar för 

barnens framtida hälsa, något han dock inte nämner är hur mycket föräldrar och övriga 

anhöriga påverkar ett barn.  

 

Enligt Meckbach (2004) har den svenska skolans idrottsundervisning tidigare 

genomsyrats av att eleverna skulle behärska vissa bestämda moment men idag läggs 

fokus på att de ska delta och ha roligt, processen är viktigare än prestationen. Idrott som 

ämne är friare nu än förr. Innan den nya kursplanen infördes, 1994, var lärarens 

undervisning det viktigaste i idrottsämnet men idag värderas elevernas lärande högre. 

Det finns givetvis fortfarande uppsatta mål i läroplanen, däremot finns det inga riktlinjer 

på hur dessa mål ska uppnås, detta är upp till lärarna själva. Den nya kursplanen 

innehåller andra mål än den tidigare och detta har, enligt Meckbachs studie (2004), 

förändrat innehållet i idrottsundervisningen. Förr var målet att eleverna skulle prestera 

sitt bästa men idag tycker lärarna att det är viktigare att eleverna får prova på så många 

olika idrotter som möjligt och att de blir inspirerade att utöva idrott även på fritiden. 

Detta står även angett i läroplanen (Lpo94).   

 

Många lärare betonar vikten av att eleverna ska finna en idrottsgren som passar dem och 

som de kan utöva på fritiden, skolans idrottstimmar borde alltså inspirera till fysisk 

aktivitet även utanför skolan. Enligt Meckbach (2004) försöker lärarna numera ge 

eleverna kunskap om hur viktigt det är att ha en sund livsstil och lära dem ta ansvar för 

sin egen hälsa. Lärarna arbetar mycket med att få alla elever att delta på lektionerna och 

att alla ska få godkänt i ämnet. De arbetar också för att alla elever ska ha roligt på 

lektionerna och att de ska hitta aktiviteter som passar dem och som de kan ägna sig åt på 

fritiden. Enligt Meckbachs undersökning (2004) är det väldigt få lärare som har 

teoretiska inslag om hälsa. Det praktiska idrottsutövandet prioriteras. 
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Efter författarnas egna erfarenheter, läggs idag fokus på att barnen ska ha roligt under 

idrottslektionerna är det trots detta fortfarande i stor utsträckning barnen och 

ungdomarnas resultat det sätts betyg på, troligen är det inte många skolor som sätter 

betyg på eleverna efter hur roligt de har, för det mesta är det den elev som hoppar längst 

eller springer fortast som får högst betyg.  

Något som ger en fel bild till de elever med svårigheter av olika grad, exempelvis en 

överviktig elev springer inte lika fort som en muskulös även om de utifrån sin 

personliga kapacitet är lika bra. Visserligen får de elever som ingår i denna studie inga 

riktiga betyg utan bara omdömen, troligen bygger dessa omdömen på samma sak som 

betygen, prestationer.  

 

Enligt Engström (2004) är det viktigt att den verksamhet som organiseras för barn i 

skolan är variationsrik och individualiserad. En alltför kontrollerad och hårt driven 

träning kan motverka sitt syfte. Det centrala innehållet i inlärningen bör utgöras av lek. 

Intresset och behovet hos eleverna ska vara vägledande. Att stärka elevernas 

självförtroende och utveckla en positiv inställning till fysisk aktivitet måste vara det 

yttersta syftet. Detta är en tuff utmaning för skolan, dit alla barn kommer i och med att 

Sverige har skolplikt i grundskolan. Eftersom många elever är på olika nivåer i 

skolidrotten och har skilda intressen skulle kanske idrotten delas upp efter kunskap. 

Precis som de barn som har inlärningssvårigheter i teoretiska skolämnen och får 

extrahjälp, borde då inte de eleverna med svårigheter i idrottsundervisningen få hjälp? 

Det kan inte vara lätt för en idrottslärare med en skolklass på 25, med 25 olika viljor 

och kunskapsgrader att göra idrotten individualiserad och utveckla en positiv inställning 

till fysisk aktivitet.    

 

Miljö 

Magnus Lindwall (2008) skriver att det finns flera empiriska studier som visar att om 

det går att skapa en miljö runt skolidrotten som betonar samarbete, individuell inlärning 

och jämförelse med den egna prestationen, då är sannolikheten större att elever känner 

tillfredställelse. Detta gör att de får ett större intresse för ökad ansträngning och att ägna 

sig åt fysisk aktivitet på fritiden.  
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Studierna visade att om idrottslärarna kan skapa en miljö som tillfredställer elevernas 

behov av kompetens, autonomi (behov av att vara aktiv och kunna påverka) och 

tillhörighet leder detta till en ökad motivation bland eleverna. Elevernas 

beteendemässiga och tankemässiga faktorer runt idrotten får en positiv inverkan vilket 

gör att elevdeltagandet på idrottslektionerna ökar. Lindwall (2008) trycker extra mycket 

på att det är viktigt att idrotten innebär valfrihet och medbestämmande för att intresset 

för ämnet ska öka. Det är också viktigt att idrottsläraren skapar en miljö där eleven 

jämför sina resultat med sig själv och sin egen förmåga och inte med sina kamraters. 

Eleverna ska jämföra sin utveckling efter hur de själva har förbättrat sig. Flera personer 

har i vuxen ålder fortfarande trauman från skolidrotten då de blev valda sist eller 

tvingades upp på bocken eller plinten av läraren för att sedan ramla ner, detta är 

situationer som bör undvikas för att barn och ungdomar ska få en positiv syn på fysisk 

aktivitet. Även om Lindwall (2008) har skrivit att idrotten i skolan idag är mer öppen 

för eleverna att bestämma innehållet är det troligen många idrotter som glöms bort. Av 

egna erfarenheter tror författarna att det fortfarande är mycket bollsporter, så som 

fotboll och innebandy som upptar idrottstimmarna. Detta faller sig naturligt då detta är 

vanliga fritidsaktiviteter bland barn och ungdomar, men barn som sysslar med lite 

annorlunda idrotter på fritiden så som truppgymnastik och dans får troligen sällan visa 

upp sina kunskaper i detta på lektionerna.  

 

Inspiration 

Redelius (2004) anser, ur flera synpunkter att idrott och hälsa är ett viktigt ämne. Det 

ska bland annat bidra till att eleverna inspireras till ett livslångt intresse för fysisk 

aktivitet och att de får en stark tro på sig själva och sin egen förmåga. Det är skolan som 

ska uppmuntra och stimulera eleverna om de inte har ett ”naturligt” intresse för fysisk 

aktivitet, det vill säga att de inte blivit uppmuntrade av sin omgivning till att vara fysiskt 

aktiva. 

 

Aktuell diskussion 

Enligt Lindwall (2008) uppstod det, sommaren 2007, en diskussion huruvida ämnet 

idrott och hälsa skulle utökas eller inte. Flera idrottsstjärnor, lärare, läkare och 

idrottsforskare ville att ämnet skulle utökas för att få bukt på det stora hälsoproblemet 

med ökande övervikt bland barn och ungdomar.  
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Trots detta visar studier på att enbart ökad skolidrott inte minskar barns inaktivitet i 

övrigt, vilket användes som motargumentation till ökade idrottstimmar i skolan 

(Lindwall, 2008).  

 

Trots att larmrapporterna kring barns ökande vikt är många, skriver Janson och 

Danielsson (2003) om att det finns de som är tveksamma till förebyggande insatser för 

att minska problemet med övervikt. Dessa kritiker menar att barnen växer ifrån 

övervikten ju äldre de blir, de menar också att vi ska låta barn vara barn och därmed inte 

lägga oss i deras dagliga vanor som leder till övervikt.  

 

Varför fysisk aktivitet? 

Enligt Engström (2004) är dagens forskare överens om att fysisk inaktivitet utgör en 

stor hälsorisk. Detta i samband med ett stillasittande levnadssätt kan kopplas till en rad 

folksjukdomar, till exempel benskörhet, typ 2 diabetes och högt blodtryck. 

Samstämmigheten bland forskarna inom området gör gällande att barn och ungdomar 

bör vara fysiskt aktiva minst en halvtimme varje dag. Ansträngningsnivån ska lägst 

motsvara en snabb promenadtakt. Utöver detta krävs en mer ansträngande aktivitet tre 

gånger i veckan. Kompenserar de barn som inte är aktiva under sin fritid detta i någon 

mån genom att delta på idrottslektionerna? Dessvärre tycks inte detta vara fallet, de som 

inte ägnar sig åt någon fysisk aktivitet på fritiden är tyvärr de som inte är aktiva på 

lektionerna. Barn som vill kunna ägna sig åt fysisk aktivitet ska inte behöva vara med i 

en idrottsförening. Under skoldagen ska eleverna ha möjlighet till lek och idrotter under 

spontana former. Miljön på skolgården ska locka, inspirera och utmana eleverna till att 

vara fysiskt aktiva (Engström, 2004). 

 

Elevernas syn på ämnet idrott och hälsa 

Eriksson, Johansson, Quennerstedt och Rudsberg (2003) har skrivit en artikel om 

elevernas bild av ämnet idrott och hälsa och vad de tycker är viktigt. I årskurs sex anser 

majoriteten av eleverna att ämnet idrott och hälsa är intressant och roligt. Det är många 

som också tycker att de har för få idrottslektioner. Det som barnen tycker är allra 

viktigast med idrottslektionerna är att lära sig samarbeta, ha roligt genom att röra på sig, 

få bättre självförtroende och att få känna att deras kropp duger. Deltagandet på 

lektionerna är enligt eleverna själva högt.  
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De flesta är alltid eller oftast med på idrotten och bara en liten del är aldrig eller sällan 

med. Det finns också en liten grupp som är med men inte anser sig själva vara särskilt 

aktiva på lektionerna. En sak som vissa lyfter fram är att de inte vill byta om 

tillsammans med sina klasskamrater, detta kan leda till minskad närvaro på lektionerna. 

