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Förord
Under våren 2007 besvarade 500 skolor över hela landet en enkät om idrott i skolan. Antalet skolor
representerar ungefär var fjärde gymnasieskola och cirka 15 procent av landets grundskolor.
Resultatet visar många glädjeämnen, speciellt bland yngre elever där man ser en ökad fysisk
aktivitet jämfört med tidigare RF-studier.
Inom ramen för Handslaget har dessutom skolan och idrotten samverkat för att få fler barn och
ungdomar att börja idrotta. Under en fyraårsperiod har det engagerat ca 3.300 idrottsföreningar
och nästan 3.000 skolor, framför allt på låg- och mellanstadiet.
Studien visar att det alla stadier prioriterar allra högst är en aktiv och hälsosam livsstil, en känsla
av välmående samt möjligheten att pröva/testa många olika idrotter. Andelen skolor med idrottsprofil ökar liksom intresset för specialidrott i gymnasieskolorna med ett starkt engagemang från
idrottsföreningarna.
Friskolorna – som utgör en relativt liten del av det totala antalet skolor - uppvisar bättre resultat i
jämförelse med kommunala skolor kring andelen friluftsdagar, daglig fysisk aktivitet, fler specialidrottselever, mindre frånvaro i ämnet idrott och hälsa och större lärartäthet i ämnet idrott och
hälsa. Dessutom uppnår friskolorna fler moment enligt kursplanen i ämnet idrott och hälsa, något
var femte kommunal skola har problem med att klara.
Trots studiens förhållandevis goda resultat finns en betydande potential till förbättringar. Av tio
högstadieskolor anser fyra att de mer eller mindre har misslyckats med att nå målet med daglig
fysiskt aktivitet och i gymnasiets årskurs 3 har nästan hälften av skolorna inte alls idrott och hälsa
på schemat.
Riksidrottsförbundet framför ett varmt tack till studiens författare och vetenskapliga ledare, docent
Sten Eriksson vid Göteborgs universitet, samt fil.dr Owe Stråhlman som databearbetat resultaten.
Stockholm november 2007
Camilla Hagman
Chef Idrottsutveckling
Riksidrottsförbundet

Idrott och rörelse i skolan - en studie av idrotten i skolan 2007
3

Innehåll
FÖRORD .........................................................................................................................................................3
BAKGRUND...................................................................................................................................................5
RESULTATSAMMANFATTNING..............................................................................................................9
Grundskolan ........................................................................................................................................9
Gymnasieskolan ................................................................................................................................12
RESULTAT .....................................................................................................................................................16
INLEDNING .....................................................................................................................................16
GRUNDSKOLAN ...........................................................................................................................16
Allmän skolinformation ..................................................................................................................16
Ämnet ”idrott och hälsa” .............................................................................................................. 20
Friluftsdagar...................................................................................................................................... 29
Övrigt ................................................................................................................................................ 32
Synpunkter från skolledare och idrottslärare .......................................................................... 34
GYMNASIESKOLAN..................................................................................................................... 35
Allmän skolinformation ................................................................................................................ 35
Ämnet Idrott och hälsa ................................................................................................................. 38
Ämnet specialidrott........................................................................................................................ 49
Friluftsdagar...................................................................................................................................... 50
Övrigt ................................................................................................................................................ 53
SAMMANFATTANDE DISKUSSION ........................................................................................ 55
Inledning ............................................................................................................................................ 55
Allmän skolinformation ................................................................................................................. 56
Skol-IF ................................................................................................................................................ 56
Handslaget ........................................................................................................................................ 57
Idrottsprofil ...................................................................................................................................... 57
Ämnet idrott och hälsa ................................................................................................................. 57
Ämnet specialidrott.........................................................................................................................61
Friluftsdagar.......................................................................................................................................61
Övrigt ................................................................................................................................................ 63
Avslutningsvis ................................................................................................................................... 64
UNDERSÖKNINGSMODELL ................................................................................................................ 66
Metod................................................................................................................................................. 66
Urval................................................................................................................................................... 66
Genomförande ................................................................................................................................ 66
Bortfall ............................................................................................................................................... 67
REFERENSER ............................................................................................................................................. 69

BAKGRUND
”Skolan skall sträva efter att erbjuda alla
elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för
hela skoldagen.”
Så står det i den ändrade läroplansförordningen för skolväsendet, förskolan och fritidshemmet som trädde i kraft den 3 juni 2003
(SKOLFS 2003:17). Motsvarande skrivning
– fast i mildare form – finner vi också i den
ändrade förordningen i gymnasieskolans läroplan (2003:18): ”Skolan skall även sträva efter
att ge gymnasieeleverna förutsättningar att
regelbundet bedriva fysisk aktivitet.”
Den nu formulerade ambitionsnivån för skolelevernas fysiska fostran verkar lovande, men
hur ser det ut i verkligheten? De ändrade förordningstexterna kom till bl.a. efter flera års
kritik av det otillräckliga utbudet av idrott och
fysisk aktivitet i skolan.
Riskerna med begränsade möjligheter till idrott
och motion för barn och ungdomar har påtalats
från forskarhåll och situationen har starkt kritiserats inte minst från skolans idrottslärarkår.
Även Riksidrottsförbundet (RF) har fortlöpande engagerat sig och delvis varit drivande i
processen. Idrottsrörelsen har en viktig uppgift
att fylla som opinionsbildare i folkhälsofrågor,
vilket också klart framgår i RF:s uppdaterade
version av idéprogrammet ”Idrotten vill”. I
texten ger man där skolsystemet följande passning: ”Idrottsföreningarna kan också spela en
viktig roll för att bidra till att skolan uppfyller sitt krav på daglig fysisk aktivitet för alla
elever.” (RF 2005 s.11).
Den svenska idrottsrörelsens styrka, vad gäller
både bredd och elit, ligger i förankringen på
den lokala nivån. RF har därför under lång
tid haft stort intresse av skolidrotten och dess
utveckling. Olika läroplansförändringar inom
grundskolan och gymnasiet har påverkat även
det fysiska utbudet i skolan. Kombinationen
skola och idrott har på olika sätt diskuterats
genom åren i det svenska samhället. Idrotts-

ämnets omfång och innehåll har ventilerats
och konkurrensen med teoriämnen har också
varit klart märkbar.
Temat skola/idrott är snart klassiskt och diskussionen har pågått i många år. Frågan är
dock om debatten någonsin varit hetare än i
samband med skolans förändrade kurs- och
läroplaner i början av 1990-talet.
Grundskolans och gymnasiets nya läroplaner
(Lpo 94 respektive Lpf 94) gav kommunen
och den enskilda skolan större möjligheter att
sätta sin prägel på undervisningen. Beroende
på resurser och inställning hos respektive
skola och kommun fanns i varje fall teoretiska
möjligheter att ämnet ”Idrott och hälsa” skulle
kunna erbjudas acceptabla förutsättningar.
Öppningar fanns således, men utnyttjades de?
Signalerna från ansvariga skolpolitiker och
flera studier och initierade vittnesmål tydde på
att det i stället handlat om en kraftig nedskärning av antalet idrottslektioner i såväl grundsom gymnasieskolan.
Idrottslärarkåren var kanske den grupp som tidigast reagerade, men reaktioner kom även från
andra grupper i samhället. Den negativa utvecklingen inom skolans fysiska fostran skedde
samtidigt som flera forskare (bl.a. Engström
1989) påvisat att barn och ungdomar rör sig för
lite. Utrymmet för spontanidrott har minskat
och det utmejslades ett tydligt mönster med
ett A-lag och ett B-lag när det gäller ungdomars fysiska aktivitet. Idrottsämnets roll hade
därmed ökat – framför allt för B-laget, ungdomarna från den fysiskt inaktiva gruppen som
inte är med i någon idrottsförening. Når man
dem inte i skolan så når man dem aldrig – var
budskapet till politikerna (bl.a. Annerstedt
1996).
Parallellt kan vi konstatera att RF:s engagemang i skolidrottsfrågorna efterhand blivit
alltmer intensiva. Skolans idrottsundervisning
och idrottsrörelsens verksamhet för barn och
ungdomar har många beröringspunkter. Mål-
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sättningen med ämnet ”Idrott och hälsa” är
bl.a. att skapa förutsättningar för ett livslångt
intresse för fysisk aktivitet. Syftet är då starkt
kopplat till individens fritid och berör därmed
idrottsrörelsen och dess verksamhet. Att få
skolan att engagera idrottsföreningar i idrottsundervisningen ses som ett sätt att skapa bryggor för att engagera eleverna fysiskt även på
fritiden.
Stora ansträngningar gjordes i alla led för att
utveckla idrottsverksamheten för barn och ungdomar. I RF-kretsar gällde diskussionen oftast
”barnifieringen”, den tidiga specialiseringen,
utslagningsriskerna, jämställdhetsfrågor och
ledarproblem. Efterhand har diskussionen
även gällt kulturkrockar och integrationsfrågor. Genom regeringsbeslut 1984 tilldelades
idrottsrörelsen 30 miljoner ur Allmänna Arvsfonden för utvecklingsinsatser inom barn- och
ungdomsidrotten. I backspegeln kan vi se att
denna projektsatsning bl.a. resulterat i olika
avstamp för lyckat samarbete skola/idrottsförening.
I en RF-studie (1996), gjord mitt under den
intensivaste debattperioden, noteras emellertid att i ungefär tre fjärdedelar av skolorna
(tydligast i grundskolan) hade utrymmet för
den enskilde eleven minskat när det gäller
”Idrott och hälsa” jämfört med tiden före
läroplansförändringarna. Minskningen omfattade även existens och verksamhet beträffande
skolidrottsföreningar respektive friluftsdagar.
RF-studien, som gav en bild av hur situationen
såg ut 1995/96, förstärkte den framväxande
argumentationen för en utökning av timtalet
för ”Idrott och hälsa”. Utvecklingen resulterade 1999 i en av riksdagen beslutad mindre
utökning av idrottsämnet på grundskolan från
460 till 500 klocktimmar totalt under grundskolans nio år. Emellertid finns möjlighet att i
”skolans val” reducera alt. utöka antalet timmar
i timplanen för ett ämne eller en ämnesgrupp
med 20 procent, vilket för ämnet idrott och
hälsa skulle kunna resultera som lägst till 400
timmar alt. som högst 600 timmar.

Den politiska satsningen på barns och ungdomars fysiska hälsa blir allt tydligare. Hösten
1998 tog regeringen ett nytt beslut att ur
Allmänna Arvsfonden satsa medel för RF:s
utveckling av idrottsverksamheten för barn
och ungdomar. Denna gång handlade det om
totalt 60 miljoner (20 miljoner/år under 3 år).
Bland de områden som i regeringsbeslutet
sågs som särskilt viktiga utpekas ”samarbete
mellan idrottsföreningar och övriga föreningslivet, mellan idrottsföreningar och skolan samt
mellan olika idrottsföreningar.”
I likhet med tidigare stöd från Allmänna Arvsfonden skulle satsningen vara nyskapande
– d.v.s. uppmuntra verksamhet som respektive
idrottsförening inte haft tidigare. I Idrottsgruppens slutrapport nämns just samarbetet idrottsföreningar/skola bland fyra speciella områden
med behov av fortsatta insatser. I skriften ”12
goda exempel” (Arvsfondsdelegationen, 1991)
finner vi också samspelet skola-förening bland
de projekt som på olika sätt är värda positiv
uppmärksamhet.
Åter till idrottsämnet i skolan! Mot bakgrund
av den allmänna debatten och den fragmentariska men dock markerade förstärkningen av
idrottstimmarna i grundskolan, genomfördes
ytterligare en RF-studie (2000). Denna gång
med fokus just på grundskolan. I resultaten
kunde man dock inte skönja någon tydlig
generell förbättring. Spridningen var stor inom
skolsystemet, där man fann flertalet skolor
med fortsatta försämringar samtidigt som
andra skolor visade exemplariska modeller
– och debatten fortsatte.
I en passning till dåvarande skolministern
Ingegerd Wärnersson läser vi följande inlägg
av journalisten och sportskribenten Åke Stolt
hämtade ur ”Sydsvenskan” den 15 februari
2000:
”Det åligger skolan att ge alla elever garanterad fysisk aktivitet. Dagens skola sviker
skändligen sina elever i det avseendet. Vissa
veckor rör sig inte barnen i organiserad form
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det minsta. Ansvaret är också rektorernas
och alla de lärares som ser idrottsämnet som
försumbart och alls icke i nivå med de tunga
teoretiska. Min fråga är: Vad ska vi med mattesnillen och kemigenier om de inte har hjärtan, lungor och ben som fungerar, drabbas
av överviktssjukdomar, diabetes och belastar
sjukvårdsapparaten med miljardbelopp?……
Redan på 50-talet påvisade Philip Sandblom i
Lund ett klart samband mellan fysisk aktivitet
och ökad inlärningsförmåga. Det var kanske
inte därför han blev professor men de senaste
decennierna har forskare, läkare, gymnastiklärare m.fl. dessutom kommit med upprepade
larm om allt sämre hälsa – men skolan har,
mot bättre vetande, svarat med att skära ner
de fysiska aktiviteterna till nästan ingenting.
Det är ett ofattbart och oförlåtligt svek…..
Det är obegripligt att skolan, som idag har så
stora problem, inte använder idrotten som det
redskap som ger lugnare, självsäkrare, gladare och därmed mer samarbetsvilliga elever.
Märkligast är förstås att man inte ens tar till
sig kunskapen att fysiskt starkare barn också
lär sig lättare…..Klenare, tröttare och dummare – det är en märklig målsättning.” (RF
2000 s.23)
Många hoppades i sammanhanget på en nysatsning beträffande idrottsämnet i skolan inför
”Folkhälsoåret 2001” – en förhoppning med
blandade förverkliganden. Kampanjen ”Sätt
Sverige i rörelse” hade dock ett viktigt symbolvärde. Inför valrörelsen 2002 kom frågan
om barns och ungdomars fysiska aktivitet på
allvar upp på den politiska dagordningen. RF:s
förslag om minst 30 minuters organiserad
fysisk aktivitet varje dag i skolan fick politisk
uppslutning. Den 27 februari 2003 infördes
sedan den förändring i skolförordningen som
beskrivits i spelöppningen av detta bakgrundskapitel och som gäller fr.o.m. juni 2003.
I flera skolor runt om i landet startade då ett
intensivt arbete för att leva upp till dessa mål. I
syfte att ge inspiration och medverka med goda