Hur barnen känner sig på lektionerna skiljer sig mellan pojkar och flickor. Pojkarna 

känner sig glada och trygga när de får möjlighet att utöva en aktivitet där de får visa vad 

de kan. Bland flickorna är det vanligare att känna sig klumpig, mindre bra, rädd och inte 

lika trygg och duktig (Eriksson et al., 2003). De elever som lär sig mycket tycker att 

ämnet idrott och hälsa är roligt och känner sig därmed trygga. För att få alla barn 

intresserade och roade av ämnet idrott och hälsa bör fokus ligga på att eleverna i första 

hand känner sig trygga och därmed blir lektionerna mer givande. De elever som är 

fysiskt aktiva på fritiden är också de som är mest aktiva på idrottslektionerna. Det är 

alltså viktigt att få de som inte tränar på fritiden att bli mer aktiva i skolan för att kanske 

senare också de ska bli fysiskt aktiva utanför skoltid. Undervisningen kanske inte når ut 

till dem som verkligen behöver röra mer på sig i lika stor utsträckning som de som 

redan är fysiskt aktiva. Pojkar är mer fysiskt aktiva både i och utanför skolan än vad 

flickor är, beror det på att undervisningen inte anpassad efter flickorna eller är de helt 

enkelt inte intresserade av idrott? Studien visar att de aktiviteter som pojkarna tycker 

bäst om, det vill säga bollsporter, förekommer oftare på idrottslektionerna än de sporter, 

till exempel dans och rytmik, som flickorna ägnar sig åt (Eriksson et al., 2003).  

 

När idrotten uppstod under grekernas tid, var den skapad av män och för män, 

kvinnorna fick inte ens vara närvarande (Blom & Lindroth, 1995). Detta är troligen 

något som fortfarande hänger kvar, då pojkar tycker att idrotten är roligare än vad 

flickorna tycker. Detta är något som är upp till de ansvariga lärarna för 

idrottslektionerna att ändra på.  

 

Åtgärder  

Folkesson (2007) beskriver ett projekt som genomfördes mellan år 2000 och 2003, på 

Österlen i sydöstra Skåne. Detta projekt, som gick under namnet ”Österlenprojektet” 

gick ut på att en grundskola skulle öka sin schemalagda fysiska aktivitet från två gånger 

i veckan till fem gånger, någon form av fysisk aktivitet skulle ingå på schemat varje 

dag. 
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Under den treårsperiod som projektet pågick utfördes olika tester för att se hur barnen 

påverkades, bland annat mättes barnens BMI vid ett flertal tillfällen. Dessa tester och 

mätningar utfördes även på en likvärdig skola i samma rektorsområde, denna skola hade 

idrott som vanligt enligt läroplanen. Testresultaten från de båda skolorna jämfördes 

sedan med varandra för att se om den ökade fysiska aktiviteten hade någon positiv 

inverkan på eleverna. Resultatet av projektet visar att ökad schemalagd fysisk aktivitet 

bromsar barn och ungdomars snabbt ökande BMI, vilket skulle betyda att ökade 

idrottstimmar i skolan skulle vara början till en åtgärd på problemet med barns övervikt 

(Folkesson, 2007). 

 

Ett annat omtalat och framgångsrikt projekt som jobbar för att bromsa den snabbt 

ökande övervikten hos barn och ungdomar genom olika förebyggande insatser i skolan 

är Obesity Prevention Project, STOPP. Detta projekt drivs av Rikscentrum för 

överviktiga barn i Stockholm i samarbete med Stockholms läns landsting. Syftet med 

STOPP är att ta reda på om det går att minska övervikten bland barn mellan 6-10 år 

genom olika förebyggande insatser i skolmiljön (Janson och Danielsson, 2003). 

 

1999 startades Bunkefloprojektet på Ängslättskolan i Bunkeflostrand utanför Malmö. 

Projektet går ut på att eleverna ska vara fysiskt aktiva en timme varje dag, denna timme 

är schemalagd och obligatorisk. Det är ett samverkansprojekt mellan skolan och den 

lokala idrottsföreningen. Grunden i Bunkefloprojektet är att utveckla rörelseglädje och 

visionen är att lägga grunden för en hälsosam och fysiskt aktiv livsstil. Ängslättskolan 

arbetar efter WHO:s koncept om "Hälsofrämjande skola". Vilket innebär att skolans 

hela vardag ska fungera som en stödjande och hälsofrämjande miljö för fysisk, social 

och psykisk hälsa och lärande. Projektet har fått högsta ackreditering politiskt, 

idrottsligt och forskningsmässigt (Bunkeflomodellen, 2009).  

 

Läroplanen 

Läroplanen innehåller bindande föreskrifter för skolans verksamhet och ska styra den. 

Där formuleras skolans värdegrund och uppgifter samt anger mål och riktlinjer för 

verksamheten. I läroplanen anges också vem som har ansvar för en viss verksamhet i 

skolan och vad detta ansvar innebär.  
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Därmed uttrycker läroplanen vilka krav staten ställer på skolan samt vilka krav och 

förväntningar elever och föräldrar kan ha på skolan och vilka krav skolan ställer på 

eleverna. Läroplanen kompletteras med kursplaner för alla ämnen, de anger målen för 

utbildningen i det enskilda ämnet. Kursplanerna anger inte hur eleverna ska lära sig utan 

bara vad, det lämnar ett stort utrymme för lärare och elever att välja arbetsmetod. Den 

gemensamma nämnaren för alla lektioner i grundskolan är att de ska förmedla glädje att 

skapa och lust att lära (Lpo 94). 

 

Risker med övervikt 

Risken för hjärtsjukdomar, högt blodtryck, tidig diabetes osv. ökar om individer är 

fysiskt inaktiva och överviktiga. Kunskaper om värdet av goda kostvanor och fysisk 

aktivitet måste ökas (Hälso- och sjukvårdsberedningarna, 2004).  

 

 

Teoretisk referensram 

 

Den teori som inspirerat denna studie är Kritisk teori. Denna teori härstammar från 

Frankfurtskolan, där kunskaper från sociologi, psykoanalys, filosofi, ekonomi och 

estetik kombinerades i en unik forskningsmiljö och flera kända namn inom 

samhällsvetenskapen går att koppla till denna teori. Frankfurtskolan försökte 

tillbakavisa traditionella uppfattningar om vetenskapen och försökte därmed utveckla 

sociala teorier som var filosofiskt informerade och praktiskt betydelsefulla. Det var 

fritänkaren som utgjorde idealet istället för metodspecialisten. Kritisk teori 

kännetecknas av utpräglade ifrågasättande av verkligenheten, kort sammanfattat 

kritiserar anhängarna av denna teori i stort sätt allt och inget tas förgivet utan att först ha 

analyserats mycket noga. Den kritiska teorin trycker på att det är historien som skapat 

sociala förhållanden och detta i nutid kan leda till radikal förändring. Sociala fenomen 

uppfattas inte som givna, naturliga och ofrånkomliga, det uppfattas snarare som 

föränderliga moment i samhällsutvecklingen. Kunskapssökande är aldrig helt objektivt 

eller utan värderingar, det finns alltid någonting som påverkar som t.ex. sociala regler 

eller fördomar. Frankfurtskolan vill kritisera gamla tankesätt som genomsyrar samhället 

och på så sätt visa att samhället inte fungerar optimalt.  
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Ett av de initiala målen att skaffa ny kunskap om hur det går att förändra hämmande 

sociala strukturer, förändring i samhällets uppbyggnad var viktigt. Man ville motverka 

Tysklands politiska situation och kommunismen i Sovjet. Människor delades in i olika 

statuskategorier, de överordnade ansågs vara mycket bättre än de som placerats i lägre 

positioner. Klyftorna var stora. Detta kan kopplas till dagen samhälle med generella 

auktoritära relationer på arbetsplatser, skolor och i övriga samhället. Forskare har 

kopplat samman viljan att underordna sig auktoritära relationer till 

socialisationsprocessen och därmed kommit fram till att det är ett sätt att fly från den 

ångest som frihet och oberoende kan medföra.  Teorin koncentrerar sig främst på det 

socialt föränderliga. Den Kritiska teorin vill väcka ett intresse hos läsaren att vara kritisk 

till den text den läser, vilket är viktigt i empirisk forskning (Alvesson & Sköldberg, 

2008). 

 

 

Metod 

 

Här beskrivs hur författarna har gjort urvalet till studien och hur vi gått tillväga för att 

samla in empiri, samt analysera denna för att få fram ett resultat. Vi har delat in det i 

underrubriker för att underlätta för läsaren.  

 

 

Urval  

 

Syftet med studien är att undersöka om idrottslärare gör något för att förebygga övervikt 

bland sina elever vid undervisningstillfälle. 

 

Vi använde oss av en kvantitativ studie eftersom vi ville ha ett bredare resultat som vi 

sedan skall kunna koppla det till en större population. För att få fram ett generellt 

resultat valde författarna att göra en enkätstudie, då detta ansågs vara en lämplig metod. 

Urvalet begränsades till grundskolor med årskurs 3 och år 5 i Skåne. Detta för att Skåne 

ansågs vara ett geografiskt område som är representativt med rätt storlek för studien.  
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Hade alla årskurser i grundskolan ingått i studien hade den blivit för omfattande, 

därmed begränsades studien till dessa årskurser. Dessa två årskurser valdes eftersom 

eleverna då har kommit upp i de åldrar då ämnet övervikt har fått en betydelse för dem, 

de börjar jämföra sina kroppar med varandra, samt för att läroplanens mål är skrivna 

utifrån dessa två årskurser. 

 

Studiens enkät skickades ut via e-post till de rektorer på de skolor som via sin eller 

kommunens hemsida angav sina e-postadresser. I och med detta ingår inte samtliga 

grundskolor i studien. Rektorerna uppmanades sedan att vidarebefordra enkäten till den 

eller de lärare som är ansvariga för ämnet idrott och hälsa i år 3 och år 5. Att enkäten 

skickades till rektorerna beror på att det var deras e-postadresser som gick att få tag på. 

Anledningen till att rektorn ombads vidarebefordra enkäten till den ansvarige på 

idrottslektionerna och inte till enbart idrottslärare, är att på många skolor i de lägre 

klasserna är det klassläraren som håller i ämnet idrott och hälsa. Önskemålet var att få 

svar från minst en skola i varje kommun, detta för att få ett så representativt resultat som 

möjligt.  

 

Sammanlagt skickades det ut 275 enkäter till rektorer på olika grundskolor i Skåne. 

Enkäten skickades ut till ett fåtal skolor åt gången för att undvika att hamna i ett s.k. 

spamfilter och liknande. E-posten skickades från en e-postadress speciellt skapad för 

undersökningen, detta för att vara så seriösa som möjligt och för att hålla isär det privata 

och undersökningen.  

 

Två veckor efter det att första enkäten skickats ut, skickade vi ut ett påminnelsebrev, 

detta för att förhoppningsvis få fler svar. Ytterligare en vecka senare valdes några 

skolor, som inte svarat, slumpmässigt ut, dessa skolor blev uppringda och ombedda att 

svara på enkäten så fort som möjligt.  
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Instrument  

 

En enkät (se bilaga 1) användes som underlag till studiens resultat. Enkäten 

konstruerades av författarna själva. Frågorna baserades utifrån studiens syfte. För att 

säkerställa validiteten hos enkäten genomfördes en pilotundersökning. Efter denna 

undersökning korrigerades enkätens frågor, då vi upptäckte att enkäten kunde förbättras 

på vissa punkter. Förbättringarna skulle underlätta vår sammanställning av svaren. 

Enkäten innehåller 20 frågor, uppdelade i fyra områden, bakgrundsfrågor där 

representanten svarar på frågor som kön, ålder och utbildning. Sedan följer frågor om 

hälsomålen på den skolan där representanten arbetar. Därefter följer frågor om 

representantens innehåll på lektionerna i ämnet idrott och hälsa och sist i enkäten 

kommer frågor om den tillfrågade ser på fysisk inaktivitet hos sina elever. 

 

 

Datainsamling 

 

Enkäten skickades ut via e-post, detta för att det är ett snabbt och smidigt sätt att nå ut 

till många personer på en gång, dessutom är det gratis. Att skicka ut enkäterna via 

vanlig post hade tagit längre tid och kostat en hel del. Genom pilotundersökningen lärde 

vi oss att alla inte visste hur enkäten skulle fyllas i och sedan skickas via e-post tillbaka. 

Därmed bestämdes det att respondenterna kunde välja att svara på enkäten elektroniskt 

och sedan skicka tillbaka den till oss via e-post, som det först var tänkt, eller att skriva 

ut enkäten och fylla i den som vanligt och sedan skicka den till oss via vanlig post. En 

av författarnas adress var angiven i försättsbladet till enkäten. I den bifogade enkäten (se 

bilaga 1) är denna adress borttagen p.g.a. sekretess. Alla instruktioner på hur 

respondenten skulle gå till väga för att svara på enkäten beskrevs tydligt i enkätens 

försättsblad. 26 respondenter valde att svara på enkäten digitalt och 31 valde att svara 

via vanlig post. Vi skickade ut 275 enkäter, 57 svarade på enkäten. Det externa 

bortfallet blev därmed 79 %. Längre fram i rapporten diskuteras det stora bortfallet och 

dess konsekvenser.  
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Dataanalys 

 

Svaren på enkätens frågor lades sedan in i ett datorprogram (SPSS) som sammanställde 

resultatet för att få fram relevant statistik. Denna statistik redovisades sedan i resultatet 

genom olika tabeller. Dessa tabeller kopplas sedan ihop med för ämnet relevant 

litteratur. 

 

 

Etiska överväganden 

 

Både i enkäten och i den vetenskapliga rapporten har vi valt att enbart använda ordet 

övervikt, istället för att även använda oss av ordet fetma. Fetma ansåg vi vara ett 

alldeles för starkt laddat ord som skulle kunna skapa motgångar för studien. Genom att 

använda enbart ordet övervikt bör studien inte ha fått några bortfall då barn inte kan lida 

av fetma utan att vara överviktiga. Dessutom är i någon mening alla med fetma även 

överviktiga. 

 

I och med att författarna inte var närvarande då respondenterna svarade på enkäten 

kunde de själva välja om de ville svara på enkäten och därmed var det frivilligt att delta 

i studien. Förhoppningsvis blev pressen mindre på den svarande på detta vis än om vi 

valt att åka ut och dela ut enkäten.  

  

I enkätens försättsblad berättas det att enkäten kommer att behandlas anonymt, enbart 

den kommun där respondenten är verksam inom kommer att uppges. Däremot ser 

författarna den svarandes e-postadress, om denne väljer att svara via e-post, detta 

beskrivs dock tydligt i försättsbladet och vill den svarande vara helt anonym kan denne 

skicka enkäten via vanlig post.  

 

Vid genomförandet av undersökningen följdes vetenskapsrådets fyra etiska huvudkrav. 

Dessa krav är följande; samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2008).  
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Reliabilitet och validitet 

 

I och med att rapporten bygger på en enkätstudie, uppkommer det faktorer som påverkar 

både reliabiliteten och validiteten. Hög reliabilitet bygger på att resultaten från enkäten 

är tillförlitliga, situationen ska vara standardiserad vilket betyder att alla respondenter 

ska ha fått samma frågor ställda på samma sätt. Vid konstruktion av en enkät är det 

viktigt att reliabilitetsproblemen uppmärksammas väl (Trost, 2007). Exempelvis om 

respondenten missuppfattar en fråga eller anser en fråga vara stötande, samt 

respondentens humör vid svarstillfället kan påverka enkätens reliabilitet. Även enkätens 

validitet kan påverkas, validitet är hur giltig enkäten är, d.v.s. om enkäten mäter rätt 

saker. Det gäller att frågorna och svarsalternativen är formulerade på rätt sätt (Trost, 

2007). För att stärka rapportens reliabilitet och validitet har en pilotstudie genomförts 

för att testa enkätens frågor. Efter pilotstudien modifierades frågorna något innan den 

riktiga enkäten skickades ut. 

 

 

Resultat 

 

Av de 57 respondenter som ingick i studien har större delen lärarutbildning, de flesta 

hade en utbildning med inriktning idrott. Endast 4 anger att de inte har någon 

lärarutbildning överhuvudtaget. 

 

I många frågor finns ett internt bortfall då vissa respondenter inte svarade på alla frågor. 

Detta gör att summan av respondenterna inte alltid är 57 men alla respondenters svar är 

redovisade i resultatet.  

 

Åldersspridningen mellan respondenterna är ganska stor, den yngsta är 21 år och den 

äldsta 56 år. Lika många män som kvinnor ingår i studien. Det är också en ganska stor 

spridning på hur länge respondenterna har arbetat som idrottslärare, den med längst 

erfarenhet har arbetat i 29 år och ett antal respondenter har bara arbetat i ett halvår.   
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Enkäten skickades ut till 31 kommuner i Skåne, endast respondenter från 19 olika 

kommuner svarade. Av de 275 enkäter som skickades ut svarades det på 57, vilket blev 

medför ett bortfall på 79 %. 

 

I undersökningen framgår det att 50 känner till den läroplan, LPO 94, som skolverket 

satt upp att samtliga skolor ska följa. De sju resterande respondenterna känner till 

Läroplanen till viss del. 47 personer anger att de följer läroplanen, resterande tio 

respondenter anger att de följer den till viss del.  

 

Alla skolor ska ha en lokal arbetsplan. I enkäten frågas det i fall respondenten känner till 

denna och om de i så fall följer denna. 48 personer anger att de känner till den lokala 

arbetsplanen, endast en respondent anger att denne inte känner till någon sådan (se 

tabell 1). Denna person har ingen lärarutbildning och är relativt ny på skolan.  

 

Tabell 1. Hur många som känner till respektive kommuns lokala arbetsplan 

 Ja Till viss del Nej 

Kvinnor 24 3 1 

Män 24 5 0 

Totalt 48 8 1 

 

43 personer följer helt den lokala arbetsplanen, resterande respondenter följer den till 

viss del, ingen anger att de inte följer den alls (se tabell 2). 

 

Tabell 2. Hur många som följer den lokala arbetsplanen  

 Ja Till viss del Nej 

Kvinnor 21 6 0 

Män 22 7 0 

Totalt 43 13 0 
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43 personer anger att skolan de arbetar på har lokala hälsofrämjande mål som skolan ska 

sträva efter, 3 anger att de inte vet om det finns några lokala mål. Resterande 11 svarar 

att de inte har några lokala hälsomål. De flesta av respondenterna svarar att de tar egna 

initiativ i samband med att de följer målen och i samarbete med eleverna. Endast en 

respondent anger att denne följer de lokala hälsomålen helt, utan att ta egna initiativ. 

 

De flesta lärarna svarar att de har 1-2 klocktimmar per vecka i ämnet idrott och hälsa 

med klass 3 respektive klass 5. 13 anger att de har 2-3 klocktimmar med respektive 

klass i veckan. 2 anger att de har mindre än en klocktimme idrott och hälsa i veckan 

med respektive klass. Ingen lärare anger att de har mer än 3 klocktimmar av ämnet i 

veckan. 

 

43 respondenter svarar att de anpassar sina lektioner i ämnet idrott och hälsa så att 

elever med övervikt kan vara med i samma utsträckning som de övriga eleverna (se 

tabell 3). Flera av dessa respondenter skriver att de inte anpassar lektionerna speciellt 

för de överviktiga barnen utan att de planerar undervisningen så att alla kan vara med, 

på så sätt anser de att de anpassar lektionerna. En respondent skriver att han ”....anser 

att alla barn är olika men lika mycket värda och på så sätt måste få samma 

möjligheter”. 9 personer svarar att de till viss del anpassar sina lektioner. 3 respondenter 

anpassar inte sin undervisning alls, dessa skriver att det beror på att det inte förekommer 

några elever med övervikt i deras klasser. Många som svarat att de anpassar lektionerna 

anger att de så ofta som möjligt har en alternativ svårighetsgrad så att alla kan vara med 

och på så sätt få utmaningar utifrån sina egna förutsättningar, t.ex. kan det innebära att 

läraren sätter upp två bockar i olika höjder, därefter kan eleverna själva välja viken bock 

de ska hoppa över, efter deras egen förmåga. När lärarna planerar sina lektioner tänker 

de på att ha mycket lekar och samarbetsövningar där alla kan delta utifrån sin egen 

förmåga.  
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Tabell 3. Hur många som anpassar sina lektioner till elever med övervikt 

 Ja Till viss del Nej 

Kvinnor 23 2 2 

Män 20 7 1 

Totalt 43 9 3 

 

28 lärare och därmed merparten svarar att de försöker motverka övervikt bland sina 

elever. Det vanligaste är då att uppmuntra eleverna till hälsosammare livsstil genom att 

informera dem om vikten av fysisk aktivitet och rätt kost. En del respondenter skriver 

att de även tar kontakt med berörd elevs föräldrar, detta sker då i samarbete med 

skolsköterskan. Det förekommer även att ett fåtal lärare gått extra utbildning inom 

ämnet övervikt. 20 respondenter svarar att de delvis arbetar för att motverka övervikt 

bland eleverna. 9 svarar att de inte gör något alls för att motverka övervikt. En kvinnlig 

lärare har en extra grupp i idrott och hälsa varje vecka där 12 elever med svårigheter får 

jobba i sin egen takt och kan därmed vara med och få ett stärkt självförtroendet och lust 

till rörelse.  