exempel gav RF ganska snabbt ut en beskrivning av positiva satsningar från sju olika skolor
(RF 2003). Myndigheten för skolutveckling
fick ett särskilt uppdrag (regeringsbeslut 22
maj 2003) att stödja och följa skolornas arbete
med att genomföra de ändringar som gjorts i
Lpo 94 och Lpf 94 i syfte att stärka skolornas
ansvar för den regelbundna fysiska aktiviteten. Uppdraget redovisades i myndighetens
slutrapport till regeringskansliet (1/9 2005).
I rapporten framgår att skolorna (framför allt
grundskolorna) är medvetna om att det finns
ett uppdrag i läroplanen, men även om skolorna erbjuder daglig fysisk aktivitet innebär
det inte att alla barn är fysiskt aktiva.
Under 2003 genomförde Skolverket en ny
nationell utvärdering av grundskolan NU03 (den förra var från 1992) – en studie vars
samlade resultat redovisas i en huvudrapport
(Skolverket 2004). I rapportens avslutande
diskussionsdel påtalas bl.a. bristande måluppfyllelse när det gäller hälsoaspekten i ämnet
”Idrott och hälsa”. Det framgår även att lärarna
i ämnet anser att det behövs mer tid för att
kursplanens alla mål skall kunna uppnås. I en
speciell ämnesrapport inom ramen för NU-03
redovisas en fördjupad analys beträffande just
”Idrott och hälsa” (Skolverket 2005)
Mycket hände just 2003. I början av året beslutade riksdagen om ett ”Handslag med idrotten”,
vilket innebar att idrottsrörelsen under fyra år
fick sammanlagt 1 miljard kronor för att bl.a.
….”samverka med skolan….” en satsning som
på allvar sjösattes året efter. Efter Handslagets
första år kom en skrift med tio exempel på det
positiva projektgensvaret från idrottsrörelsen. I
dokumentet finns beskrivningar av flera olika
föreningssamspel med skolan (RF 2005 b).
I detta samspel kan vi i efterhand notera att
c:a 3.300 idrottsföreningar och nästan 3 000
skolor varit engagerade.
För att ytterligare stärka argumenten för barns
och ungdomars behov av idrott och motion gav
RF ut en skrift kallad ”Fakta och argument”
byggd på utdrag ur forskningsrapporter, tidskrifter och tidningar som behandlar områdena
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fysisk aktivitet och hälsa (RF 2004). Denna
skrift uppmärksammar bl.a. att ämnet ”Idrott
och hälsa” inte finns på friskolorna i enlighet
med läroplanen. I ett avsnitt hämtat från Skolverkets hemsida betonas också önskemålet om
att man i kommande studier borde följa hur
ämnet gestaltas och utvecklas på friskolorna.

goda exempel har utvecklats på fältet. Låt oss
försöka få en nutidsbild att jämföra med bl.a.
tidigare RF-studier (1996, 2000). Förhoppningsvis kan föreliggande studie även ge kompletterande underlag till den samtalsguide som
Myndigheten för skolutveckling (2007) arbetat
fram utifrån den nationella utvärderingen av
grundskolan (NU-03).

”Idrott och hälsa” tycks vara ett av skolans
mest omtalade ämnen i offentliga sammanhang. Många röster har gjort sig hörda – ofta i
skarpa ordalag som t.ex. Åke Stolt i citat ovan.
Ofta har det handlat om tyckande utan direkta
påvisbara fakta. Idrottsämnet har genom åren
trots debatten blivit ganska glest beforskat.
Skolgymnastiken och dess historiska ämnesutveckling har dock tidigare beskrivits (bl.a.
Annerstedt & Tolgfors 1987; Annerstedt 1991,
1993; Ljunggren 1999). I övrigt är det framför
allt från början av 2000-talet som det påbörjats
en systematisk utforskning av idrottsämnet.
Forskare från olika ämnesområden har skjutit in sig på just skolans hantering av ämnet
”Idrott och hälsa” och den fysiska aktiviteten
bland barn och ungdomar.
Ett tydligt exempel är ”Skola-Idrott-Hälsa”
- samlingsbeteckningen för ett antal studier med barns och ungdomars hälsa i fokus
och som avrapporterats i olika sammanhang
(Engström 2004). En av rapportskrifterna
”Mellan nytta och nöje” (Larsson & Redelius
2004) har som övergripande syfte att skapa
djupare förståelse för ämnet ”Idrott och hälsa”.
Ambitionen är också att försöka reda ut oklarheter i ämnets mål och syfte samt presentera
bilder av ämnet som underlag för kritiska diskussioner. Avslutningsvis presenteras några
utmaningar riktade till olika berörda parter
och författarna betonar att den viktigaste
utmaningen handlar om hur man kan göra
uppdraget för lärarna i ”Idrott och hälsa” möjligt att genomföra.
Mot denna bakgrund ser RF det ganska naturligt att utifrån sin position följa upp dagsläget
på området ”idrotten i skolan”. Många stödinsatser har gjorts från bl.a. politiskt håll. Många
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RESULTATSAMMANFATTNING

fysiskt en gång i veckan.

Grundskolan

Vanligaste lektionstiden
Allt fler skolor har genomsnittligt något längre
lektionspass än tidigare (2000)

Elevantal
Undersökningsresultaten bygger på svar från
fler skolor och gäller totalt fler elever än förra
studien (2000). Dessutom är denna gång friskolorna med som en del (14%) i totalgruppen.
Lärarsituationen
Andelen idrottslärare/lärare med utbildning i
idrott och hälsa växer stadigt – men egentligen
bara på högstadiet. I övriga stadier (främst
lågstadiet) leds verksamheten i idrott och hälsa
fortfarande i alltför många skolor av lärare som
formellt saknar kunskaper på området.
Skolidrottsförening
I nästan varannan skola finns idag en skol-IF.
Majoriteten är dock mer eller mindre vilande
samtidigt som en knapp tredjedel (fler än
2000) bedöms som aktiva eller ganska aktiva.
Samverkan skola/idrottsförening i ”Handslagsprojektet”
Nästan varannan skola har på något sätt varit
med i verksamheten med Handslaget – en
situation som för båda parter (skola/idrottsförening) får ses som en bra grund/utmaning
inför fortsatta satsningar.
Idrottsprofil
Idrotten som begrepp tycks ha fått ökat positivt genomslag sedan förra studien. Idag är det
betydligt fler skolor som anser sig ha någon
form av idrottsprofil som kännetecken för sin
verksamhet.
Försök med timplanefri undervisning
Verksamheten har inte fått något genomslag i
skolornas idrottsverksamhet.
Antal tillfällen med idrott och hälsa
Alltfler får idag ”gympa” flera gånger/vecka
men fortfarande är det ungefär var tredje
lågstadieskola (den nivå där man borde lägga
ribban?) som enbart sysselsätter eleverna

Skolans val
En överväldigande majoritet utnyttjar inte denna
möjlighet. (Dock något bättre på högstadiet)
Idrottsämnets utveckling
Var tredje låg- och mellanstadieskola anser att
utbudet ökat sedan sist (2000) medan det är ett
totalt något försiktigare tonläge från högstadiet.
Beträffande ämnets fortsatta utveckling har
man en positiv framtidstro (liksom 2000) fast
med lite mer dämpade siffror.
Könsuppdelad undervisning
Samundervisning överlag vanligast, men i var
femte skola totalt är idrottsämnet helt eller
delvis könsuppdelat.
Teori i undervisningen
Relativt liten del av idrottsämnet består av
teori (något vanligare med teori på högstadiet).
Totalt rör det sig om max 10 procent (vanligast=5%) för över 90% av skolorna.
RF/SISU-material i undervisningen
Idrottsrörelsens utbildningsmaterial används
knappast i skolutbildningen (totalt var sjätte
skola) – inte heller märkbart på högstadiet där
teoriundervisningen ändå är vanligast.
Idrottsundervisningens lokalisering
Tämligen problemfritt för den stora majoriteten (tillgång till egna lokaler). Var femte skola
har dock idrottsämnet helt eller delvis förlagt
till lokaler utanför skolan.
Idrottslokalernas lämplighet
Totalt var femte skola röjer vissa problem men
de flesta är nöjda med situationen.
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Samverkan med idrottsförening i idrott och
hälsa (förutom Handslaget)
Ökande samarbete med idrottsrörelsen. Samverkan beträffande ledare/lokaler/utrustning
ökar upp i stadierna.

Friluftsdagar – antal heldagar
Förekommer i 95 procent av skolorna. 1-2
dagar vanligast i högstadiet medan en majoritet av mellan- och högstadieskolorna har 3-4
heldagar/läsår. Totalmedel=3,2

Elevinflytande
Nästan hälften av skolorna påstår sig i viss eller
hög grad ta hänsyn till elevernas synpunkter.
Mer än var tionde högstadieskola lyssnar extra
noga på sina elever.

Friluftsdagar – antal halvdagar
Berör 60 procent av skolorna. Totalmedel 3,5
p.g.a. ett litet antal lågstadieskolor med ”friluftshalvdagar” var eller varannan vecka. I
övrigt ligger majoriteten på 1-2 dagar

Varierande idrottsutbud
De allra flesta skolorna anser att de har goda
möjligheter att ge eleverna ett varierande aktivitetsutbud – oavsett årskurser (dock svårare
för var tionde högstadieskola).

Pedagogisk ledning
I större utsträckning jämfört med 2000 handlar
det om idrottslärare och annan lärarpersonal
(81% jämfört med 66%)

Ett ämne för alla?
Massiv (nästan total) uppslutning bakom uppfattningen om att idrottsämnet är ett ämne för
skolans alla elever.
Idrottsämnets status
Ämnets popularitet och status har ökat kraftigt
jämfört med år 2000.
Läroplansmomenten i idrott och hälsa
Stor spridning över hela skalan (gäller alla stadier). De flesta löser alla moment utan problem
medan var femte skola totalt har vissa bekymmer.
Vinteridrotter är ett moment som mer än varannan skola har problem med. Simning och i viss
mån friluftsliv är också ganska mångfaldigt
markerade på listan. Vissa variationer mellan
stadierna i rangordningen av svåra moment.
Orsakerna till problemen är ofta kopplat till
lokalsvårigheter (simhallar, idrottsplatser
m.m.) men handlar också om tid, avstånd, ekonomi och väder.
Elevfrånvaro
Över hälften av skolorna noterar idag att det
inte handlar om någon särskild grupp. I övrigt
är det kategorin flickor som markeras från var
femte skola.

Vanligaste aktiviteter
Friluftsliv och friidrott toppar listan totalt
(speciellt i låg- och mellanstadiet). På högstadiet är det orientering och skidåkning som
dominerar.
Tillgång till natur-/friluftsområden
Drygt 80% av skolorna totalt har nära eller
ganska nära till naturområden. Avstånden
bedöms lite längre på fler högstadieskolor –
beroende dels på läget i större orter men även av
de aktiviteter man väljer för sina friluftsdagar.
Samverkan med idrottsföreningar under
friluftsdagarna
Förekommer totalt i väldigt liten utsträckning.
Från åk 4 och speciellt i högstadiet finns dock
ett visst samspel (beroende på aktiviteter) när
det gäller c:a 15% av skolorna.
Elevinflytande på friluftsdagarna
Med stigande ålder får elevernas åsikter allt
större betydelse – men totalt och redan från
lågstadiet anger var tredje skola att elevernas
åsikter bedöms som viktiga.
Viktiga resultat av idrott och hälsa för eleverna
Helt ”outstanding” (90%) på listan är följande
markerade alternativ: ”Att uppmuntra att man
tillägnar sig en aktiv och hälsosam livsstil”.
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SKOLFS 2003:17
Skolförordningens uppmaning att skolorna
skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig
fysisk aktivitet under skoltid tycks fungera hos
varannan skola på lågstadiet men betydligt
sämre i högstadieskolorna. Medelvärden på en
femgradig skala är 3,4 för lågstadiet jämfört
med högstadiets 2,2!
Uppgiftslämnare
Huvudsakligen skolornas lärare i idrott och
hälsa (ibland i samspel med skolledare). På
lågstadiet i större utsträckning i stället rektor/
skolledare eller annan lärarkategori.

Idrott och rörelse i skolan - en studie av idrotten i skolan 2007
11

Gymnasieskolan

de högre klasserna). Situationen något försämrad jämfört med 1996).