 

Många av respondenterna anpassar undervisningen så att alla tycker det är roligt att röra 

på sig samt att de har teorilektioner i idrott, motion, hälsa och kost. De som svarat att de 

inte gör något speciellt för att motverka övervikt säger att orsaken till detta är att det inte 

finns utrymme för individuell träning.  

 

De som alltid undervisar om vikten av fysisk aktivitet bakar in det i den normala 

undervisningen då läraren tillsammans med eleverna diskuterar vad de övar på och 

varför det är viktigt (se tabell 4). Läraren belyser detta ur ett hälsoperspektiv. De som 

svarat att de undervisar om vikten av fysisk aktivitet ibland nämner att det sker i 

samband med temadagar om hälsa. De två som inte aktivt undervisar om vikten av 

fysisk aktivitet motiverar detta med följande argument: 

 

 ”Jag tycker att idrottspassen är så korta att de behöver röra sig då. Bättre att ta det teoretiska 

på vanliga lektioner” 
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 respektive:  

 

”Jag tycker att de är för små och jag vill ge dem en positiv bild av rörelse, att det ska 

vara kul att röra sig. Jag försöker ha ett varierat program på idrottslektionerna så alla 

ska tycka det är kul med idrott”. 

 

Tabell 4. Hur många som undervisar om vikten av fysisk aktivitet 

 Ja, alltid Ja, ibland Nej 

Kvinnor 12 15 1 

Män 9 18 1 

Totalt 21 33 2 

 

För att inspirera eleverna till ett livslångt intresse för fysisk aktivitet försöker 

idrottslärarna variera sina lektioner så att så många elever som möjligt hittar ett roligt 

sätt att motionera på. Det är också vanligt att de försöker få eleverna att börja med 

någon aktivitet på fritiden.   

 

Vanligast är att lärarna inte ser någon större skillnad i elevernas engagemang, beroende 

på om de är överviktiga eller inte, 39 anger detta. 16 däremot anser att de eleverna med 

övervikt är mindre engagerade under idrottslektionerna än de övriga eleverna. Endast en 

lärare svarar att de eleverna med övervikt är mer engagerade än övriga elever, detta 

anger samma lärare som ovan nämnt att denne har extra lektioner i veckan med de 

elever som har svårigheter av olika typer. 

Det viktigaste inom ämnet idrott och hälsa är att eleverna har roligt, det anger 50 av 

respondenterna (se tabell 5). Det näst viktigaste är att eleverna lär sig samarbeta och 

ökar sitt självförtroende. Intressant är att ingen lärare anger att det är viktigt att eleverna 

lär sig tävla. På denna fråga fick respondenterna ange de tre alternativ som de tycker är 

viktigast. 
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Tabell 5. Vad lärarna anser vara viktigast att eleverna får ut av ämnet idrott och hälsa 

 Ha 

roligt 

Bra själv-

förtroende 

Lära sig 

samarbeta 

Positiv 

kropps-

syn 

Lära sig 

om hälsa 

Bättre 

fysik 

Kunskap 

om idrotts-

aktiviteter 

Tävla 

Kvinnor 26 15 12 15 8 8 3 0 

Män 24 14 16 7 13 11 6 0 

Totalt 50 29 28 22 21 19 9 0 

 

14 tycker att fysisk inaktivitet är ett utbrett problem hos elever i den aktuella skolåldern. 

30 anser att det till viss del är ett utbrett problem. 13 tycker inte att det är något 

problem. De flesta tror att detta beror på bristande motivation hos eleverna. Flera 

respondenter anger att de tror att ökande övervikt beror på att datorn blir mer vanlig i 

samhället. De menar att barn sitter mer inne vid datorn än vad de är ute och leker. 

 

Nästan lika många respondenter anser att övervikt hos deras elever är starkt kopplat till 

fysisk inaktivitet, precis som de som inte tycker att det finns ett mindre samband. 25 

respektive 29 respondenter svarade på detta. De flesta som svarat att det finns ett mindre 

samband skriver att det inte enbart beror på inaktivitet utan även på elevernas kost. 

31 av de lärare som ingår i studien anser att den fysiska inaktiviteten är på ungefär 

samma nivå som tidigare (se tabell 6). 18 tycker att den har ökat den senaste tiden. 6 

anser att den har minskat. 

 

Tabell 6. Hur lärarna upplever problemet med fysisk inaktivitet 

 Den ökar Den minskar Ungefär som 

tidigare 

Kvinnor 7 2 19 

Män 11 4 12 

Totalt 18 6 31 
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Resultatsammanfattning 
 

Majoriteten av de personer som ingick i studien var lärare, många av dessa var speciellt 

inriktade mot idrott, endast ett fåtal respondenter har ingen lärarutbildning alls. 

Könsfördelningen var jämn och åldersspridningen relativt stor, detta medför att det är 

både personer som arbetat inom läraryrket under en lång tid och personer som endast 

arbetat några månader är representerade i studien. 

 Alla respondenter känner delvis eller helt till skolverkets läroplan, LPO 94, 47 lärare 

följer denna och 10 svarar att de delvis följer läroplanen. Också den lokala arbetsplan 

som varje kommun ska ha känner de flesta till, en person anger att hon inte vet vad det 

står i denna och åtta personer valde att inte svara på frågan. Alla medverkande i studien 

följer helt eller delvis den lokala arbetsplanen. 

 

Antalet idrottstimmar med varje klass är relativt lågt bland de svarande lärarna. Två 

respondenter har mindre än en timme med eleverna, det är vanligast att de har 1-2 

klocktimmar och de 13 som har mest tid med eleverna har 2-3 timmar. Ingen lärare har 

mer än 3 klocktimmar med sina elever i representerade klasser. 

 

43 respondenter anpassar lektionerna så att alla kan vara med, 9 anpassar lektionerna till 

en viss del och 3 gör ingenting för att anpassa lektionerna efter överviktiga elever. 28 

respondenter arbetar aktivt för att motverka övervikt bland eleverna, 20 arbetar delvis 

med detta och 9 gör ingenting för att motverka att barnen blir överviktiga. 21 personer 

anger att de alltid undervisar om vikten av fysisk aktivitet, 33 gör det ibland och 2 gör 

det inte på grund av tidsbrist och att eleverna är för små för sådan undervisning. 

 

Det som är viktigast inom ämnet idrott och hälsa är att eleverna har roligt, att de får bra 

självförtroende och att de lär sig samarbeta. De som inte tycker att fysisk inaktivitet är 

ett problem är nästan lika många som de som anser att det är ett utbrett problem, 13 

respektive 14 anger dessa alternativ.  

 

 

 



23 

 

30 respondenter anser att det är ett problem men tycker inte att det är särskilt stort. Den 

fysiska inaktiviteten har ökat på senare år enligt 18 respondenter, 31 personer anser att 

den ligger på samma nivå som tidigare och 6 menar att den har minskat och att eleverna 

är mer aktiva nu. 

 

 

Diskussion 

 

Här diskuteras metoden, fördelar och nackdelar samt vad som kan ha påverkat 

resultatet. Dessutom kopplas litteraturen från litteraturgenomgången ihop med studiens 

resultat, detta görs i en diskussion. 

 

 

Metoddiskussion 

 

Enkäten skickades ut till 275 skolor, endast 57 enkäter kom tillbaka. Detta kan ha berott 

på att urvalsgruppen begränsades till lärare i år 3 och år 5 eller att det har ställt till 

bekymmer för rektorn som skulle bifoga enkäten vidare till berörda lärare. Genom 

denna urvalsgrupp nådde vi dessutom ut till färre lärare än om vi valt alla årskurser upp 

till år 5. En del rektorer eller lärare kan även ha missuppfattat detta urval, då de kan ha 

uppfattat det som om de måste vara lärare i båda årskurserna för att få delta. Detta var 

dock inte vår avsikt.  

 

Enkäten skickades ut via e-post till rektorer på 275 skolor, dessa uppmanades att 

vidarebefordra enkäten till samtliga berörda lärare i dennes rektorsområde. Troligen har 

många enkäter fastnat redan hos rektorn som inte har vidarebefordrat enkäten.  

Redan innan enkäten skickades ut var vi medvetna om detta problem, vi ansåg oss dock 

inte ha något större val då det hade kostat för mycket att skicka ut enkäten via vanlig 

post. Att skicka enkäten direkt till berörda idrottslärare hade varit det optimala, dock går 

deras e-postadresser inte att hitta på respektive kommuns hemsida, endast rektorernas 

eller expeditionernas adresser är publicerade. Vi hade dock trott och hoppats på att få 

fler svar. 
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Enkäten borde ha skickats ut något tidigare, en längre svarstid för respondenterna hade 

kanske gjort att fler enkäter returnerades. Dock fanns det inte mer tidsutrymme att tillgå 

då de flesta lärare gick på julledighet mitt i vår undersökning. 

 

Inga större problem med enkäten upptäcktes. Efter pilotundersökningen ändrades 

frågorna något, bl.a. valde vi att ersätta ordet fetma och enbart använda oss av ordet 

övervikt då några personer i pilotundersökningen uppfattade ordet fetma som stötande.  

 

En del enkäter var felaktigt ifyllda. I de enkäter som innehöll för många ifyllda 

svarsalternativ togs dessa frågor bort, men resten av enkäten användes.  

 

Något som kan ha gjort att ett flertal personer valt att inte svara kan vara att det varit 

svårt att fylla i enkäten utan att skriva ut den. Vi anser att vi gett tillräckliga 

instruktioner på hur respondenten ska gå tillväga för att svara på enkäten elektroniskt, 

dessutom fanns även möjligheten att skriva ut enkäten och skicka den via vanlig post. 

Trots tydliga instruktioner tror vi att en del enkätsvar kan ha uteblivit p.g.a. detta. Vi 

anser det positivt att möjligheten fanns att svara på två sätt, antingen via e-post eller via 

vanlig post. 

 

En del frågor, bland annat 1 och 5, som finns med i enkäten är inte redovisade i 

resultatet. Dessa frågor anses endast vara av intresse för författarna för att få en 

helhetsbild över läraren och dennes arbete. Svaren på dessa frågor anses inte relevanta 

för studiens resultat och togs därmed bort vid skrivandet av rapporten. Att dessa frågor 

inte var intressanta för studien beror på att syftet och frågeställningarna ändrades under 

skrivandets gång. 

 

Resultatet av enkätstudien har relativt stor validitet eftersom, samma frågor användes i 

en pilotstudie för att testas. Validiteten minskar däremot i och med det stora bortfallet. 

Dock går det aldrig att veta om personen som svarat på enkäten uppfyller de kriterier vi 

var ute efter, att det skulle vara en lärare med ansvar för idrott i år 3 och år 5, i och med 

att vi valde att inte åka ut till skolorna. Dessutom går det inte att ta reda på om 

respondenterna svarat sanningsenligt på frågorna.  
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Validiteten minskar med det stora bortfall som förekom då vi enbart fick svar på 21 % 

av enkäterna. För att få ett trovärdigare resultat bör fler respondenters svar ingå i 

studien. 

 

Det var inte med någon begreppsförklaring i enkäten som skickades ut. Vilket innebär 

att resultatet kan ha blivit missvisande. Eftersom begreppen inte var förklarade finns det 

en risk att respondenterna missuppfattat frågorna, vilket minskar validiteten. Överviktig 

behöver inte ha samma betydelse för dem som ingick i undersökningen som det har för 

författarna. Detta kan ha påverkat resultatet till viss del.  

 

Det stora bortfallet, 79 %, påverkar resultatets generaliserbarhet avsevärt. Resultatet 

som redovisas i denna rapport visar enbart vad de 57 respondenterna som svarat på 

enkäten tycker, i och med det stora bortfallet går det inte att dra några paralleller till en 

annan grupp, även om denna grupp hade varit av liknande slag. Vi vill dessutom 

poängtera att inga slutsatser av studiens resultat kan dras, i och med det stora bortfallet. 

Dessutom går det inte att generalisera resultatet till landskapet Skåne, trots att studien är 

gjord inom detta område, även detta beror på bortfallet.  Vad de aktuella respondenterna 

anser är däremot tydligt och det är det resultat som presenteras i studien, inget annat.  

Det stora bortfallet bör därför tas i beaktning när resultaten tolkas.  

 

Det faktum att enkäten skickades via e-post istället för att delas ut direkt till skolorna 

har med störst sannolikhet resulterat i att de som svarat på enkäten är de lärare som 

engagerar sig i ämnet övervikt bland barn och ungdomar. De som inte har något större 

engagemang har troligen inte brytt sig om att ingå i studien. Detta hade förmodligen 

kunnat förhindras om vi valt att åka ut till skolorna och dela ut enkäten. Troligen har 

resultatet påverkats av detta. 
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Resultatdiskussion 

 

Den teoretiska referensramen, kritisk teori, och tidigare forskning ligger till grund för 

den diskussion som följer.  

 

57 idrottslärare valde att svara på enkäten som skickades ut. Fyra utav dessa 

respondenter angav att de inte har någon lärarutbildning. Ämnet idrott och hälsa kan för 

många barn vara den första och enda kontakten med fysisk aktivitet. Det är därför 

viktigt för de ansvariga i detta ämne att se till att alla elever skapar ett intresse för att 

röra på sig och att äta rätt (Engström, 2004). Extra viktigt borde det vara att poängtera 

att detta intresse för fysisk aktivitet oftast sitter i tills barnen blir vuxna. Den ansvarige 

för ämnet idrott och hälsa i skolan har därför möjlighet att påverka individers, inte bara 

nutida hälsa utan även framtida välbefinnande. Med tanke på detta borde det vara av 

intresse för skolan att anställa en lärare med lärarutbildning. I studien framgår det att de 

flesta medverkande lärare har lärarutbildning, något större andel med inriktning på 

idrott och hälsa.  

 

50 av respondenterna fastställde att de kände till Läroplanen, 47 av dessa följde den. 

Läroplanen innehåller bindande föreskrifter för dess verksamhet och ska styra skolan. 

Där formuleras skolans värdegrund och uppgifter samt att där anges mål och riktlinjer 

för verksamheten (Lpo 94). Med andra ord borde alla respondenter ha känt till 

Läroplanen och därmed följt den. Det var tio respondenter som angav att de delvis följer 

Läroplanen. 

 

Den lokala arbetsplanen är en av lärarnas riktlinjer när de lägger upp lektionerna 

(Meckbach, 2004) och de flesta av respondenterna svarade att de känner till och följer 

kommunens lokala arbetsplan. De har ganska stor frihet att själva utforma lektionerna 

på sitt eget sätt vilket gör att de lättare kan anpassa lektionerna så att de passar alla 

elever. Vilken metod lärarna använder för att uppnå målen är inte styrda, huvudsaken är 

att de når dem. Det var endast en respondent som svarade att den inte känner till skolans 

lokala arbetsplan, detta beror antagligen på att personen inte har någon lärarutbildning 

och är relativt ny lärare på skolan. Eftersom den lokala arbetsplanen är ett måste på alla 

skolor är det skolans ansvar att alla lärare känner till den och därmed följer den.  
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Hur många timmar i veckan som ska avsättas till ämnet idrott och hälsa i skolan har 

blivit ett omdiskuterat ämne. Lindwall (2008) skriver i en artikel hur det blev en het 

debatt mellan idrottsstjärnor, läkare, lärare och idrottsforskare huruvida detta ämne 

skulle utökas eller inte. Det finns studier som visar på att ökad fysisk aktivitet i skolan 

bromsar det snabbt ökande BMI hos barn och ungdomar, men det finns också studier 

som visar att barn inte är mer överviktiga idag än förr. En studie som visar på att ökad 

fysisk aktivitet hos barn är viktigt, är Österlenprojektet, där den schemalagda fysiska 

aktiviteten ökades på en grundskola, vilket gav flera positiva resultat (Folkesson, 2007). 

Extra intressant är det att detta projekt genomfördes inom det geografiska området för 

denna studie. Resultatet av detta projekt borde därför vara något som skolorna i 

närheten tar till sig extra mycket.  

 

Rikscentrum för överviktiga barn i Stockholm har dragit igång ett projekt, STOPP, där 

förebyggande insatser mot övervikt bland barn i skolan ska hjälpa till att bromsa det 

snabbt ökande problemet. Även en del av de lärare som ingått i denna studie anger att 

de gör olika förbyggande insatser. Någon anger att de har temadagar där rätt kost och 

motion står i centrum. En annan anger att hon med jämna mellanrum undervisar 

eleverna i kostvanor. De flesta anger att de har god kontakt med skolsköterskan och att 

problem som övervikt därmed går genom denne. Endast ett fåtal anger att de själva tar 

kontakt med berört barns föräldrar då övervikt hos barnet misstänks. 

 

Det har beslutats att grundskolor i Sverige numera delvis kan bestämma över antalet 

klocktimmar av ämnet idrott och hälsa själva, på nio år ska en elev ha 500 klocktimmar, 

därutöver har respektive skola möjlighet att lägga till eller dra ifrån 20 %, beroende på 

skolans förutsättningar (Riksidrottsförbundet, 2007). Bunkefloprojektet är ett lysande 

exempel på att detta går att genomföra. Då de avsätter en timme till fysisk aktivitet varje 

dag (Bunkeflomodellen, 2009). 
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Trots att så många studier trycker på hur viktigt det är med fysisk aktivitet hos barn har 

idrottslektionerna minskat de senaste åren från 121 minuter till 109 minuter i veckan 

sedan år 2002 (Schmitt, 2007). I denna studie framgår det att det är vanligast att 

eleverna har mellan 1-2 klocktimmar, d.v.s. mellan 60-120 minuter, av ämnet idrott och 

hälsa i veckan, några svarar att de har mellan 2-3 klocktimmar, d.v.s. mellan 120-180 

minuter i veckan. 2 av 57 respondenter anger att de har mindre än en timme i veckan 

avsatt till ämnet idrott och hälsa, vilket är alldeles för få timmar enligt 

Världshälsoorganisationen (2004). Dessutom är det ingen lärare i undersökningen som 

svarat att de har mer än tre klocktimmar fysisk aktivitet på schemat i veckan. Vi kan då 

ställa oss frågan huruvida resultatet från tidigare forskning nått fram till skolan eller vad 

de få antalet timmar schemalagda fysisk aktivitet kan bero på. Eleverna själva har 

uttryckt att de har för lite idrott och hälsa i skolan (Eriksson et al., 2003). Vad lärarna 

tycker om mängden idrott berörs inte i denna undersökning men en respondent uttrycker 

i en annan fråga att tiden med eleverna är för kort. De elever som inte ägnar sig åt fysisk 

aktivitet på fritiden får alltså bara ett par timmar idrott i veckan och det är inte 

tillräckligt, enligt WHO (2004).  

  

Lindwall (2008) skriver om tidigare studier som visar på att om idrottslärare kan skapa 

en miljö där eleverna trivs ökar deras motivation för fysisk aktivitet. Att eleverna får 

vara med och ge synpunkter och till viss del bestämma på idrottslektionerna kan skapa 

en sådan miljö. Lindwall poängterar också hur viktigt det är att eleverna inte skapar ett 

resultatjämförande mellan varandra utan bara med sig själva, på detta sätt kan en miljö 

som ökar motivationen skapas. I studien framgår det i flera frågor, bland annat huruvida 

läraren tar egna initiativ eller följer de uppsatta mål som finns, att eleverna har ett 

inflytande på idrottslektionernas innehåll, detta anger de flesta respondenterna. 

Dessutom är det ingen lärare som anger att tävling är det viktigaste momentet i 

skolidrotten. Slutsatsen blir därmed att lärarna ser till de individuella prestationerna och 

att de inte uppmuntrar eleverna till att tävla mot varandra. För att skapa en bra miljö för 

eleverna är det flera lärare som anpassar sina lektioner så att alla elever ska kunna vara 

med och ha samma chans att utvecklas. 43 av de 57 respondenterna svarar att de 

anpassar lektionerna efter alla elevers förmågor, inte bara efter de överviktiga utan efter 

allas behov.  
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Tyvärr finns det de lärare som svarat att det inte sker någon individuell anpassning på 

grund av att det inte finns någon tid för detta. Tidsbrist verkar vara ett stort problem 

inom ämnet idrott och hälsa. 

 

En stor del utav de respondenter som svarat på enkäten, anger att de så ofta som möjligt 

har en alternativ svårighetsgrad på sina lektioner. Detta ökar chansen att fler elever 

deltar på lektionerna. Eftersom eleverna vid dessa tillfällen deltar utifrån sina egna 

förutsättningar kan det leda till att fler är aktiva på lektionerna och att de får en starkare 

tro på sig själva eftersom de klarar av uppgiften. Vilket i sin tur förhoppningsvis leder 

till att de känner rörelseglädje och att fysisk aktivitet blir ett naturligt inslag i vardagen. 