Inledning/elevantal
Fler skolor och högre elevmedeltal än 1996.
En dryg tredjedel (34%) är friskolor – en skolform där drygt 90% har ett elevtal under totalgruppens elevgenomsnitt (650).
Lärarsituationen
Tvåämneslärarna är totalt i majoritet. I de
kommunala skolorna dominerar dock ettämneslärarna (80%) – en lärargrupp som vi bara
finner i var fjärde friskola. Hälften av skolorna
har högst 2 idrottslärare men variationen är
stor. Nästan en tredjedel (31%) har bara en
enda lärare i idrott – medan vi finner totalt
40% av skolorna (i huvudsak de större kommunala) med minst 4 idrottslärare.
Skolidrottsförening
I ungefär 75% av de kommunala skolorna finns
formellt idag en skol-IF (något färre än 1996).
Verksamheten mer sällan förekommande
bland friskolorna. Nästan 60% av skolidrottsföreningarna är idag mer eller mindre vilande
– jämfört med knappt 40% för tio år sedan.
Samverkan skola/idrott i ”Handslaget”
En dryg fjärdedel (färre bland friskolorna)
har haft samspel med idrottsrörelsen genom
”Handslaget”. Verksamheten på gymnasienivå har haft en klart mindre omfattning än på
grundskolan.
Idrottsprofil
Andelen skolor med idrottsprofil har ökat.
Idag handlar det om ungefär varannan skola
(andelen är något större bland de kommunala
skolorna än i friskolorna). Friskolorna med
idrottsprofil har dock i genomsnitt fler idrottselever (c:a varannan elev) än de kommunala
gymnasierna.
Antal tillfällen med idrott och hälsa
Totalt förekommer idrott och hälsa 1-2 ggr/
vecka. Den dominerande bilden är en gång/
vecka (c:a 70% i åk 1 – en andel som växer i

Vanligaste lektionstiden
60-minuterspass är den vanligaste (43%)
tiden under åk 1. I de högre årskurserna ökar
andelen skolor med ”annan tid” (vanligen 90minuterslektioner) något som dock även i viss
utsträckning förekommer redan från första
årskursen. Lektionstiderna ungefär samma
som för tio år sedan.
Idrottsämnets utveckling
Drygt 70% av de kommunala skolorna upplever idrottsutbudet idag som sämre än 1996.
Skolpolitiska beslut och ekonomi ligger bakom
utvecklingen. Situationen något annorlunda
bland friskolorna där ungefär hälften upplever
läget som ungefär detsamma (drygt 26% noterar t.o.m. en förbättrad situation). Problemen
bland friskolorna rör i huvudsak lokalbrist.
Beträffande ämnets fortsatta utveckling noterar en klar majoritet ”ungefär samma som
idag” och nästan en tredjedel tror på förbättringar.
Könsuppdelad undervisning
Samundervisning helt dominerande. Könsuppdelning i någon form finner vi enbart i drygt
5% av skolorna.
Teori i undervisningen
Teoriandelen är relativt konstant genom hela
gymnasieperioden. Majoriteten har teori
högst en tiondel av ämnet. Just 10% har markerats av en tredjedel av skolorna. På andra
plats kommer 20% (en femtedel av skolorna).
Friskolorna har i genomsnitt högre andel teori
än de kommunala skolorna.
RF/SISU-material i undervisningen
Idrottsrörelsens utbildningsmaterial används
i märkbar utsträckning enbart av var fjärde
skola totalt. Förekomsten är mest sällsynt
bland friskolorna.
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Idrottsundervisningens lokalisering
Ganska problemfritt för den stora majoriteten (c:a 70%) bland de kommunala skolorna
(tillgång till egna lokaler). Två tredjedelar av
friskolorna är helt eller delvis hänvisade till
lokaler utanför skolan.
Idrottslokalernas lämplighet
En klar majoritet är nöjda eller mycket nöjda
(speciellt friskolorna) med situationen och
lokalernas lämplighet. En femtedel (övervägande kommunala skolor) röjer dock problem
i sammanhanget.
Samverkan med idrottsförening i idrott och
hälsa (förutom Handslaget)
Samarbete skola/förening förekommer i ungefär hälften av skolorna (något vanligare bland
friskolorna) Oftast rör det sig om lokaler, men
det handlar även om tränare/ledare och material/utrustning. Samspelet tycks ha ökat jämfört med 1996.
Elevinflytande
I två tredjedelar av skolorna tar man i viss eller
hög grad hänsyn till elevernas synpunkter.
Ingen enda skola tycks helt negligera elevåsikterna och i nästan var femte gymnasieskola är man mycket lyhörda för elevernas
uppfattningar.
Varierande idrottsutbud
I ungefär 75% av skolorna anser man att eleverna har goda möjligheter att få pröva på olika
idrotter/aktiviteter på idrottstimmarna. Markerade problem hittar vi bara i 5% av gymnasieskolorna. Läget detsamma oavsett skolform.
Ett ämne för alla?
Stor uppslutning (c:a 80%) bakom uppfattningen om att idrottsämnet är ett ämne för
alla på skolan. Uppfattningen dock något mer
dämpad bland friskolorna (drygt 70%).
Idrottsämnets status
Skolsvaren landar på en spridning över hela
skalan 1-5 (ingen skillnad mellan skolformerna) med tyngdpunkten (40%) klart åt det

positiva hållet. Var sjätte skola noterar dock
en uppfattning om att idrottsämnet har något
lägre status än övriga ämnen.
Momenten i kursplanen för idrott och hälsa
Även här en spridning över hela skalan. En
klar majoritet lyckas ganska bra med uppgiften
(friskolorna tycks ha den gynnsammaste positionen) men sammantaget har var femte skola
större eller mindre problem med att få med alla
momenten.
Vinteridrotter är ett moment som nästan 60%
av skolorna har problem med. Även friluftsliv
(46%) och simning (25%) är tydligt markerade. Rangordningen totalt med alla berörda
moment är i stort likadan i båda skolformerna.
Tidsbrist, ekonomi och avstånd är de största
bekymren för de kommunala skolorna medan
lokal-/anläggningsbrist är kraftigare markerat
bland friskolorna.
Elevfrånvaro
Det vanligaste svaret idag från skolorna är att
det inte handlar om någon särskild kategori i
frånvarogruppen – ett svar som noterades av
drygt en tredjedel av skolorna. I övrigt handlar det om ungefär lika delar (röster från var
femte/sjätte skola) flickor, medicinskt befriade
respektive elever med övervikt.
Individuella val
Ovanligare i åk 1 än i övriga årskurser. Elevantalet (majoritet pojkar) ökar något med
stigande årskurser. Genomsnittligt utlagda
timmar (konstant genom årskurserna) är c:a
50 tim/årskurs (färre än 1996).
Elevgruppen totalt domineras av ”huvudsakligen idrottsintresserade”. Bland friskolorna
hör dock varannan elev till kategorin ”enbart
idrottsintresserade” – en andel som även totalt
ökat jämfört med 1996. Liksom för tio år sedan
är det även idag huvudsakligen elevernas egna
önskemål (c:a 60%) som styr det individuella
valet. Mer än var tionde skola betonar dock att
skolans ekonomi spelar stor roll.
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Specialidrott
Antalet specialidrottselever är idag totalt
större än 1996 (i genomsnitt c:a 10% av hela
elevgruppen på skolorna jämfört med 5-6%
för tio år sedan). Andelen ännu större bland
friskolorna. Antalet specialidrottselever som
blir kvar i systemet sjunker dock något med
stigande årskurser.
Specialidrottsämnets inriktning
Ämnet specialidrott i totalgruppen har övervägande en mer allmän ”tävlingsinriktning”
(drygt 40%) (speciellt de något mindre
gymnasieskolorna). Nästan var tredje skola
markerar kombinationen tävling/elit, medan
”elitinriktning” tycks finnas hos drygt 20%
av skolorna (bl.a. riksidrottsgymnasier och ett
antal friskolor).
Samverkan med idrottsförening i ämnet
Specialidrott
Drygt 80% (ännu fler bland de större respektive de idrottsprofilerade gymnasieskolorna)
samarbetar med idrottsrörelsen när det gäller
utbildningen i specialidrott. Det är mer än
1996 års siffror (65%). Samverkansgraden
varierar mellan 10-100%. I var fjärde skola
sköts specialidrotten helt eller nästan helt (80100%) av respektive förening. Det är knappt
var tredje skola som idag betalar ersättning till
föreningarna för deras insatser – en andel som
är mindre än 1996 (41%).
Friluftsdagar – heldagar
Förekommer i 80% av gymnasieskolorna.
Vanligast är 2 dagar. Läget är gynnsammast
bland friskolorna, där mer än en fjärdedel har
minst 4 dagar. Medelvärde friskolor = 2,7 och
kommunala skolor = 2,3.
Friluftsdagar – halvdagar
Berör bara 35% av skolorna (betydligt färre än
i grundskolan). I den kommunala skolan är det
lika vanligt (c:a 40%) med 1 gång som med
2, medan varannan friskola har halvdagar 2
ggr/läsår.
Sammantaget – heldagar/halvdagar har bilden

något försämrats jämfört med 1996. Dagsläget
räddas något totalt genom friskolornas medverkan.
Tid till friluftsdagar
Tiden ligger i huvudsak (drygt 60% av skolorna) helt utanför ämnet idrott och hälsa.
Ungefär samma situation som för tio år sedan.
I ungefär var tionde skola tas dock friluftsdagarna helt från idrottsämnet?!
Pedagogisk ledning
Ovanligare idag än 1996 att idrottslärarna
ensamma sköter friluftsdagarna. Det absolut
vanligaste (drygt 70%) är att verksamheten
organiseras och leds av idrottslärare och annan
lärarpersonal i samverkan.
Vanligaste aktiviteter
Friluftsliv (56%), bollspel (48%) och skidåkning (42%) toppar listan följt av skridsko
(35%) och orientering (32%). De stora grenskillnaderna mellan dagens situation och 1996
är att friluftsliv för tio år sedan låg näst sist
på listan medan man då i stället hade friidrott
som tvåa (ligger idag på plats 11?)
Närhet till natur-/friluftsområden
Majoriteten (drygt 60%) har idag nära eller
ganska nära till miljöer för friluftsdagarna. En
dryg tredjedel (ingen skillnad mellan skolformerna) har dock ett visst resavstånd (minst 2
km) till sin friluftsmiljö.
Samverkan med idrottsförening under friluftsdagarna
Ovanligare med föreningssamspel under
friluftsdagarna än beträffande ämnet specialidrott. Två tredjedelar av skolorna klarar verksamheten själva. Det är bara en mindre andel
(drygt 15% - något fler bland friskolorna och
skolor med egna skolidrottsföreningar) som
normalt tar hjälp av föreningslivet.
Elevinflytande
Läget varierar stort mellan olika skolor. Liten
övervikt åt det positiva hållet. Medelvärde friskolor = 3,2 respektive kommunala skolor = 3,0.
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Viktigaste resultat beträffande ämnet idrott
och hälsa
I en klass för sig (96%) finner vi följande bland
en lista på nio olika alternativ: ”Att uppmuntra
att man tillägnar sig en aktiv och hälsosam
livsstil” – ett alternativ som även bland grundskolorna toppade listan (90%)
SKOLFS 2003:18
Skolförordningens uppmaning att ”skolorna
skall sträva efter att ge gymnasieeleverna
förutsättningar att regelbundet bedriva fysisk
aktivitet” tycks ge resultat i varannan friskola
(53%) medan de kommunala skolorna har det
svårare (drygt var fjärde).
Uppgiftslämnare
Frågeformulären har i huvudsak fyllts i av skolornas idrottslärare (85%) en klar förändring
jämfört med 1996 då det i stället var huvudsakligen skolledare och idrottslärare tillsammans (42%) som svarade för informationen.
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Allmän skolinformation

RESULTAT
INLEDNING
Resultaten från studiens båda målgrupper
(grundskola respektive gymnasium) presenteras fortsättningsvis uppdelat på respektive
skolområde. Även om flertalet frågor är mer
eller mindre identiska har vi valt att i resultatbeskrivningar och tabeller/figurer redovisa
varje skolform för sig.
I slutkapitlets sammanfattande diskussion görs
övergripande jämförelser mellan de båda skolformerna och där förekommer också en jämförelsebild med de båda tidigare RF-studierna på
området (1996 respektive 2000).

GRUNDSKOLAN
Svarsgruppen består totalt av 14% friskolor.
Resultatredovisningen sker i form av lägesbeskrivningar och uppfattningar dels generellt
för hela grundskolan och dels i vissa frågor
uppdelat på olika stadier (låg-, mellan- respektive högstadiet). Trots att friskolorna på
grundskolenivån enbart utgör en liten andel
av totalen särredovisas även svaren från dessa
skolor i de fall där vi funnit tydliga avvikelser
från de kommunala skolorna.

Studien innefattar denna gång (till skillnad
från 1996 och 2000) även friskolorna. Den
totalt blygsamma andelen påverkar inte totalresultaten i någon märkbar utsträckning. Vi
kan dock notera friskolornas existens i form av
en växande andel genom stadierna från 8% i
lågstadiet till 19% på högstadienivån.

Antal elever

Undersökningsresultaten baserar sig på information från 388 grundskolor med totalt följande elevbild. Tabellen anger antalet elever
per stadium med spridningsvärden och genomsnitt. Eftersom medelvärdena i samtliga stadier påverkas av enstaka skolor med ovanligt
många elever noteras även medianvärdet – det
elevantal som har hälften av skolorna på varje
sida (över respektive under).
Tabell 1: Elevantal i undersökningsgrupperna
– variation och genomsnitt.
Medeltal
Lågstadiet
(skolår 1-3)(N=121)
Mellanstadiet
(skolår 4-6)(N=143)
Högstadiet

Presentationen sker översiktligt med hjälp av
siffror och kortfattade kommentarer. I enstaka
fall görs även jämförelser med den senaste RFstudien (2000). I den sammanfattande diskussionen följer ytterligare tankar och synpunkter
kring erhållna resultat.
Vi har valt att redovisa resultaten under ett
antal områden med följande rubrikbeteckningar:
•
•
•
•

Allmän skolinformation
Ämnet ”idrott och hälsa”
Friluftsdagar
Övrigt

(skolår 7-9)(N=127)

Median Spridning

71

57

7-190

101

82

4-523

401

250

5-817

Totalt räknar vi i grundskolan med ett genomsnitt på 188 elever (median = exakt 100).
Det är en antalsmässigt ganska jämn elevsituation genom hela låg- och mellanstadiet
(skillnaden i genomsnitt handlar bara om
tiotalet elever) medan högstadieskolorna har
flera gånger större elevkullar. Förklaringen
ligger i att antalet högstadieskolor i respektive
kommun/rektorsområde totalt är mindre och
har elevupptagning från flera andra skolor med
enbart låg- och/eller mellanstadier. Överlag är
det nästan helt jämn könsfördelning genom alla
stadierna i grundskolan. I genomsnitt handlar
det om 26 elever/idrottslärare(lärare) på lågstadiet medan motsvarande siffror på mellanoch högstadiet är 41 respektive 93 elever.
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Med enstaka undantag är elevantalet bland
undersökta friskolor på grundskolenivå lägre
än i kommunala skolsystemet.
Lärarsituationen

Antalet lärare i ”idrott och hälsa” varierar
totalt mellan 0 och 8. Med 0 avses ”ingen särskild idrottslärare” eftersom klassläraren ofta
i låg- och mellanstadiet leder verksamheten.
Totalgenomsnittet ligger på 2,3 lärare/skola.
Uppdelat på stadier ser den genomsnittliga
lärarbilden i idrott och hälsa ut så här:
Lågstadiet
= 2,2
Mellanstadiet = 2,0
Högstadiet
= 2,7

Ettämneslärare Idrott
och hälsa (80-120p)
Tvåämneslärare
Idrott och hälsa och
annat ämne
Lärarutbildning med
idrott och hälsa
senare skolår
Lärarutbildning med
idrott och hälsa
tidigare skolår
Lärarutbildning utan
idrott och hälsa
senare skolår
Lärarutbildning utan
idrott och hälsa
tidigare skolår
Lärarutbildning annan
inriktning
Annan utbildning

Den vanligaste enskilda markeringen (38% av
skolorna) är en enda lärare i idrott och hälsa.
I övrigt noterar vi följande: 2 lärare (28%), 3
lärare (18%), 4 lärare (11%), fler än 4 lärare
(5%). Medelvärdet bland friskolorna är generellt lägre (medel = 1,7), vilket kan förklaras
av det lägre genomsnittliga elevantalet.
På lågstadiet är det en övervikt kvinnliga
lärare i ämnet (1,9 mot ett medeltal på 1,0 för
manliga lärare). I mellanstadiet tycks det vara
exakt 50/50 medan männen dominerar högstadiet (1,9 mot 1,5 kvinnor). Bland friskolorna är
det en viss manlig dominans i alla stadierna.
De lärare som ansvarar för lektionspassen i
idrott och hälsa på grundskolan har varierande
utbildningsnivå och bakgrund, vilket framgår
av följande översikt:
Tabell 2: Ubildningsnivån bland skolornas
lärare i idrott och hälsa uppdelat på olika stadier.