Det är skolans uppgift att stimulera och uppmuntra eleverna till ett fysiskt aktivt liv 

(Redelius, 2004). 

 

28 respondenter svarar att de försöker motverka övervikt bland sina elever. Det 

vanligaste är då att lärarna uppmuntrar eleverna till hälsosammare livsstil genom att 

informera dem om vikten av fysisk aktivitet och rätt kost. Majoriteten av 

respondenterna anger att det är den stillasittande fritiden som gör att barn idag är 

inaktiva. Det är skolans ansvar att uppmuntra och stimulera de elever som inte har ett 

”naturligt” intresse för fysisk aktivitet, det vill säga att de inte blivit uppmuntrade av sin 

omgivning till att vara fysiskt aktiva. (Redelius, 2004). Många lärare gör säkert ett gott 

försök att få sina elever att bli fysiskt aktiva, men det är säkerligen inte lätt om de inte 

får stöd från elevernas föräldrar. En respondent har svarat att hon har en extra grupp i 

idrott och hälsa varje vecka.  

 

Det är mycket viktigt att eleverna ser ett samspel mellan kost och motion. Risken för 

hjärtsjukdomar, högt blodtryck, tidig diabetes osv. ökar om individer är fysiskt inaktiva 

och överviktiga. Kunskaper om värdet av goda kostvanor och fysisk aktivitet måste 

ökas (Hälso- och sjukvårdsberedningarna, 2004). En del lärare svarar att de inte tycker 

att de har tid att undervisa om kost och hälsa, att det är viktigare att de är fysiskt aktiva 

under lektionerna. I Lpo94 står det följande om mål som läraren ska sträva mot; 

utveckla kunskap om vad som främjar hälsa. Detta ingår därmed i Läroplanen och tid 

ska läggas på detta.  

 



30 

 

Meckbach (2004) menar att dagens idrottslärare tycker att det är viktigare att eleverna 

provar på så många idrotter som möjligt än att de presterar sitt bästa. Att prestationen 

inte längre genomsyrar ämnet är tydligt men i den här studien var det endast ett fåtal 

som valde alternativet kunskap om idrottsaktiviteter som det viktigaste i ämnet idrott 

och hälsa. Detta behöver inte betyda att det inte är viktigt men det finns andra saker som 

rankas högre. Meckbach (2004) menar att det praktiska idrottsutövandet prioriteras 

framför teoretisk undervisning om hälsa. Majoriteten av respondenterna anger dock att 

de alltid eller ibland undervisar i vikten av fysisk aktivitet och varför det är viktigt. Det 

skulle kunna vara så att läget har förändrats, under de senaste fyra åren. En annan orsak 

till skillnaden kan vara att vår undersökning är relativt liten och att de som svarat är 

personer som generellt tycker att detta ämne är viktigt att ta upp. De som inte bryr sig 

lika mycket kanske har avstått från att svara på enkäten.  

 

Enligt Lars-Magnus Engström (2004) är det skolans skyldighet att genom den 

schemalagda idrotten väcka ett intresse för motion och hälsa hos barn och ungdomar. I 

undersökningen har det kommit fram att många av respondenterna försöker inspirera 

sina elever till ett livslångt intresse för fysisk aktivitet genom att variera sina lektioner. 

Detta gör de med förhoppning om att alla elever ska hitta en motionsform som passar 

just den individen. Varierande lektioner är ett utmärkt sätt att få med alla elever på 

lektionerna. All fysisk aktivitet passar inte alla, men om variationen finns utökas 

kunskapen om rörelse. Eleverna lär sig då att fysisk aktivitet är så mycket mer än att 

springa och kan på så sätt hitta en motionsform som passar dem.  

 

Engström (2004) beskriver hur viktigt det är att de ansvariga lärarna ser till att eleverna 

får en positiv syn på sig själva och att de känner att de kan delta. När de lärare som 

ingick i studien fick svara på vad som är viktigast inom idrott och hälsa blev det 

övervägande svaret att eleverna skulle ha roligt under lektionstimmarna, vilket visar på 

att lärarna försöker göra den fysiska aktiviteten rolig och intressant för sina elever. 

Lärarna tyckte också att det var viktigt att eleverna lär sig samarbeta och att de ökar sitt 

självförtroende och därmed skapar en positivare bild av sig själva. Trots detta är det inte 

alla lärare som anpassar lektionerna så att alla elever kan vara med i samma 

utsträckning, på så sätt skapas det inte en trivsam miljö för alla elever att utvecklas och 

lära sig. 
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Ämnet idrott och hälsa förändrades mycket när den nya läroplanen infördes 1994. Det 

blev ett friare ämne med större fokus på individens förutsättningar och att alla ska ha 

roligt (Meckbach, 2004). Att synen på vad som är viktigt inom idrottsundervisningen 

har förändrats är tydligt även i denna undersökning. Det som, de tillfrågade, lärarna 

anser vara viktigast, är att eleverna har roligt genom att röra på sig. 50 av 

respondenterna anger detta alternativ, vilket är nästan alla. Nästa viktiga faktor är att 

eleverna får bättre självförtroende och lär sig om hälsa. Det är eleverna som är viktiga 

och lärarna verkar anpassa sina lektioner efter vad eleverna behöver. De vill ge eleverna 

en stor kunskap om hur de ska leva hälsosamma liv och visa att fysisk aktivitet passar 

alla och är roligt. Att självförtroendet anses viktigt att stärka visar också att lärarna även 

engagerar sig i elevernas mentala hälsa och inser att den är en viktig del i deras 

utveckling även inom idrotten. Något annat som 22 respondenter anser vara viktigt är 

att eleverna får en positiv syn på sin egen kropp. Detta stärker resonemanget om att 

lärarna inte bara undervisar i fysisk aktivitet. Elevernas lärande har blivit viktigare än 

det som tidigare dominerade, d.v.s. lärarnas undervisning (Meckbach, 2004). Detta 

jämfört med hur det var för några årtionden sedan då fokus lades på specifika fysiska 

moment är en stor förändring som förmodligen gynnat eleverna och deras fysiska 

utveckling. Idag ska idrott och hälsa vara roligt, stimulerande och tillgängligt för alla 

elever. En undersökning där man frågade barn om deras bild av ämnet idrott och hälsa 

visade att det viktigaste var att ha roligt, öka självförtroendet och kunna känna att deras 

kropp duger (Eriksson et al., 2003). Detta är samma alternativ som lärarna i vår 

undersökning anser viktigast. Att lärarna och eleverna är överens bådar gott då detta 

visar att de arbetar mot samma mål. Eleverna önskar få ut samma sak av lektionerna 

som lärarna strävar efter att ge dem.  

 

Fysisk inaktivitet utgör en stor hälsorisk och kan kopplas till en rad folksjukdomar. 

Barn och ungdomar bör vara fysiskt aktiva minst en halvtimme varje dag, 

ansträngningsnivån ska lägst motsvara en snabb promenadtakt. Utöver detta krävs en 

mer ansträngande aktivitet tre gånger i veckan (Engström, 2004). Vanligast är att lärarna 

inte ser någon större skillnad i elevernas engagemang beroende på om de är överviktiga 

eller inte. Detta är positivt då det borde innebära att eleverna är engagerade och aktiva 

på lektionerna och att de därmed är fysiskt aktiva någon gång per vecka, vilket är bättre 

än ingen aktivitet alls.  
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Mer än hälften av de respondenter som svarat på enkäten anger att de tycker att deras 

elever är aktiva i samma utsträckning som tidigare. 18 tycker att den fysiska 

inaktiviteten har ökat den senaste tiden. 25 respondenter anser att övervikt hos deras 

elever är starkt kopplat till fysisk inaktivitet. Här kanske skolan ska fundera över vilka 

alternativ det finns till att få eleverna mer aktiva, framförallt i skolan. Skolmiljön 

kanske kan ändras så att den lockar eleverna till en mer ”aktiv” rast. 

 

31 av de lärare som ingår i studien anser att den fysiska inaktiviteten är på ungefär 

samma nivå som tidigare. 18 tycker att den har ökat den senaste tiden. 6 anser att den 

har minskat.  

 

Kritisk teori, som beskrivs närmare i den Teoretiska referensramen, har sin 

utgångspunkt i att alla ska vara ifrågasättande till verkligheten och kritiska till samhället 

i helhet, inget bör tas förgivet utan att ha ifrågasatts (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Lärare har ett mycket viktigt arbete, de ska förmedla kunskap och skapa intresse hos 

barn, som är vår framtid. Detta arbete är många gånger inte lätt, då det gäller för läraren 

att ta ställning till vad som är rätt och fel att lära ut. Är det etiskt korrekt att ge barnen 

information om risken med övervikt och fetma. I läroplanen finns inga regler om hur 

eller när sådan information ska ges ut, det står överhuvudtaget ingenting om att det är 

idrottslärarens jobb att ge denna information till sina elever och deras föräldrar. Det är 

med andra ord lärarnas egna initiativ att ta detta beslut. Det är upp till var och en av 

lärarna att tolka läroplanen och granska den kritiskt och efter det dra slutsatsen om hur 

mycket information angående övervikt som ska ges ut till barnen.  

 

Kunskapssökande påverkas hela tiden av fördomar eller olika sociala regler (Alvesson 

& Sköldberg 2008). När lärare söker kunskap eller försöker förmedla kunskap om 

övervikt och fetma till sina elever och dess föräldrar stöter läraren hela tiden på 

fördomar och sociala regler, är det rätt att ”peka” ut barnet som överviktig när inte fler 

bakgrundsfaktorer finns tillgängliga. Kommer eleven och/eller föräldrarna att ta 

informationen från läraren på rätt sätt, annars är risken att det skapas konflikter vilket i 

sin tur inte hjälper barnet något utan snarare tvärt om. Tas informationen på fel sätt kan 

det leda till raka motsatsen d.v.s. ätstörningar av olika slag eller träningsmani. 
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Kritiska teorin vill kritisera gamla tankesätt och genom detta bevisa att samhället inte 

fungerar optimalt (Alvesson & Sköldberg, 2008). I dagens samhälle är det väldigt 

vanligt med larmrapporter om barns övervikt. Är det så att dessa larmrapporter stämmer 

är det ett bevis på att dagens samhälle inte fungerar optimalt. Genom att se detta ur 

Kritiska teorins synvinkel bör vi analysera de gamla synsätten och därmed kritisera dem 

för att komma på mer moderna lösningar på problemet. Gamla lösningar kan inte lösa 

moderna problem. Vad är egentligen idrottslärarnas syfte med sitt arbete, vill de bidra 

till att barn och ungdomar får större kunskaper om hur de ska leva ett hälsosamt liv eller 

är det bara ett ”jobb”? Detta är något som kanske borde vågas ifrågasättas. En modern 

lösning är beroende av att det specificeras vem som bär ansvaret för barns hälsa, i och 

med att ingen konkret regel finns blir det lätt att ämnet hamnar mellan stolarna och 

ingen känner ansvar för att ta tag i det. Diskussionen är aktiv men åtgärderna få. Genom 

att analysera samhället idag och kritiskt granska detta kan vi komma på nya lösningar. 

Det finns många olika aktörer och intressenter i frågan om överviktiga barn men också 

där går det att ifrågasätta deras motiv, det finns säkert de vars huvudsakliga intresse inte 

är att göra något bra utan att tjäna pengar. De är egentligen inte intresserade av en 

förändring utan utnyttjar moderna samhällsfrågor. Genom att våga ifrågasätta 

vardagliga debatter går det att komma med nya lösningar.  

 

En viktig del i samhällets uppbyggnad är idrottens utvecklande, både på ett socialt och 

på ett personligt plan. Är det just idrotten som hjälper människor att utvecklas och 

växa? Enligt Morgan (2008) fungerar gemenskapen och den fysiska aktiviteten 

stimulerande för barn och ungdomars personlighet och sociala förmåga. Å andra sidan 

kan man ifrågasätta om det är idrotten eller samvaron som är viktig. Det skulle till 

exempel kunna vara så att vilket sorts socialt möte som helst där personerna får en 

känsla av samhörighet kan ha lika stor effekt som idrotten har. Att till exempel spela ett 

instrument i en orkester eller delta i en kvällskurs i franska gör så att en person 

utvecklas på samma sätt som om han/hon spelade fotboll. Sedan är det skillnad på 

lagidrott och individuell idrott. Lagidrotten bör ha större effekt på en människas sociala 

utveckling än individuell idrott där den sociala samvaron inte är så vanlig. Att delta i 

idrottsaktiviteter tillsammans med andra människor kan göra att människor finner en 

grupp där de hör hemma och passar in. Det ger en gemenskap och stimulerar den sociala 

förmågan att interagera med människor (Morgan, 2008). 
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För att överviktiga barn inte ska känna sig utanför på idrottslektionerna behöver de få 

vara med på sina egna villkor. Detta tänker de flesta av respondenterna på när de lägger 

upp sina lektioner i idrott och hälsa. Det är vanligt att anpassningen sker genom att en 

övning har flera olika svårighetsgrader. Då får alla känna att de behärskar uppgiften, 

detta ökar självförtroendet och ingen bör bli utanför. Lekar och samarbetsövningar är 

populära aktiviteter som lärarna använder ofta eftersom de passar alla och det stärker 

gruppen. Öka självförtroende och sammanhållning inom klassen är något som 

funktionalisterna eftersträvar (Coakley, 2002). 

 

Om skolidrotten ger barnen en större förståelse för samhällets regler och gör så att de 

presterar bättre i de andra ämnena i skolan framgår inte i studien men när man tillhör en 

grupp är chansen förmodligen större att man följer normen och reglerna i den aktuella 

gruppen.  

 

Trots att den nya läroplanen säger att det viktigaste är att barnen har roligt, något som 

även lärarna i studien trycker på är det fortfarande elevernas prestation och kunskaper 

det sätts betyg på när barnen kommer upp i högre åldrar. Detta är något som skulle 

kunna ge en fel bild till barn redan när de är i låg- och mellanstadieåldern, många av 

eleverna har äldre syskon och är mer insatta i hur betygen sätt än vad vi tror. Kanske 

borde skolverket tänka om när det gäller betygen i ämnet idrott och hälsa. Även om de 

flesta respondenter i denna studie anger att de försöker variera lektionerna så mycket 

som möjligt anger medparten av lärarna att bollsporter så som fotboll och innebandy 

förkommer oftare än andra aktiviteter, dessa lärare anger orsaken till detta att det är 

eleverna egna önskemål och i och med att läroplanen säger att eleverna ska vara med 

och bestämma lektionernas innehåll är det detta lärarna följer. Här vill vi då poängtera 

att de flesta barn som är aktiva på fritiden, är aktiv inom någon form av bollsport, det 

faller sig då naturligt att merparten av eleverna väljer att spela fotboll eller liknande 

även på idrottslektionerna. Den mindre del av eleverna som är aktiva eller intresserade 

av någon ovanlig idrott får sällan syssla med detta under lektionstillfälle. Detta är något 

som skulle kunna ses som ett kryphål i läroplanen som skulle kunna behöva någon 

åtgärd. 
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 Det skulle vara viktigare att eleverna fick prova på ovanliga idrotter så som dans, 

bowling och klättring istället för att eleverna ska göra sådant de redan kan eller gör på 

fritiden. Fortfarande kan eleverna själva få vara med och bestämma lektionerna ska 

innehålla, men att kanske läraren väljer ut några alternativ av ovanliga idrotter. 

 

  

Slutsats 

 

Syftet med rapporten var att undersöka om idrottslärare gör något för att förebygga 

övervikt bland sina elever vid undervisningstillfälle. I studien framgår det att det är 50 

idrottslärare som svarar att de följer Läroplanen.  

 

Majoriteten av de tillfrågade respondenterna anger att eleverna i år 3 och år 5 har 1-2 

klocktimmar, d.v.s. 60-120 minuter idrott och hälsa i veckan. Ingen av de tillfrågade har 

svarat att de har mer än 3 klocktimmar i aktuell skolklass av ämnet i veckan.  

 

43 respondenter har svarat att de anpassar sina lektioner i ämnet idrott och hälsa så att 

elever med övervikt kan vara med i samma utsträckning som de övriga eleverna. De 

lärare som inte anpassar sina lektioner anger att det beror på att de inte har några elever 

med övervikt. 28 lärare svarar att de försöker motverka övervikt bland sina elever. Det 

vanligaste är då att uppmuntrar eleverna till hälsosammare livsstil genom att informera 

dem om vikten av fysisk aktivitet och rätt kost. De som svarat att de inte gör något 

speciellt för att motverka övervikt säger att orsaken till detta är att det inte finns 

utrymme för individuell träning.  

 

För att inspirera eleverna till ett livslångt intresse för fysisk aktivitet försöker 

idrottslärarna att variera sina lektioner så att så många elever som möjligt hittar ett roligt 

sätt att motionera på. Det är också vanligt att de försöker få eleverna att börja med 

någon aktivitet på fritiden.   

 

31 av de lärare som ingår i studien anser att den fysiska inaktiviteten är på ungefär 

samma nivå som tidigare. 18 tycker att den har ökat den senaste tiden. 6 anser att den 

har minskat.  
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Praktisk implikation  

 

En liknande studie skulle kunna genomföras, metoden skulle då kunna förbättras så att 

fler enkätsvar kan ingå i studiens resultat. En sådan studie skulle i så fall få större 

validitet än denna. För att uppnå detta behövs det mer tid och större ekonomiska 

resurser.  

 

Samma undersökning skulle kunna göras i hela Sverige för att se om det finns skillnader 

mellan de olika länen, städer och mindre orter. En fortsättningsstudie skulle kunna 

innebära att undersökningar görs för att se vad skolan gör åt problemet med övervikt 

bland elever, dessutom vad respektive kommun har för åtgärdsplaner. 

 

En annan fortsättningsstudie skulle kunna vara att se på problemet utifrån elevernas 

egen synvinkel, att genom intervjuer och observationer följa elevernas syn på lärarnas 

arbete mot övervikt, samt vad eleverna själva anser om problemet. 

 

Samma studie kan genomföras på äldre barn eller ungdomar.   
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Bilaga 1 
 
Undersökning om hur den ansvarige för lektioner i ämnet idrott och hälsa 
förebygger övervikt bland sina elever. 
 
Övervikt bland barn är ett växande samhällsproblem. I och med att barnen spenderar 
stor del av sin tid i skolan är detta en viktig arena för barns psykiska och fysiska hälsa. 
Trots detta är frågorna många kring hur skolan tar sig an detta problem. 
 
Vi är tre studenter som läser pedagogik på Halmstad Högskola. Vi har nu kommit till 
det moment när vi ska skriva en vetenskaplig rapport på C-nivå. Därför gör vi nu en 
undersökning som underlag för vår studie. Undersökningen går ut på att ta reda på hur 
den ansvarige på idrottslektionerna ser på sin roll när det gäller barn möjligheter att 
motverka fysisk inaktivitet och relaterade problem som övervikt. 
 
Därför vänder vi oss nu till Dig och hoppas att Du vill ställa upp och svara på 
nedanstående frågor. Enkäten innehåller 20 frågor. Resultatet av undersökningen 
kommer sedan att publiceras i en uppsats. 
 
Dina svar kommer att behandlas anonymt, vi kommer alltså inte att använda ditt namn, 
namnet på den skola du arbetar på eller liknande. Var dock uppmärksam på att vi kan se 
din mailadress då du mailar svaret till oss, om du vill undvika detta skriv då ut enkäten 
och skicka den till oss via post (adressen finns nedan). På grund av ekonomiska skäl står 
vi ej för porto. 
 
Notera att dina svar på frågorna i enkäten endast ska vara besvarade AV LÄRARE 
SOM ARBETAR I ÅR 3 OCH ÅR 5. 
 
Anvisningar till Dig som svarar elektroniskt: 
Var vänlig och spara filen med enkäten på din dator (helst i Word), svara på frågorna 
genom att skriva i de stora rutorna och sätta ett kryss FRAMFÖR de rutor med de 
svarsalternativ som passar Dig bäst. Spara enkäten på nytt, maila sedan den nya 
enkäten, med svar, till oss på nedanstående mailadress. 
 
Det går även bra att skicka enkäten till oss via post. 
 
Har Du några frågor eller vill ta del av resultatet av undersökningen är Du välkommen 
att kontakta oss via den E-mail adress som vi skapat enbart för den här undersökningen:  
 
ivp06@live.se 
 
Beatrice Andersson 0709-46 85 57 
 
Emelia Lundblad 073-829 42 75 
 
Thitti Wiking, 0768-83 03 09 
 
 



 

Enkätfrågor till undersökning om vad idrottslärare gör för att förebygga övervikt 
bland sina elever vid undervisningstillfälle. 
 
Nedan följer några bakgrundsfrågor.  
 