Totalt
41%

Låg Mellan
21%
34%

Hög
69%

26%

11%

17%

51%

9%

5%

8%

15%

25%

44%

27%

7%

2%

3%

3%

0%

7%

17%

4%

0%

12%

15%

12%

9%

29%

41%

23%

23%

Vi ser en spridning över hela lärarkategoriskalan och totalt tycks den ettämnesutbildade
idrottsläraren utgöra den största gruppen.
En mer nyanserad bild får vi när vi studerar
situationen stadievis. På lågstadiet, där klasslärarna ofta även leder ”gympapassen” dominerar lärarna med utbildning i idrott och hälsa
tidigare skolår. Nästan lika vanligt i de första
klasserna är dock att personer med ”annan
utbildning” (t.ex. skolassistenter, fritidspedagoger, fritidsledare) hjälper till med idrott
och hälsa-området. De mer specialutbildade
ettämnesutbildade idrottslärarna är fortfarande ganska sällsynta på lågstadiet (skaran
har t.o.m. minskat jämfört med tidigare studier
– 1996 = 36% och 25% år 2000!). Vi konstaterar också att ungefär en femtedel del av
lågstadieskolornas idrottsundervisning leds av
klasslärare utan idrottsutbildning. Situationen
kommenteras också på olika sätt av berörda
skolor. Här är ett exempel: ”Vikten av idrottslärare i lägre åldrar tycker jag poängteras för
lite. Eleverna lär in felaktiga saker och får en
känsla för ämnet som kan bli fel – typ, det är
ett lekämne som har dålig struktur.”
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Fr.o.m. mellanstadiet ser vi att ett- och tvåämnesutbildade idrottslärare ökar successivt. Mellanstadiets siffror är dock fortfarande sämre
jämfört med tidigare studier. På högstadiet
leds ämnet idrott och hälsa i stort sett överlag
av ”ämnesspecialister” (idrottslärare med ett
eller två ämnen) och situationen tycks ha blivit
bättre (andelen ettämnesutbildade idrottslärare 2000 var 66% mot 69% idag). Dessutom
förekommer tvåämnesutbildade idrottslärare i
större utsträckning på högstadiet jämfört med
övriga stadier. Gruppen ”annan utbildning”
noteras dock fortfarande i nästan var fjärde
skola. Till kategorin ”annan utbildning” räknas
bl.a. specialister som danspedagog, specialidrottstränare m.fl.

stigande skala från 20% på lågstadiet till 57%
på högstadiet, vilket ger ett totalmedelvärde
på 38%. Andelen skolor med existerande
skolidrottsförening tycks vara ganska konstant
jämfört med år 2000.

Skolidrottsförening

Tabell 3: Skolidrottsföreningarnas aktivitetsgrad – jämfört med 2000

Några inledande frågor efterlyste i likhet med
tidigare studier (1996 respektive 2000) eventuell förekomst av skol-IF – och i förekommande fall – bedömd grad av livaktighet.
Situationen i respektive skolstadium ser ut
som följer:
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Låg
(skolår 1-3)
26%

Hög
(skolår 7-9)
73%

Mellan
(skolår 4-6)
40%

Figur 1: Andel skolor med existerande skolidrottsförening i grundskolans olika stadier.
N=385
Totalbilden (som till stor del domineras av
högstadieskolorna) ger en sammanlagd siffra
på 46%, Bland friskolorna finner vi också en

På ”papperet” tycks det finnas en skolidrottsförening i nästan varannan grundskola. Den
formella existensen av en skol-IF är ju emellertid inte detsamma som att det finns en fungerande aktiv verksamhet i föreningen. Hur stor
är egentligen livaktigheten bland skolidrottsföreningarna? Graden av bedömd aktivitet
noterades på en femgradig skala (1=enbart
vilande och 5=mycket livaktig) med följande
resultat, där även siffrorna från den förra studien (2000) medtagits:

1

2

3

4

5

År 2007

25%

26%

19%

20%

10%

År 2000

18%

32%

25%

17%

8%

Totalmedeltalet 2,6 på skalan är exakt som
vid förra studien. Läget är dock väldigt varierande. Som vi ser i jämförelsefiguren noterar
vi idag en något ökad andel skolor med hög
aktivitetsgrad (4-5 på skalan) jämfört med studien 2000. Samtidigt ser vi att över hälften av
skolorna har en verksamhet som är mer eller
mindre vilande (t.o.m. någon procent mer än
2000). Bland friskolornas skolidrottsföreningar rapporterades dock en något högre total
aktivitetsgrad. Det sammanlagda konstanta
medelvärdet på 2,6 i denna fråga (d.v.s. knappt
godkänt) bör ses som en rejäl utmaning för
Skolidrottsförbundet.
Samverkan skola/idrottsförening i ”Handslagsprojektet”

Förekomsten av samarbete mellan skolan och
idrottsföreningar i regeringens/idrottsrörelsens
s.k. projekt Handslaget finner vi i växande
grad genom grundskolans olika stadier. Figuren visar andelen skolor som noterat medverkan i Handslaget.
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Figur 2: Procentandel skolor som deltagit i
Handslagsprojektet uppdelat på stadienivåer.
N=388
Situationen ger ett totalmedelvärde på 43% av
skolorna inom grundskolan. Bland friskolorna
finns en motsvarande stegring fast på lägre
nivå (från 20% på lågstadiet till 29% bland
högstadieeleverna). Totalt känns det som att
detta fyraåriga projekt (avslutat vid halvårsskiftet 2007) nått ut till stora delar av den
svenska grundskolan. Särskilt positivt känns
samspelet mellan skola/idrott bland lågstadieskolorna, där idrottslärarkompetensen är
betydligt mindre utvecklad än inom övriga
stadier.
Samverkansmodellen har nästan alltid bestått
i att föreningsledare/tränare instruerat och
lett verksamhet i sina idrottsgrenar på skoltid.
Ibland har det handlat om nätverk av klubbar som tillsammans kunnat bidra med olika
aktiviteter och idrottsgrenar. I sammanhanget
hittar vi t.ex. idrottsföreningar som handhar
elevens val eller föreningsledda aktiviteter på
”fritidstid”. På några skolor har respektive
skolidrottsförening varit inblandad. Enstaka
exempel på ledarutbildning förekommer
också. Det finns också noteringar om goda
ambitioner men där eleverna varit problemet??
”Vi har försökt men misslyckats med att få med
eleverna i Handslaget.”
Idrottsprofil

På mellan- och högstadienivå ställde vi även

frågan om respektive skola har någon speciell
idrottsprofil. Frågeställningen berörde drygt
260 skolor och av dem svarade var fjärde skola
”ja”. Vi konstaterade också att profileringen
efterhand riktar in sig på de lite äldre eleverna.
”Idrottsprofilen” förekommer hos 17% av mellanstadieskolorna och dubbelt så många (34%)
högstadieskolor. I bilden förekommer också 42
friskolor där var sjätte skola markerar att man
har någon form av idrottsprofil. ”Vi har sedan
skolan startade 2002 haft profilering på idrott
& hälsa” (friskola i Småland).
Vanligen har idrottsprofileringen på grundskolenivå en ganska allmän karaktär. Det
handlar om uppmuntran av fysiska aktiviteter, rörelse varje dag. Lika ofta finner vi dock
uppräkning av olika idrotter, oftast fler än en
idrottsgren. Måhända är det en effekt av Handslagssamarbetet? Markering av en enda gren
– t.ex. fotbollsprofil – förekommer också. Ett
fåtal skolor på högstadienivå har också angett
”ledarskap” som en del i sin idrottsprofil.
Det är inte ovanligt med ganska många elever
inblandade. Flera skolor med idrottsprofil tycker att det gäller alla elever på skolan (alla
som vill medverka). I vissa fall handlar det helt
enkelt om att man generellt är positivt inställd
till idrottsaktiviteter och elever med idrottsintresse. ”Allmänt! Rörelse varje dag. Utedagar
varje vecka”. Mediantalet – den siffra det
finns lika många skolor över som under antalet
– är exakt 100 elever/skola. Det verkar som att
det finns en ganska tydlig och officiellt uttalad
profilering mot idrott och fysiska aktiviteter i
grundskolevärlden idag. Vi ser en markant förändring på området. Förra gången (RF 2000)
var det hela 89% som svarade bestämt ”nej” på
frågan.
Försök med timplanefri undervisningstid

I sammanhanget var vi även nyfikna på om
respektive skola medverkat i försöket med
timplanefri undervisning – en verksamhet
som inte förekommit vid tidigare studier. Det
verkar i dagsläget som att den här försöksverksamheten inte fått något märkbart genomslag i
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skolornas idrottsutbud. Enbart var sjätte skola
(16%) satte en ”ja”-markering i frågeformuläret och vi ser inga nämnvärda skillnader vare
sig mellan stadier eller skolformer.

Ämnet ”idrott och hälsa”
Lektionsutbudet av ”gympatillfällena” - som
numera heter idrott och hälsa - har genom
åren varit ett klassiskt diskussionstema. Frågor
kring antalet tillfällen/vecka liksom ämneslektionernas längd har funnits med i tidigare
studier och fanns självfallet med även denna
gång tillsammans med ett antal andra frågor
som alla berör ämnet idrott och hälsa.
Antal tillfällen

Om vi börjar med antalet pass/vecka finner vi
totalt flest markeringar för 2 ggr/vecka (73%).
I hela undersökningsgruppen noterar vi att
endast 15% har kryssat för idrott och hälsa en
gång/vecka. Följande översikt visar medelvärdena/vecka jämfört med förra skolstudien och
uppdelat på olika stadier:

vecka. Vid 1996 års studie hade 40% av lågstadieeleverna ”gympa” en gång/vecka. Studien
år 2000 var det bara 36% och idag blir samma
siffra 33%. Det blir alltså successivt allt fler
elever som får flera pass/vecka och vi noterar
bland svaren den andel skolor där eleverna i
olika stadier idag får organiserad motion t.o.m.
fler än 2 ggr/vecka. Nedan ser vi totalbilden.
Tabell 4: Andel skolor med olika antal
”idrottstillfällen” (idrott och hälsa) uppdelat på
respektive stadier. N=381

Lågstadiet

Mellanstadiet Högstadiet

1 gång/vecka

33%

4%

10%

2 ggr/vecka

56%

88%

73%

3 ggr/vecka

8%

7%

13%

Fler än 3
ggr/vecka

3%

1%

4%

Vanligaste lektionstiden

Svaren på frågan om den vanligaste lektionstiden visar stor variation både inom och mellan
stadierna. Så här tycks bilden se ut idag:

2,5

Tabell 5: Andel skolor med olika lektionstider
för idrott och hälsa uppdelat på olika stadier.
N=381

2,0

År 2007

1,5

RF 2000

Lågstadiet

Mellanstadiet

Högstadiet

40 min

22%

7%

7%

60 min

48%

44%

50%

1,0

0,5

0,0
Lågstadiet

Mellanstadiet

80 min

10%

9%

5%

Annan tid

20%

40%

38%

Högstadiet

Figur 3: Antal pass med idrott och hälsa i
genomsnitt jämfört med år 2000. N=381
Totalgenomsnittet är exakt 2,0. En titt bakom
medelvärdena visar att andelen skolor genom
åren efterhand ökat andelen träningspass/

Vi ser att den mest förekommande lektionstiden (oavsett stadium) är 60-minuterspass.
Detta gäller även friskolorna. Den kortare lektionstiden 40 minuter är, som synes, klart vanligare på lågstadiet än på andra nivåer. Det kan
måhända ofta vara pedagogiskt försvarbart i
dessa åldrar. Samtidigt ser vi dock den högre
andelen lågstadieskolor som har ”idrottspass”
på 80 minuter. Schematekniska och andra
problem kan även på denna nivå tvinga fram
ett enda långpass per vecka. Den stora andel
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skolor som markerat alternativet ”annan tid”
röjer vilka olika lektionstider som skolorna
idag har att försöka schemasätta. Under kategorin ”annan tid” döljer sig i stor utsträckning
45-, 50- respektive 55-minuterslektioner eller
(speciellt på högstadiet) 90-minuter. Någon
skola har t.o.m. halvdagspass (fm. alternativt
em.) en gång i veckan
Helt i linje med att andelen skolor har ökat
antalet tillfällen/vecka kan vi här även se att
alltfler skolor idag har längre lektionspass
jämfört med 2000-studien. Andelen lågstadieskolor med 60-minuterspass har t.ex. ökat från
41% till 48% och andelen med 80-minuterslektioner har fördubblats från 5% till 10%.
Tidigare har vi konstaterat att idrottsutbudet
ökar upp i åldrarna. Nu kan vi också se att det
tycks öka generellt – och det redan från lågstadiet.
Skolans val