1. Kön   Kvinna   Man 
 
2. Ålder     
 
3. Utbildning  

 Lärarexamen 
 Lärarexamen med inriktning idrott och hälsa 
 Ingen lärarutbildning 

 
 
4. Examensår (lärarutbildning):  
 
5. Verksam inom kommun   
 
6. Jag har undervisat som idrottslärare i år  
    
7. I vilken klass går dina elever?  

 ÅR 3 
 ÅR 5 

 
Frågor om skolans hälsomål 
 
8a. Känner du till läroplanens (LPO 94)/kursplanens innehåll? 

 Ja 
 Till viss del 
 Nej 

 
8b. Om ja, följer du den? 

 Ja 
 Till viss del 
 Nej 

 
9a. Känner du till er lokala arbetsplan?  

 Ja 
 Till viss del 
 Nej 

 
9b. Om ja, följer du den? 

 Ja 
 Till viss del 
 Nej 

 

 

 

 



 

10a. Har din skola lokala hälsofrämjande mål? 
 Ja 
 Nej  
 Vet inte 

 
10b. Om ja; 
Tar du egna initiativ eller följer du skolans uppsatta mål angående ämnet idrott 
och hälsa? 
 Jag tar egna initiativ 
 Jag tar till viss del egna initiativ 
 Jag tar egna initiativ efter elevernas önskemål 
 Jag tar inte egna initiativ 
 Jag följer den och tar även egna initiativ 
 Annat 

 
 
Frågor om innehållet i undervisningen i ämnet idrott och hälsa 
 
11. Hur många klocktimmar i veckan har klasserna lektioner i ämnet idrott och 
hälsa, i snitt?  
 

 Mindre än 1 klocktimme 
 1-2 klocktimmar 
 2-3 klocktimmar 
 3-4 klocktimmar 
 Mer än 5 klocktimmar 

 
12a. Är dina idrottslektioner anpassade så att elever med övervikt kan vara med i 
samma utsträckning som övriga elever?  
 Ja 
 Delvis 
 Nej 

 
12b. På vilket sätt anpassar du dem? 

 
 

 



 

13a. Gör du något speciellt för att motverka övervikt bland dina elever? 
 Ja 
 Delvis 
 Nej 

 
13b. I så fall vad?  

 
 
13c. Om inte, varför? 

 
 
14a. Undervisar du någon gång om vikten av fysisk aktivitet för eleverna? 
 Ja, alltid 
 Ja, ibland 
 Nej 

 
14b. Om ja, på vilket sätt?  

 
14c. Om inte, varför?  

 
15. Ser du någon skillnad i engagemanget runt idrottslektionerna hos de eleverna 
med övervikt jämfört med de övriga eleverna? 
 De eleverna med övervikt är mer engagerade 
 De eleverna med övervikt är mindre engagerade 
 Ingen större skillnad 

 

 

 

 

 



 

16. Vad är det viktigaste för eleverna med undervisningen i idrott och hälsa? 
Att eleverna får (kryssa för tre alternativ): 
 Möjlighet att ha roligt genom fysisk aktivitet 
 Bättre fysik 
 Positiv syn på kroppen 
 Bättre självförtroende 
 Lära sig om hälsa 
 Lära sig samarbeta 
 Kunskap om idrottsaktiviteter 
 Tävla 

 
17. Hur går du tillväga för att inspirera eleverna till ett livslångt intresse för fysisk 
aktivitet? 

 
 
18a. Förekommer någon fysisk aktivitet oftare än andra på dina lektioner? 
 Ja 
 Nej 

 
18b. Om ja, varför? 

 
 
Nedan följer frågor om hur du ser på fysisk inaktivitet hos dina elever. 
 
19a. Anser du att fysisk inaktivitet är ett utbrett problem hos elever i aktuell 
skolålder? 
 Ja, ett stort problem 
 Ja, ett mindre problem 
 Nej 

  
19b. Vad beror detta på? 
 Dåligt självförtroende 
 Mobbning 
 Bristande motivation 
 Annat, vad  

 

 

 



 

20a.  Är övervikt hos elever kopplat till fysisk inaktivitet? 
 Ja, i stor utsträckning 
 Ja, i mindre utsträckning 

 
20b. Hur ser du på fysisk inaktivitet hos dina elever? 
 Den ökar 
 Den minskar 
 Ungefär som tidigare 

 
Övriga synpunkter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

Idrott och hälsa 
inrättad 2000-07 
Ämnets syfte och roll i utbildningen 
Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse för 
hälsan. Barn och ungdomar behöver därför utveckla kunskaper om hur kroppen fungerar 
och hur vanor, regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv förhåller sig till fysiskt och 
psykiskt välbefinnande. Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, 
psykiska och sociala förmåga samt ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för 
hälsan. 
Under generationer har rörelseaktiviteter och friluftsverksamheter utvecklats. Ämnet ger 
kunskaper om deras framväxt, erfarenheter av att delta i dem och färdigheter i att 
bedriva dem. Ämnet skall även väcka nyfikenhet och intresse för nya aktiviteter. Ett 
grundläggande syfte med ämnet är också att skapa förutsättningar för alla att delta i 
olika aktiviteter på sina egna villkor, utveckla gemenskap och samarbetsförmåga samt 
förståelse och respekt för andra. 
Fysiska aktiviteter utgör en gemensam nämnare för olika kulturer. Utbildningen i idrott 
och hälsa ger möjligheter till att stärka gemenskapen mellan barn och ungdomar i ett 
mångkulturellt och internationellt samhälle. 
Mål att sträva mot 
Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att eleven 
– utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utvecklar en positiv 
självbild, 
– utvecklar kunskap om vad som främjar hälsa, 
– utvecklar en god kroppsuppfattning och kunskaper som gör det möjligt att se, välja 
och värdera olika former av rörelse ur ett hälsoperspektiv, stimuleras till ett bestående 
intresse för regelbunden fysisk aktivitet och tar ett ansvar för sin hälsa, 
– utvecklar och fördjupar sin rörelseförmåga och lust att röra sig samt stimuleras att ge 
uttryck för fantasi, känslor och gemenskap, 
– utvecklar förmågan att leka, motionera och idrotta på egen hand och tillsammans med 
andra, 
– utvecklar kunskaper att kritiskt bemöta missförhållanden som kan förekomma i 
samband med olika typer av fysiska aktiviteter samt ges förutsättningar till ett personligt 
ställningstagande i idrotts- och hälsofrågor, 
– utvecklar förmågan att organisera och leda aktiviteter, 
– får inblickar i idrottens och friluftslivets historia samt lär känna olika former av lekar, 
danser och idrottsformer i olika kulturer, 
– utvecklar kunskaper om och beredskap för handlande i nöd- och katastrofsituationer 
både på land, i och vid vatten. 
Ämnets karaktär och uppbyggnad 
Ämnet idrott och hälsa har ett brett innehåll. Ämnets kärna är idrott, lek och allsidiga 
rörelser utformade så att alla oavsett fysiska eller andra förutsättningar ska kunna delta, 
erhålla upplevelser och erfarenheter samt utvecklas på sina egna villkor. Grundläggande 
är ett hälsoperspektiv som innefattar såväl fysiskt och psykiskt som socialt 
välbefinnande. Ämnet förmedlar därmed en syn på idrott och hälsa som har betydelse 
för både uppväxttiden och senare skeden i livet. Ämnet stimulerar och engagerar alla att 
själva ta ett ansvar för uppläggning och genomförande av motion och fysisk träning. 
Det föreligger ett starkt samband mellan livsstil, livsmiljö, hälsa och livskvalitet. Ämnet 
förmedlar därför kunskaper om hur god hälsa och god livs- och arbetsmiljö kan främjas. 



 

I ämnet innefattas också utbildning för nödsituationer såsom livräddning och första 
hjälpen vid olycksfall. 
Ämnet står för en helhetssyn på människan, dvs. att kropp, känslor, intellekt och tankar 
är beroende av varandra, och kan på så sätt medverka till att elevens kroppsuppfattning 
utvecklas. Ämnet erbjuder möjlighet att i ett naturligt sammanhang diskutera såväl 
hälsofrågor som etiska frågor som hör ihop med idrott och friluftsliv. Tillsammans med 
kunskap om de avarter och trender som är knutna till vår tids kroppsövningskultur ger 
ämnet möjligheter att bl.a. utifrån ett jämställdhetsperspektiv ifrågasätta de idealbilder 
som sprids via olika medier. I ett etiskt perspektiv ryms också frågor om förståelse för 
människors olika förutsättningar när det gäller fysiska aktiviteter. Ett kulturellt 
perspektiv i ämnet speglar såväl egna traditioner och sätt att tänka som synsätt och 
rörelseuttryck i andra kulturer. 
Att utveckla allsidiga rörelseaktiviteter är centralt i ämnet och en allsidig 
rörelserepertoar kan lägga grund för en aktiv och hälsofrämjande livsstil. En positiv 
upplevelse av rörelse och rytm är i sin tur en grund för individuella och kollektiva 
övningar och främjar på så sätt såväl den improvisatoriska och estetiska som den 
motoriska förmågan. Detta ger möjligheter att utveckla tanke och känsla, rörelse- och 
idrottsfärdigheter samt träna kondition, styrka och rörlighet. 
Ämnet anknyter också till de starka kulturella traditioner som finns i Sverige när det 
gäller att vistas i naturen. Genom friluftsverksamhet och vistelse i skog och mark får 
eleverna upplevelser, kunskaper och erfarenheter som kan stimulera ett fortsatt intresse 
för friluftsliv, natur och miljöfrågor. Ämnet bidrar på så sätt till att väcka engagemang 
för betydelsen av att skydda och vårda natur och miljö. 
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 
Eleven skall  
– behärska olika motoriska grundformer och utföra rörelser med balans och 
kroppskontroll samt kunna utföra enkla danser och rörelseuppgifter till musik, 
– ha god vattenvana, vara trygg i vatten, kunna simma 200 meter, varav 50 meter på 
rygg, och hantera nödsituationer vid vatten, 
– ha grundläggande kunskaper om bad-, båt- och isvett, 
– kunna orientera sig och hitta i närmiljön genom att använda enkla hjälpmedel, 
– ha grundläggande kunskaper om friluftsliv samt känna till principerna för 
allemansrätten, 
– känna till något om och kunna ge synpunkter på arbetsmiljön i skolan, 
– ha erfarenheter av några vanliga idrottsaktiviteter samt veta något om skaderisker och 
om hur skador kan undvikas. 
 