Enbart var femte grundskola tycks ha utnyttjat
möjligheten enligt skolförordningen att ändra
tiden för ämnet idrott och hälsa (500 klocktimmar under nio år) med ± 20%. Ändringarna,
som i mindre utsträckning berört lågstadiet
– och friskolorna – har i samtliga fall skett i
för idrotten positiv riktning (d.v.s. tidstillägg).
Den oftast förekommande ändringen (nästan
en fjärdedel av skolorna – flest högstadieskolor) är just 20% följt av 10% (1/6) och resten i
form av olika udda procentsatser.
Idrottsämnets utveckling

Hur bedömer man idag tidsomfattningen av
ämnet idrott och hälsa jämfört med tidigare?
Frågan har ställts vid tidigare studier och har
då gällt dagsläget i relation till den senast
gjorda undersökningen på skolområdet.
Dagens (2007) fråga gäller således jämförelse
med situationen vid förra studien (RF 2000)
som i sin tur var relaterad till 1996 års utbud.
Resultatet presenteras nedan uppdelat på
grundskolans olika stadier.
Tabell 6: Idrottsämnet idag jämfört med tidi-

gare ( 2000 års siffror inom parentes). N=358

Totalt

Låg

Mellan

Hög

Minskat

13%
(22%)

8%
(19%)

10%
(23%)

19%
(28%)

Ungefär samma

57%
(56%)

61%
(63%)

57%
(55%)

55%
(41%)

Ökat

30%
(22%)

31%
(18%)

33%
(22%)

26%
(31%)

Läget liknar situationen 2000, som bedömdes vara ungefär samma som 1996 – då man
emellertid tyckte att idrottsutbudet totalt hade
minskat. Resultatet vid RF-studien 2000
ansågs vara lite förvånande eftersom riksdagen tidigare inför läsåret 1998/99 beslutat om
en mindre utökning av idrottsämnet på grundskolan. Många är alltså idag fortfarande kvar
lite i ”orubbat bo”. Totalt handlar det dock om
en viss förbättring. Vissa lite tydligare förändringar ser vi på lågstadienivå (och i viss mån
även mellanstadiet), där färre skolor anser att
ämnet minskat och fler i stället säger att utbudet idag ökat – en förbättring som totalt gäller
för ungefär var tredje skola oavsett stadium.
Vi noterar emellertid att nästan var femte högstadieskola upplever ett försämrat läge jämfört
med 2000. Friskolorna har generellt bättre
värden oavsett stadium.
Som orsaker till eventuella försämringar finner
vi främst noteringar om skolpolitiska skäl,
lokalproblem samt ekonomi (det sistnämnda
hör oftast ihop med de båda andra). Förklaringar till den förbättrade verksamheten finner
vi bl.a. i ändringar av skolans val och markeringar av ”annat”. Under detta alternativ har
man bl.a. angivit timplaneprojektet, att skolan
skaffat sig hälsoprofil, samarbete med idrottsförening (Handslaget?) samt ökade kunskaper
om hur viktigt ämnet idrott och hälsa är.
I detta sammanhang efterlystes även eventuella synpunkter på idrottsämnets förväntade
framtida utveckling. Förs det på skolorna
någon konkret diskussion om den näraliggande
framtida situationen för ämnet idrott och hälsa
och som skolorna själva kan och vill påverka?

Idrott och rörelse i skolan - en studie av idrotten i skolan 2007
21

Figuren nedan försöker ge en preliminär prognos för fortsättningen – om inget oförutsett
inträffar. Detta är åsiktsbilden från skolorna:

Helt könsuppdelat
3%

Delvis könsuppdelat
19%

%

80
70
60
År 2007

50

År 2000

40
Enbart samundervisning
78%

30
20

Figur 5: Graden av könsuppdelning vid lektionspassen idrott och hälsa. N=380

10
0
Färre timmar
än idag

Ungefär samma

Fler timmar än
idag

Figur 4: Förväntade framtida utveckling av
idrottsämnet jämfört med liknande fråga år
2000. N=329
Siffrorna är ungefär desamma, men vi kan se
att dagens prognosmakare är lite mer försiktiga
än vid förra studien (RF 2000). Ingen trodde
då på en utveckling mot färre timmar, vilket vi
idag ser ändå har hänt. Dessutom spådde fler
skolor på en ökning än vad som faktiskt skett.
Läget är ungefär detsamma oavsett skolform
och stadium och vi ser – förutom att en klar
majoritet tror sig ligga kvar på nuvarande nivå
– att en dryg tredjedel har ambitionen att förbättra utbudet.
Könsuppdelad undervisning

I debatten har det ibland framförts synpunkter på att ämnet idrott och hälsa kanske borde
vara könsuppdelat för att bättre tillgodose allas
önskemål beträffande lektionsinnehåll och
utformning. Hur ser det ut i grundskolan idag?

Bilden idag visar att det ganska sällan förekommer någon form av könsuppdelade
idrottslektioner. Bilden stämmer i stort oavsett
stadier och skolformer. Vi kan dock bakom
genomsnittssiffrorna se att mellanstadienivån
i något högre utsträckning tillämpar helt (6%)
eller delvis (21%) könsuppdelade lektionspass
i idrott och hälsa.
Andel teori i idrottsämnet

Delar av idrottsundervisningen kräver ofta
vissa teoriavsnitt. Samtidigt är man på skolorna rädd om den tid till fysiskt utbud man
disponerar. Oftast väljer man därför att i görligaste mån minimera de lektionssalsbundna
teoripassen. Vid förra undersökningstillfället
(RF 2000) tyckte man sig se att procentandelen tydligt hade minskat sedan föregående
studie (1996).
Resultaten idag visar att var femte skola
totalt inte har någon teoriundervisning alls.
Man anger att stora delar av teoriinnehållet
genomsyrar flertalet ämnen och att teoretisk
information även löper parallellt med praktiken. ”Idrottsteori vävs in i skolans teman och
ligger alltså på andra timmar än idrottstimmarna. Både idrottslärare och andra lärare
håller i denna undervisning” (lågstadieskola).
Variationen är dock stor mellan grundskolans
olika stadier. På lågstadienivån förekommer
teoriinslag i 60% av skolorna. Motsvarande
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andelar i mellanstadiet är 81% och i högstadiet 91%. Någon form av teoriundervisning
oavsett procentandel är betydligt vanligare på
högstadiet än i andra nivåer. ”Hälsoprofilen
genomsyrar alla ämnen i skolan och integreras i alla ämnen. Vi har ibland teori på
idrottslektionerna men mer på temadagar”
(högstadieskola). Den vanligast förekommande
teoriandelen är 5% av tiden – en procentsiffra
som markerats totalt av nästan en tredjedel av
skolorna, medan ungefär en femtedel har teori
c:a 10% av tiden. En jämförelse med studien
RF-2000 visar att andelstalen (i de skolor där
teoriavsnitt förekommer) tycks ha jämnat ut
sig. Idag är medelvärdet något högre på lågstadiet och lite lägre på högstadiet. Totalmedelvärde idag=5,9%
Tabell 7: Genomsnittlig andel teori i ämnet
idrott och hälsa fördelat på grundskolestadier.
N=358
Låg Mellan

Hög

Genomsnittlig teoriandel 2007

5,2%

5,2%

7,3%

Genomsnittlig teoriandel 2000

3,8%

5,4%

8,7%

RF/SISU-material i undervisningen

I anslutning till teoriavsnitt i utbildningen
ställdes även frågan om i vilken utsträckning skolorna använde sig av idrottsrörelsens
(RF/SISU) litteratur och utbildningsmaterial
i undervisningen. Resultatet framgår totalt av
följande femgradiga skala (1=inte alls och 5=i
hög grad)
5
3%
4
14%

1
20%

Figur 6: Eventuell användningsgrad av RF/
SISU-material i undervisningen. N=376
Förhållandet varierar något mellan olika stadier. Totalmedelvärdet är 2,4. Mellanstadiet tar
till sig idrottsrörelsens material i något större
utsträckning (medel=2,6) medan situationen är
lite sämre (med RF/SISU-ögon sett) i högstadiet (medel=2,2). Läget är ungefär detsamma
bland friskolorna. Även där ligger mellanstadiet i topp (medel=2,8).
Idrottsundervisningens lokalisering

I vilken utsträckning har grundskolorna tillgång till lokaler/anläggningar för sin verksamhet? Var bedrivs undervisningen i ämnet idrott
och hälsa? Så här ser den totala bilden ut:
Tabell 8: Idrottsämnets lektionsmässiga lokalisering. N=388
Huvudsakligen i egen idrottshall/gymnastiksal
78%
Delvis i andra lokaler/anläggningar utanför skolan 9%
Helt i andra lokaler/anläggningar utanför skolan
9%
Andra lösningar
4%

Situationen är i stort sett densamma oavsett
stadium. Vi kan dock se att lågstadiet i något
högre grad förlägger sin verksamhet till skolans egen miljö och att man också i något
större utsträckning väljer andra lösningar
(t.ex. lekplatser eller promenader). En titt på
friskolorna visar att man där är mer beroende
av lokaler/anläggningar utanför skolan när det
gäller mellan- och högstadiet. För lågstadiets
verksamhet tycks dock, precis som i de kommunala skolorna, de egna lokalerna räcka till.
Lokalsituationen

Hur lämpliga/anpassade är de lokaler och
utomhusytor som skolan disponerar för idrottsämnet? Åsikterna markerades på en femgradig skala (1=inte alls och 5=mycket bra) och
den sammantagna bilden ser ut så här:
3
26%
2
37%
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visar att ett sådant samspel sker i ökande grad
genom grundskolestadierna.
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Figur 7: Uppfattning om dagens lokalsituation (lämplighet) jämfört med år 2000. N=385
Det genomsnittliga medelvärdet hamnar på
3,6 (3,4 för 2000) vilket tyder på att man på
skolorna är klart nöjda med både tillgång och
lämplighet beträffande de ytor som används
vid undervisningen. Jämförelsen med 2000
är kanske inte helt rätt att göra eftersom man
vid förra tillfället bara frågade efter lokalsituationen utan att precisera vad man menade
med ”lokaler”. Vissa skolor kan eventuellt ha
tolkat det som enbart gällande just skolans
disponibla inomhuslokaler för idrott och hälsa
och inte som lokaler/anläggningar generellt för
idrottsämnet. Vi ser i dagens siffror inga större
skillnader mellan vare sig stadier eller skolformer. Dock ligger mellanstadiets betygssiffror
något lägre (1-2 på skalan = 26%) i båda skolformerna.

Lågstadie

Mellanstadie

Högstadie

Figur 8: Andel skolor på respektive stadium
som i idrottsämnet samverkar med föreningar.
N=384
Precis som i förra studien (RF 2000) är samspelet något begränsat under låg- och mellanstadiet (siffrorna för 2000 är för Låg=27%
respektive Mellan=39%). På högstadienivå
finner vi dock en lokalföreningssamverkan i
varannan skola (exakt samma som år 2000).
Den huvudsakliga karaktären av denna samverkan presenteras stadievis i följande rangordnade lista:
Tabell 9: Samverkansform(er) totalt och fördelade på grundskolans olika stadier. N=384
Totalt

Låg

Medel

Hög

Personal/ledare

24%

18%

26%

26%

Samverkan med lokal idrottsförening i ämnet
idrott och hälsa

Anläggningar/
lokaler

17%

14%

14%

18%

Det har redan framgått att delar av verksamheten bedrivs utanför skolan och i lokaler/anläggningar som hyrs eller lånas från kommun eller
annan instans. Kan ”annan instans” vara förening?

Material/
utrustning

16%

14%

15%

20%

6%

5%

8%

6%

I sammanhanget ställdes frågan om respektive skola i ämnet idrott och hälsa hade något
samarbete med lokal idrottsförening. Figuren
nedan uppdelad på skolformer och stadier

Annat

Till skillnad från 2000 då det var anläggningar/lokaler som totalt toppade listan (27%)
är det nu i högre grad en fråga om hjälp med
ledare/instruktörer i olika grenar på skolan.
Fortfarande ser vi dock att man hyr eller lånar
föreningslokaler vid olika aktiviteter och att
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man med eller utan kostnad disponerar rackets,
bollar och annan grenspecifik utrustning.
Elevinflytande

Det är inte ovanligt inom gymnasieskolan att
man försöker ta hänsyn till elevernas synpunkter på innehåll och uppläggning av idrottslektionerna. Hur ser det då ut på grundskolenivå?
I vilken utsträckning kan elevsynpunkterna
där påverka idrottsämnet i respektive skola?
Bilden visar en spännvidd över hela skalan
från 1=inte alls till 5=i hög grad och presenteras tillsammans med siffrorna från 2000:

Varierande idrottsutbud

Många elever i grundskolan har begränsade erfarenheter av flertalet olika aktiviteter/idrottsgrenar. En av idrottsämnets
uppgifter borde vara att ge eleverna möjligheter att komma i kontakt med och få pröva på
flertalet olika fysiska varianter. Hur bedömer
man på skolorna att man lyckas? Vilka möjligheter får eleven att inom ämnet idrott och
hälsa pröva flera olika aktiviteter? Resultatet
presenteras på ett liknande sätt som tidigare
(femgradig skala med 1=mkt små och 5=mkt
stora) uppdelat på grundskolans olika stadier:
Tabell 10: Möjligheter att i ämnet idrott och
hälsa få pröva olika idrotter. N=388

%

50

40

Läraruppfattning 2007

30

Läraruppfattning 2000

20

1

2

3

4

5

Låg
(skolår 1-3)

2%

7%

35%

42%

14%

Mellan
(skolår 4-6)

1%

6%

20%

50%

23%

Hög
(skolår 7-9)

1%

5%

23%

48%

23%

10

0
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2

3

4

5

Figur 9: Elevpåverkan beträffande ämnet
idrott och hälsa. N=386
En mindre andel skolor har idag markerat att deras elever har stort inflytande (4-5 på skalan)
och fler har noterat motsatsen (1-2 på skalan)
jämfört med tidigare studie. Dagens totala medelvärde ligger på 3.4 jämfört med 3.6 i RFstudien 2000. Totalintrycket blir ändå ganska
positivt. Det är i större utsträckning på lågstadienivå som man anser att elevpåverkan är
obetydlig (18% för 1-2 på skalan) medan hela
12% i högstadiet markerat för siffran 5. Vi
vill dock markera att det i studien handlar om
lärarnas/skolledarnas syn på elevinflytande.
Det är inte säkert att resultatet hade blivit riktigt detsamma om vi frågat eleverna själva.

Situationen ser ju mycket gynnsam ut med
generellt stora eller mycket stora möjligheter
för en majoritet i alla stadier. Speciellt bra ser
det ut i mellan- och högstadiet där nästan 75%
av skolorna upplever att deras elever i ämnet
idrott och hälsa får bra chanser att testa olika
idrotter. Det totala medelvärdet ligger på 3,8,
vilket är något högre än i de båda tidigare studierna (RF 1996 och 2000) där medelvärdena
bägge gångerna låg på 3,7.
Följande stadieuppdelade medelvärden, fördelade på de kommunala skolorna respektive den
mindre andelen friskolor, visar att situationen
överlag bedöms som positiv. Inte minst bland
friskolorna. Det sistnämnda kan måhända
förklaras av att de i större utsträckning saknar
egna lokaler (som ibland kan låsa och begränsa
utbudet). Uppenbarligen ger de lokaler och
anläggningar, som man utnyttjar, tillräckliga
möjligheter till ett varierat idrottsutbud.
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Tabell 11: Möjligheter till varierat idrottsutbud
fördelat på skolformer och stadier.
Kommunala skolor
Friskolor

Låg
3,5
3,7

Mellan
3,9
3,6

Hög
3,8
4,1

5

4

3

Totalt bör vi nog hantera redovisade resultat i
den här frågan med en viss försiktighet. Det
finns risk att begreppet ”olika idrotter” ger
utrymme för olika tolkningar. Hur många
idrotter ryms inom respektive svar?

2

1

0
Låg
4,8

Ett ämne för alla?

I detta sammanhang förekom även en fråga om
i vilken utsträckning man på skolorna anser att
idrott och hälsa är ett ämne för skolans alla
elever. Svaren redovisas nedan i likhet med
tidigare använda modell på en femgradig skala
(1=inte alls och 5=i hög grad). N=378
2
1
0,8% 2%

3
5%

4
26%

5
66%

Mellan
4,5

Hög
4,5

Totalt
4,5

Bland alla argument (de flesta hade skrivit
några positiva rader om sig själva) förekommer bl.a. följande: ”Alla deltar efter förmåga…
rörelseglädje före prestation….många olika
aktiviteter….mycket variation och övning….
allsidig undervisning där alla platsar…..eleven
är med och planerar….utbildade lärare med
individanpassad utbildning….alla barn aktiveras 20-30 min/dag …..inriktat på hälsa….alla
deltar på egna villkor”.
Det förekommer dock enstaka lite mer negativa tankar: ”Tyvärr så är det RF-idrotter
som dominerar….saknar specialgympa som
vi tidigare haft….skulle behöva mer dans för
tjejerna…vissa elever väljer att inte delta.”
Idrottsämnets status

Figur 10: Uppfattning om i vilken utsträckning
idrottsämnet är ett ämne för alla.
Det är tydligt att skolorna överlag ger sin verksamhet ett mycket gott betyg. Detta gäller oavsett stadier och skolformer. Extra nöjda är man
med sin verksamhet i lågstadiet, vilket även
framgår av följande stadieindelade medelvärden:

Idrott och hälsa är ju ett bland många andra
inom grundskolan. Ämnets popularitet och
status jämfört med övriga ämnen påverkas
delvis av kunskaper och inställning hos skolledning och lärarkår. Olika lärare ”slåss” för
sina ämnen och politiskt kommer ibland olika
signaler. Idrottsutbud och timtal blir på så sätt
ofta beroende av vilken prioritering och status
ämnet idrott och hälsa har. I likhet med förra
studien (RF 2000) efterlyste vi synpunkter
längs en femgradig skala (1=mycket lägre och
5=mycket högre) och redan vid förra tillfället
kunde vi se att vågen vägde över åt det positiva
hållet även om en klar majoritet då ansåg att
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idrott och hälsa var ungefär jämbördigt med
andra ämnen. Som vi kan se av följande resultatredovisning, där även siffrorna från 2000
finns med, har idrottsämnet statusmässigt idag
fått ytterligare ett lyft.

möjligt)(siffrorna från 2000 inom parentes).
N=366
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Figur 11: Status beträffande idrott och hälsa
jämfört med övriga skolämnen. N=388
Vi ser idag nästan 60% markeringar för högre
eller mycket högre (4-5 på skalan). Ett totalt
medelvärde på 3,6 (jämfört med 3,2 år 2000)
ger ämnet en tydlig positiv statusposition i
skolan. Vi finner här inga större skillnader
oavsett stadier eller skolformer.
En del av förklaringen ligger måhända i den
tydliga markering som finns i förordningstexten i grundskolans senaste läroplan (se
inledningskapitlet) och det ganska omfattande
samspelet med idrottsrörelsen som projekt
Handslaget inneburit. I båda fallen handlar det
om processer som utvecklats efter den förra
studien.

Figur 12: Möjligheter att få med alla moment i
läroplanen för idrott och häls. N=366
Mer än hälften anser att det är möjligt medan
ungefär en femtedel har vissa bekymmer på
området. Läget tycks idag ha blivit något bättre
än vid förra studien. Totalmedelvärdet landar
på 3,5 (friskolorna någon tiondel sämre) jämfört med 3,4 år 2000.
Situationen är ungefär densamma oavsett skolform och stadier. Störst spridning tycks det finnas på högstadienivån där nästan en fjärdedel
(23%) anser att uppgiften är mer eller mindre
omöjlig samtidigt som 2/3 påstår sig lösa alla
moment utan problem.
Vilka moment/aktiviteter tycker man då är
svårast att få med? Svaren presenteras här i
form av en rangordnad lista utifrån de sammanlagda totalsvaren. För respektive stadium
presenteras rangordningsnummer på respektive moment utan procentangivelser.

Momenten i läroplanen för ämnet idrott och hälsa

Idrottsämnets läroplan omfattar ett antal olika
moment som förväntas vara med i undervisningen, men där olika omständigheter
kan försvåra för vissa skolor att få med alla
momenten. Frågan fanns med även i den förra
studien och dagens resultat ser ut så här på en
femgradig skala (1=helt omöjligt och 5=fullt
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Tabell 12: Moment som är svårast att få med i
undervisningen
Låg

Mellan

Hög

Vinteridrotter

52%

1

1

1

Simning

36%

2

2

3

Friluftsliv

27%

5

3

2

Dans

14%

3

4

6

Hälsoteori

12%

4

5

4

Orientering

8%

6

6

5

De tre översta aktiviteterna är tydligast markerade. Situationen liknar studien 2000 förutom
att simning då var rangordnad före vinteridrotter. Alternativen är också lokal- och väderberoende på ett sätt som skolorna inte alltid kan
hantera. Vi ser vissa skillnader mellan olika
stadiers rangordning. Dans tycks t.ex. vara
ganska problemfritt på högstadiet medan man
av olika skäl har större bekymmer i lågstadiet.
Friluftslivet är däremot lite enklare på lågstadiet. Det handlar där ofta om lärarorganiserade utflykter eller promenader till närbelägna
parker eller lekplatser, vilket inte brukar vara
några större bekymmer. Lågstadieskolorna
– i varje fall på de lite mindre orterna – ligger
också ofta ganska nära grönområden. Här är
några kommentarer som belyser variationen:
”Simning skulle ha varit svårt om inte kommunen prioriterat undervisningen så vi lånar
simhallen gratis……Bollspel och badminton
som kräver stor yta och högt till tak – det är
svårt för vi har så liten och låg hall.”
De vanligaste orsakerna till att vissa skolor har
bekymmer med att få med markerade moment
framgår av följande rangordnade problemlista
(rangordningen gäller totalgruppen, medan det
i olika stadier delvis finns en annan turordning)

Tabell 13: Orsaker till problemen med att inte
få med idrottsämnets alla moment
Låg

Mellan

Hög

46%

2

2

1

40%

3

1

2

38%

1

3

4

34%

4

4

3

Väder/klimatförhållande

19%

5

5

5

Organisationsproblem/schema

16%

7

7

6

Brist på kunskap/
kompetens

11%

6

6

7

6%

8

8

8

Lokal-/anläggningsbrist
Ekonomi
Avstånd/kommunikationer
Tidsbrist

Annat

Här får vi återigen betonat att lokalsvårigheter
– i det vidare perspektivet (simhallar, idrottsplatser m.m.) - ofta är ett allvarligt hinder för
att klara alla moment i undervisningen. Det är
bara enstaka procentandelar som åstadkommer
skillnaderna i rangordning mellan stadierna.
För samtliga gäller dock att de fyra översta
orsaksangivelserna (noterade av minst en tredjedel av skolorna oavsett stadier) är markant
viktigare i sammanhanget än de övriga på
listan. Bland vissa smärre skillnader mellan
stadierna kan vi t.ex. se att avstånd/kommunikationer ibland kan vara ett större problem på
lågstadienivån. Jämfört med situationen 2000
är problemen i princip desamma. Under rubriken ”annat” finner vi bl.a. ”bristande vilja
från skolledningen”?
Elevfrånvaro

Trots att idrottsämnet ofta är populärt bland
eleverna, och som vi sett av tidigare redovisning också har hög status på skolorna, har man
även i ämnet idrott och hälsa ibland bekymmer
med elevernas frånvaro. Problemen tycks dock
ha minskat sedan förra studien (2000). Listan
förra gången toppades t.ex. av ”medicinskt
befriade” – en kategori som kraftigt har minskat idag. I dagsläget konstaterar majoriteten
att eventuell frånvaro inte domineras av någon
särskild kategori. Så här ser bilden ut idag:
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Tabell 14: Vanligaste elevkategori i frånvarogruppen
Ingen särskild grupp
Flickor
Elever med övervikt
Medicinskt befriade
Annan kategori?
Pojkar
Elever med utländsk bakgrund
Elever med idrottsskador

56%
19%
9%
8%
7%
6%
4%
4%

Det är tydligt överlag – oavsett skolform eller
stadier – att man när det gäller elevfrånvaro,
inte kan eller vill utpeka någon särskild elevkategori. Frånvaron varierar mellan klasserna
men påstås generellt vara ett mindre problem.
Vi kan dock se att gruppen flickor av olika
skäl (flest i högstadiet) ändå utmärker sig
som en tydlig frånvarokategori (gällde även i
förra studien). På högstadiet rör det sig även
om skoltrötta och allmänt omotiverade elever.
Bland de små skillnader som går att finna
mellan olika stadier kan det vara intressant
att notera att kategorin ”elever med övervikt”
är ett klart mindre problem i lågstadiet än på
övriga nivåer. Man har inte ännu nått sådana
åldrar att kroppen bedöms som ett problem på
idrottstimmarna – och arten av aktiviteter tilllåter fortfarande ”tjockisarnas” medverkan?

Friluftsdagar
Organiserade friluftsdagar kan vara ett bra sätt
att komplettera idrottsämnet med flera aktiviteter och skapa ett bättre framtida intresse för
idrott, motion och friluftsliv. När det gäller
vissa aktiviteter, som kräver längre resor och
som tar längre tid att utöva, är kanske friluftsdagar det enda alternativet som fungerar.
Redan RF-studien 1996 konstaterade att antalet friluftsdagar då var lätt räknade jämfört
med några decennier tidigare. I den följande
undersökningen (RF 2000) noterar man att
antalet hela friluftsdagar/läsår i genomsnitt låg
på 3 dagar och samma genomsnittliga antal
gällde också beträffande halva friluftsdagar.
Bedömningen då blev att man i stort stod och
stampade på samma urvattnade nivå. Hur ser
det ut idag?

Heldagar

Frågan om antalet heldagar besvarades av 95
procent av skolorna, vilket tyder på att verksamheten är långt ifrån avdomnad. Detta är
den dominerande översiktsbilden (totalt finns
en spridning från 1 till 12 dagar):
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Figur 13: Genomsnittligt antal hela friluftsdagar på grundskolan
Om vi lämnar totalgruppen, är det på lågstadienivå vanligast med 1-2 hela friluftsdagar (45%)
medan man på mellan- och högstadiet har en
klar övervikt (c:a 55%) för 3-4 heldagar. Totalmedelvärdet för hela grundskolan ligger på 3,2
dagar. Friskolorna ligger genomsnittligt något
bättre än sina kommunala motsvarigheter.
Halvdagar

Vi var också nyfikna på halvdagarnas eventuella förekomst i friluftsdagsverksamheten.
I detta sammanhang tycks närmare 60% av
skolorna vara inblandade. Detta är den översiktliga resultatbilden (spridningstal från 1 till
40? dagar):
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drabbar de ämnen som råkar vara schemalagda de dagar friluftsdagarna äger rum – och
det kan således även vara idrottstimmar som
kommer i kläm. Det verkar dock som om
dagens friluftsdagsverksamhet i betydligt
mindre utsträckning än tidigare berör tiden för
”idrott och hälsa”. Hos en betydande majoritet
ligger friluftsdagarna helt utanför schemalagd
tid för idrottsämnet (ett intressant pussel för
schemaläggarna?). Situationen är tydligast på
högstadiet (72%) annars är läget överlag detsamma oavsett skolform.
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Pedagogisk ledning

Figur 14: Genomsnittligt antal halvdagar till
friluftsverksamhet på grundskolan
Trots att majoriteten skolor finns i spännvidden 1-2 dgr/läsår ligger medelvärdet på 3,5
halvdagar/läsår, vilket bl.a. beror på ett litet
antal lågstadieskolor som har s.k. friluftshalvdagar var eller varannan vecka.
Friluftsdagarnas schematid

Tiden till friluftsdagarna skall förstås tas
någonstans. Varifrån tar man den? Figuren
nedan ger en översiktlig bild i jämförelse med
den förra studien.

Vem eller vilka leder friluftsdagarna? Var
ligger den konkreta ledningen av verksamheten? Bilden jämfört med situationen vid millennieskiftet (2000) ser vi nedan:
Tabell 15: Personal som ansvarar för friluftsdagarna. N=384
2007

2000

Enbart idrottslärare

10%

6%

Idrottslärare och
annan lärarpersonal

81%

66%

Enbart annan lärarpersonal

4%

15%

Annat alternativ

5%

13%

%

80
70
60
2007

50

2000

40
30
20
10
0
Helt från ämnet
idrott och hälsa

Figur 15:
N=384
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Som vi ser är det mycket normalt att verksamheten leds i samverkan mellan idrottslärare och
andra lärare på skolan. En titt på grundskolans
olika stadier visar att det i högre grad är enbart
idrottslärare som ansvarar för verksamheten
på högstadiet Där finns fler idrottslärare och
vi finner inget fall där verksamheten leds av
enbart klasslärare. Jämfört med förra studien
ser vi en klar förändring totalt mot idrottslärare på något sätt totalt inblandade i friluftsdagarna. Vi skall, speciellt i de lägre stadierna,
inte glömma bort gruppen föräldrar som ibland
finns med som ledare/medhjälpare.

Tid anslagen till friluftsdagar.
Vanligaste aktiviteter under friluftsdagarna

Det vanligaste har tidigare varit (och är så i
stor utsträckning även idag) att friluftsdagarna

De mest förekommande aktiviteterna under
grundskolans friluftsdagar rangordnas nedan
med procentangivelser för totalt angivna mar-
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keringar. För respektive stadium (låg, mellan
respektive hög) noteras den rangordning som
respektive aktivitet har i det egna stadiet.

Tabell 17: Geografisk tillgänglighet beträffande miljö/anläggningar för friluftsdagarnas
aktiviteter. N=387

Tabell 16: Vanligast förekommande friluftsdagsaktiviteter
Totalt

Låg

Mellan

Hög

Friluftsliv

62%

1

2

4

Friidrott

57%

2

1

6

Skridsko

49%

3

3

5

Skidåkning

48%

4

4

2

Orientering

42%

7

6

1

Bollspel

41%

5

5

3

Simning

25%

8

7

7

Annat

23%

6

8

8

Racketsporter

13%

9

9

9

Bowling

11%

11

10

11

Dans

10%

10

11

10

7%

12

12

12

Ridsport

Friluftsliv och friidrott är aktiviteter som förekommer bland en klar majoritet av skolorna
– speciellt på låg- och mellanstadierna. På
högstadiet är det som vi ser i stället orientering
och skidåkning som dominerar. Situationen
är ungefär densamma som både 1996 och
2000. De översta åtta alternativen på listan
har i ungefär samma rangordning toppat listorna i samtliga tre studier. Orientering och
skridsko hade skiftat plats år 2000. I övrigt
är det samma positioner. Friluftsliv respektive friidrott har sedan 1996 starkt dominerat
med klart flest ”röster”. Alternativet ”annat”
har i sammanhanget fått ganska många röster.
Svaren innehåller t.ex. pulkaåkning, bad,
brännboll, skoljoggen, fiske, cykling och även
begreppet ”smörgårdsbord” med val från ett
stort antal aktiviteter.
Tillgång till natur-/friluftsområden

Tillgången och avstånden till lämplig miljö
(t.ex. fjällterräng, badsjöar, konstisbanor,
orienteringsmiljö m.m.) påverkar förmodligen
friluftsdagarna både till innehåll och miljö. Så
här svarar man i undersökningsgruppen när
det gäller tillgången till lämpliga frilufts-/och
naturområden:

Totalt
Finns i omedelbar närhet

45%

Finns i närheten

36%

På kortare
resavstånd
(2-5km)

15%
4%

Längre resavstånd (5 km - )

Låg

Mellan

Hög

55%

45%

34%

30%

38%

39%

11%

14%

21%

4%

3%

6%

Vi ser totalt att mer än 80% av skolorna har
nära eller ganska nära till naturområden. Det
är främst på högstadiet som avstånden bedöms
vara lite längre. Det beror dels på att högstadieskolorna ligger lite glesare (oftast placerade
i lite större och mer tättbebyggda orter) men
påverkas också av att man i dessa åldrar väljer
aktiviteter som kanske inte går att utöva nästgårds (främst orientering och skidåkning)
Samverkan med lokala idrottsföreningar

I likhet med den pedagogiska hanteringen av
ämnet idrott och hälsa, där det förekom mer olika grader av samverkan med idrottsrörelsen, finns det också exempel på liknande samspel när
det gäller friluftsdagarna. På en femgradig
skala (1=inte alls och 5=i hög grad) beskrivs
nedan graden av samverkan totalt och uppdelat
stadievis.
Tabell 18: Eventuell samverkan med idrottsföreningar under friluftsdagarna. N=380
1

2

3

4

5

Lågstadiet

50%

28%

13%

8%

1%

Mellanstadiet

44%

26%

17%

10%

3%

Högstadiet

37%

24%

21%

13%

5%

Den dominerande bilden är att friluftsdagarna
äger rum utan föreningslivets medverkan. Från
åk 4 och speciellt under högstadiet ser vi dock
att vissa skolor, beroende på förekommande
idrottsgrenar och aktivitetsformer, gärna sam-
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spelar med någon lokal idrottsförening. Totalt
är dock detta samarbete ganska blygsamt,
vilket framgår av följande medelvärden för
respektive stadium: Låg=1,8, Mellan=2,0,
Hög=2,3. I friskolorna tycks samspelet ännu
mindre på låg- och mellanstadienivå, men även
här noterar vi en något större andel föreningssamverkan under högstadiet (medel=2,4)

Övrigt

Elevinflytande

Tabell 20: Uppfattning om det viktigaste resultatet för eleverna av ämnet idrott och hälsa

I likhet med ämnet idrott och hälsa var vi
nyfikna på i vilken utsträckning elevernas synpunkter eventuellt kunde påverka utbudet och
innehållet även när det gäller friluftsdagar. Har
eleverna synpunkter i det här sammanhanget
och får dom i så fall gehör för sina önskemål?
Resultaten presenteras i följande tabell (1=inte
alls och 5=i hög grad) uppdelat stadievis:
Tabell 19: Elevernas inverkan på friluftsdagarnas utformning och innehåll. N=380
1

2

3

4

5

Lågstadiet
(åk 1-3)

18%

17%

40%

22%

5%

Mellanstadiet
(åk 4-6)

11%

25%

35%

23%

6%

Högstadiet
(åk 7-9)

14%

17%

27%

32%

10%

Totalt är det ungefär var tredje skola som
uppger att elevsynpunkter har stor eller ganska
stor betydelse (4-5 på skalan) för verksamheten
med friluftsdagar, men lika många har motsatt
uppfattning. Med stigande ålder får åsikterna
allt större betydelse, vilket tydligt märks på
högstadiet. Det är också intressant att notera
den relativt stora andel (drygt 25%) som tycks
vara lyhörd för elevsynpunkter redan på lågstadiet. Stadieuppdelade medelvärden: Låg=2,7,
Mellan=2,9, Hög=3,0. Totalmedelvärdet är
2,9. Friskolorna ligger generellt någon tiondel
högre på samtliga stadier.

I studien förekom även ett antal frågor av mer
övergripande och allmän karaktär. Vi bad bl.a.
skolorna att på en lista med nio olika alternativ kryssa för vad man bedömde vara det
viktigaste syftet med ämnet idrott och hälsa.
Sammanlagda markeringar gav följande totalt
rangordnade lista.

Att uppmuntra att man tillägnar sig en aktiv
och hälsosam livsstil

90%

Att utveckla en känsla av välmående

72%

Att de erbjuds pröva/testa så många
idrotter/aktiviteter som möjligt

67%

Förstå vad som menas med att vara i god
kondition och/eller vid god hälsa

56%

Att utveckla en bred repertoar av
rörelseförmåga/rörelsekunnighet

52%

Att utveckla förmågan att använda och
förbättra färdigheter i idrott, dans etc.

36%

Att anamma en ledarroll, t.ex. som funktionär
eller domare

16%

Annat….

9%

Att prestera idrottsresultat

3%

Resultatet måste kännas uppmuntrande bl.a.
för de tjänstemän som utformat läroplan och
förordningstexter när det gäller ämnet idrott
och hälsa i grundskolan. Uppfattningen är densamma i båda skolformerna. Vi finner heller
ingen skillnad i rangordningen mellan stadierna förutom att nummer 4 och 5 på listan
bytt plats när det gäller mellanstadiet och att
man på högstadiet markerat ”annat” efter alternativet ”att prestera idrottsresultat”.
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Skolförordningen

I den senaste skolförordningen SKOLFS
2003:17 finns en markering där skolan uppmanas sträva efter att erbjuda alla elever daglig
fysisk aktivitet under skoltid. Hur anser man
att man lyckats med det? Åsikterna presenteras på en femgradig skala (1=inte alls och 5=i
hög grad) med följande totalbild:
5
9%

1
14%

Tabell 21: Person(er) som besvarat frågeformuläret. N=384
Låg

Mellan

Rektor/skolledare

10%

5%

3%

Lärare i idrott
och hälsa

68%

75%

89%

78%

Skolledare och
lärare IH

5%

11%

9%

8%

17%

9%

0%

8%

Annan

4
27%
2
21%

3
29%

Figur 16: Uppfattning om hur väl man lyckas
uppfylla skolförordningens mål. N=382
Som vi ser finns en spridning längs hela
skalan. Den största skillnaden ligger mellan
låg- och högstadiet. På lågstadiet säger varannan skola att man i stort sett nått målet (4-5
på skalan) mot 32% bland högstadieskolorna.
På högstadiet tycker 41% i stället att man mer
eller mindre misslyckats (1-2 på skalan) jämfört med 19% av lågstadieskolorna. Totalmedel
ligger på 2,8 (knappt godkänt?). Lågstadiets
genomsnitt är 3,4 jämfört med högstadiets
2,2! Friskolornas värden ligger generellt något
högre.

Hög

Totalt
6%

Vi märker att det upp i grundskolans stadier
blir alltmer sällsynt att rektor ensam svarar
för uppgiften. Förklaringen ligger delvis i att
andelen specialister i ämnet idrott och hälsa
(ett- eller tvåämnes idrottslärare) ökar, vilket
möjliggör för skolledningen att delegera uppgiften. Ingen av högstadieskolorna har kryssat
för ”annan” (kan vara klasslärare, fritidspedagog, fritidsledare m.fl.) eftersom man där överlag har tydligare kompetens på idrottsområdet.
Vid förra undersökningen (RF 2000) konstaterades att dåvarande frågor i större utsträckning
besvarats av idrottslärarna (drygt 60%) än vad
fallet var i den tidigare studien (1996) då det i
stor utsträckning var rektor/skolledare ensam
(34% mot 28% för idrottslärare) som svarat.
Idag noterar vi att den här sortens frågeställningar i ännu större utsträckning går direkt till
ämnesföreträdarna. En naturlig förklaring kan
vara att dagens skolledare oftast är överlastade
med personal- och ekonomiansvar (utvecklingssamtal, fastigheter, skolekonomi m.m.)
och det är då ganska naturligt att berörda
uppgifter delegeras där kompetent personal
(idrottslärare) finns – en personalgrupp som
alltså sakta växer.

Uppgiftslämnare

Precis som i tidigare studier var vi intresserade
av vem/vilka på respektive skola som besvarat
frågorna och fyllt i frågeformuläret. Så här ser
svarsbilden ut totalt och fördelat på respektive
stadium (låg, mellan respektive hög):
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Synpunkter från skolledare och idrottslärare

Avslutningsvis följer exempel på kommentarer
av olika karaktär nedskrivna på de ifyllda frågeformulären. Synpunkterna röjer vilka stora
skillnader som existerar i grundskolan idag.

”Ekonomin styr hela skolans värld – tråkigt
men sant.”
”Att fyra av tio elever (10-åringar) är överviktiga gör att skolan på schemat måste prioriteras högt i skolan idag.”
”Med tanke på de skillnader i fysisk status och
fysisk aktivitet som finns så skulle det vara
minst 3x60 minuters idrott/vecka för högstadiet.”

”Vi tycker att vi jobbar medvetet med att få
eleven i centrum – att utifrån varje elevs förutsättningar hitta rätt och nå målen. Tid, schema
o.s.v. är emellertid hinder som ofta sätter
käppar i hjulet, men det gäller att se dom
små möjligheterna. Även om många elever är
nöjda, gäller det att fånga den grupp som inte
är det.”
”Har precis börjat på denna 1-9 skola och
upplever att ledningen är mycket positiva till
allt som har med idrott och hälsa att göra.
Samtliga förslag jag kommer med beviljas
och vi fixar aktiviteterna schemamässigt så
att övriga lärare vet vad vi gör. Tycker nog att
idrotten i skolan idag utvecklas till att bli mer
på elevernas villkor, vilket är bra. Prestationskrav tonas ner och vikten av att röra sig och
ha roligt samtidigt betonas. Bra!”

”Personligen tycker jag att idrott och hälsa är
för dåligt prioriterat på vår skola. 1 tim/vecka
är alldeles för lite och det är svårt med externa
lokaler som inte är fullt anpassade till en kvalitetsmässig idrottsundervisning.”
”Det är fortfarande idag, trots den ”nya” läroplanen (-94) så att hälsoperspektivet i ämnet
inte förmedlas på ett önskvärt sätt. Jag upplever att det ligger ett för stort fokus på att ”göra
idrottsaktiviteter” i stället för att se olika typer
av aktiviteter som medel för att nå andra mål
än själva idrotten.”
”Skolverket var här hösten –05. Inte en kommentar om att våra elever (1-9) bara har tre
fjärdedelar av den undervisning som de bör
ha. Idrottslärarna har lagt fram förslag på att
”skicka iväg” våra klasser till en annan skola
eller åtminstone bekosta en utemiljö, där man
kan vara. Nu är en ny hall på gång och förhoppningar om utökade timmar.”
Här följer lite andra tongångar…….
”Vi har även dagliga promenader – ”röris”
– på mellanstadiet.”
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GYMNASIESKOLAN
RF:s senaste skolstudie (2000) omfattade
enbart grundskolan. Däremot fanns gymnasieskolan med i den undersökning som genomfördes 1996. Jämfört med den studie som då
gjordes, har vi denna gång dels fler gymnasieskolor inblandade och dessutom ett högre
elevmedeltal p.g.a. att skolor med färre än 50
elever uteslutits.
I följande resultatpresentation görs i flertalet
fall en jämförelse mellan kommunala skolor
och friskolor. Av undersökta gymnasieskolor är
ungefär en tredjedel (34%) friskolor – en skolform som inte omfattades av tidigare studie.
I resultatredovisningen presenteras även eventuella skillnader mellan små och stora skolor
(över respektive under medelvärdet 650 elever)
liksom tydliga avvikelser från medelvärdet när
det gäller skolor med eller utan skol-IF eller
om det finns några större skillnader mellan de
skolor som anser sig ha en idrottsprofil jämfört
med övriga.
I likhet med grundskolan redovisas resultaten
översiktligt med hjälp av siffror och kortfattade
förklaringar under följande rubrikområden:

De kommunala gymnasieskolorna är vanligen
klart större än friskolorna. C:a 95% av undersökta friskolor har t.ex. ett elevantal under 650
elever, vilket annars är totalgruppens elevgenomsnitt.
På det kommunala området har var fjärde skola
högst 250 elever, 50% mellan 250 och 1000
elever medan resterande gymnasier (25%) har
fler än 1000 elever.
Lärarsituationen

Antalet idrottslärare i varje gymnasieskola
varierar mellan 1 och 20! (en skola med 2 900
elever). Totalgenomsnittet ligger på drygt 3
lärare per skola (3,6) – med en knapp övervikt
för manliga lärare. Nästan hälften av skolorna
har som mest 2 idrottslärare, medan vi ser att
de större skolorna har klart fler (drygt 20%
har 6 eller fler). Nästan en tredjedel (31%) har
bara en enda idrottslärare (i huvudsak skolor
med max 300 elever). Uppdelat på skolformer
ser den genomsnittliga idrottslärarsituationen
ut så här:
5

4

Kommunala skolor (N=73)

3

•
•
•
•
•

Allmän skolinformation
Ämnet ”idrott och hälsa”
Ämnet ”specialidrott”
Friluftsdagar
Övrigt

Friskolor (N=36)

2

1

0
Kvinnor

Män

Totalt

Allmän skolinformation
Antal elever

Genomsnittsgymnasiet består av 650 elever
med ganska jämn könsfördelning. Den totala
spännvidden är dock mycket stor – från 54
elever till 2900. Uppdelat på skoltyper ser
elevmedeltalen ut så här:
Kommunala skolor 789
Friskolor
319

Figur 17: Genomsnittligt antal lärare uppdelat
på kön och skolformer (N=109)
Den vanligaste enskilda markeringen (31%
av skolorna ) är alltså en enda lärare i idrott
och hälsa. Så här ser bilden ut i övrigt: 2 lärare
(16%), 3 lärare (9%), 4 lärare (12%), 5 lärare
(11%), 6 lärare (11%), fler än 6 lärare (10%).
I genomsnitt handlar det om 183 elever/
idrottslärare i den kommunala skolan medan
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motsvarande tal i friskolorna blir 160 elever/
idrottslärare.
Gymnasieskolornas idrottslärare har något
varierande utbildningsbakgrund, vilket framgår av följande tabell:
Tabell 22: Lärarnas utbildningsnivå fördelat
på skolformer.

femgradig skala där 1 står för ”enbart vilande”
och 5 för ”mycket livaktig”. Som jämförelse
markerar vi även resultatet från 1996:
%

40
35
30
2007

25

1996

20

Utbildningsbakgrund

Kommunal

Friskola

Totalt

Ettämneslärare,
idrott och hälsa
(80-120p)

80%

25%

64%

Tvåämneslärare, idrott och
hälsa/annat
ämne

77%

Annan utbildning

22%

15
10
5

61%

72%

0
1

31%

26%

Totalt ser vi att tvåämneslärarna dominerar när
det gäller idrottsämnet. I de kommunala gymnasieskolorna är dock ettämneslärarna i majoritet. Begreppet ”annan utbildning” innefattar
bl.a. ”grundskollärare med idrottsinriktning”
(vanligast i mindre friskolor).
När det gäller antalet ettämneslärare per skola
finner vi totalt en spridning från 1 till 6, medan
antalet tvåämneslärare varierar mellan 1-12
lärare/skola (i friskolorna dock en mer begränsad spridning från 1 till 3).

2

3

4

5

Figur 18: Skolidrottsföreningarnas aktivitetsgrad jämfört med RF-studien 1996. N=110.
Markeringen av en skol-IF i flertalet gymnasieskolor tycks till stor del vara en papperskonstruktion. I förra studien (1996) konstaterade
vi att drygt en tredjedel av skolidrottsföreningarna låg mer eller mindre i dvala. I dag är
det ännu värre. På samma del av skalan (1-2)
finner vi nästan 60% av dagens skolidrottsföreningar. Var fjärde är t.o.m. helt vilande. Fortfarande finns det dock ganska livskraftiga (4-5
på skalan) idrottsföreningar i en krympande
andel skolor. Skillnaden mellan mindre och
större gymnasieskolor i det här sammanhanget
är ganska liten.

Skolidrottsförening

I dagsläget är det fortfarande en övervägande
majoritet av gymnasieskolorna som har en
existerande skol-IF på skolan trots att andelen
sakta sjunker (75% av de kommunala skolorna
jämfört med 78% år 1996). Skolidrottsföreningar är något vanligare (82%) i de större
gymnasieskolorna än i de mindre (66%).
Andelen friskolor med skol-IF (66%) drar i
denna studie ner totalmedelvärdet till 72%.

Andelen friskolor och kommunala som är
mer eller mindre inaktiva skiljer sig inte från
medelvärdet (58%) medan livaktigheten (4-5)
tycks vara större bland de kommunala skolorna (27%) jämfört med 17% av friskolorna.
Totalmedeltalet på skalan (oavsett skolform) är
2,5.

Låt oss ta en titt på målgruppens uppfattning
om skolidrottsföreningarnas nuvarande livaktighet. Aktivitetsnivån markerades på en

Sedan förra studien gjordes har regeringens/
idrottsrörelsens s.k. ”Handslagsprojekt” bl.a.
underlättat för skolorna att med hjälp av ortens

Samverkan skola/idrottsförening i ”Handslagsprojektet”
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idrottsföreningar få en utökad fysisk aktivitet
bland sina elever. I vilken utsträckning har
detta samspel förekommit hos gymnasieskolorna?
Kommunala skolor

Friskolor
Ja
18%

Ja
28%

Nej
72%
Nej
82%

Figur 19: Eventuell samverkan idrott/skola i
”Handslagsprojektet” fördelat på skolformer
(N=110)
Som vi märker är det bara ungefär var fjärde
skola (ännu färre bland friskolorna) som
genom ”Handslaget” haft samspel med idrottsrörelsen. Trots att Handslagsprojektet rullat
på i sammanlagt fyra år tycks det inte ha fått
något större genomslag på gymnasienivån.
Huvudskälet är att de centrala ambitionerna
varit att utveckla barn- och ungdomsverksamheten och då har det – både bland föreningar
och i skolvärlden – huvudsakligen gällt lite
yngre ålderskategorier. Vi kan i sammanhanget dock se en större samverkansandel
(31%) bland skolor med uttalad idrottsprofilering. Det finns bland svaren även enstaka
kritiska röster: ”Handslaget når mest redan
” frälsta”. Bättre med resurser för att fånga ej
motiverade elever”.
I de fall där man svarat ”Ja” har det handlat om
samverkan med en eller flera idrottsföreningar
(ofta i nätverk) som bidragit med ledarinsatser och aktiviteter i olika idrottsgrenar under
skoltid. På vissa håll har man speciellt markerat satsningen på ”tjejidrott”. Vi finner också
exempel på ledarutveckling (äldre elever leder
verksamhet för yngre). I enstaka sammanhang
nämns även skol-IF som aktiva i verksamheten.

Idrottsprofil

Allt fler skolor har under senaste tioårsperioden skaffat sig någon form av profil som
”idrottsgymnasium”. I undersökningsgruppen
har totalt nästan hälften (49%) av skolorna
markerat att man har en speciell idrottsprofilering (N=109). Bland de kommunala skolorna
är idrottsprofileringen vanligare (51%) än
hos friskolorna (45%). Denna karakteristik
är också tydligare och oftare förekommande
(58%) i de större skolorna (med elevantal över
mediantalet 650) än i de mindre, där färre än
hälften (44%) profilerar sig mot idrott.
I undersökningsgruppen finns vissa skolor
med formell status som ”riksidrottsgymnasium” inom idrottsrörelsen. I övrigt handlar det
om olika lokala och regionala initiativ. En jämförelse med förra studien (1996), som enbart
berörde kommunala skolor, visar exakt samma
procentandel (51%). Dåvarande siffra är dock
summan av dem som markerat riks-, regionala och lokala idrottsgymnasier och hos flera
gymnasieskolor finns flera alternativ representerade (en skola med status som riksidrottsgymnasium i någon idrottsgren fungerar ofta
som lokalt eller regionalt idrottsgymnasium i
andra grenar). Många dubbelmarkeringar existerar, vilket noterades i rapporten. I 1996 års
studie konstaterar vi i stället att drygt 60% av
skolorna helt saknade någon form av markerad
idrottsprofil. Det handlade alltså då om 39%
av skolorna med olika former av idrottsprofilering – en siffra som kan jämföras med dagens
51%. En ganska kraftig ökning således.
Det är alltså troligt att vi idag har en sakta
växande andel av den svenska gymnasieskolan
som på ett eller annat sätt profilerar sig mot
idrott. Det vanligaste (drygt 66%) är att man
specialiserar sig på en eller flera idrottsgrenar.
Drygt var tionde skola noterar att man har en
mer allmän inriktning på sin idrottsprofil.
Bland markeringarna finner vi också skolor
med ”idrottsprogrammet” och enstaka skolor
som profilerar sig mot ”friluftsliv” respektive
”hälsa och mental träning”. Ingen enda skola
har kryssat för svarsalternativet ”Idrottsledar-
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skap” trots att flertalet skolor i sin idrottsutbildning har avsnitt av ledarutbildning.
Det är sällan någon större dominans av idrottselever på skolorna. Medianen (50% av skolorna
över och 50% under) ligger på 60 idrottselever.
Var fjärde skola har max 40 idrottselever och
vi finner bara 20% av skolorna med fler än
150 elever i sin idrottsprofil. Över 200 idrottselever/skola finner vi enbart bland friskolor
(t.ex. en skola med 900 idrottselever)
Friskolorna tycks dock ganska klart skilja sig
från den allmänna bilden. Den andel, som
markerar att man har en idrottsprofil låter detta
tydligt slå igenom beträffande utbildning och
elevrekrytering. Så här ser den genomsnittliga
bilden (medelvärdet) ut om vi jämför kommunala skolor med friskolor.
800
700
600

Ämnet Idrott och hälsa
Den stora debatten under senare år på skolans
idrottsområde har främst fokuserats mot ”gympatimmarna” – ämnet idrott och hälsa – och
dess begränsade utrymme på schemat. Frågor
kring antalet tillfällen/vecka liksom lektionstidens längd var därför naturligt att ställa
för eventuell jämförelse med tidigare studie
(1996). I sammanhanget förekommer även ett
antal andra frågor som berör idrottsämnet.
Antal tillfällen

Några exakta generella tal går inte att utläsa
eftersom det finns variationer mellan skolorna
– och även vissa skillnader mellan årskurser i
den enskilda skolan. Tilldelningen av tid växlar
ofta mellan olika program och det förekommer också att ämnet idrott och hälsa ges olika
utrymme i olika terminer. Totalt i gymnasieskolan har man ämnet idrott och hälsa 1 eller
2 gånger i veckan (vi hittar även en friskola
som har idrottspass 3 ggr/vecka under delar av
gymnasietiden).

Kommunala skolor

500

Friskolor

Den absolut dominerande situationen är idrott
och hälsa en gång i veckan. Den genomsnittliga totalbilden ser ut såhär:

400
300
200
100
0
Totalt elevantal

Antal idrottselever

Figur 20: Genomsnittligt antal idrottselever
i de båda skolformerna i förhållande till det
totala genomsnittliga elevantalet.
Med en situation där varannan elev är idrottselev känns det som att flertalet friskolor på
gymnasieområdet har skapats med just idrotten som dragplåster.

Tabell 23: Andel skolor med olika antal pass
med idrott och hälsa i gymnasieskolans årskurser.
1 gång/vecka
Åk 1 (N=108)

Totalt

Komm.

Friskolor

68%

58%

90%

Åk 2 (N=104)

81%

80%

87%

Åk 3 (N= 60)

82%

80%

86%

Totalt

Komm.

Friskolor

32%

42%

10%

Åk 2 (N=104)

19%

20%

13%

Åk 3 (N= 60)

18%

20%

14%

2 gång/vecka
Åk 1 (N=108)

Totalsiffrorna i ovanstående tabell är till viss
del påverkade av situationen vid friskolorna,
där 90% redan från årskurs 1 schemalägger
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ämnet idrott och hälsa 1 gång/vecka – en situation som inte förändrar sig nämnvärt under
resterande gymnasietid. I de kommunala gymnasieskolorna är det hela 42% av skolorna som
lägger ut ämnet 2 ggr/vecka i åk 1 – en andel
som emellertid starkt minskar i senare årskurser. Ett totalt genomsnittsvärde per årskurs för
hela undersökningsgruppen hamnar på 1,5 (åk
1), 1,3 (åk 2) respektive 1,3 (åk 3). Siffrorna
för åk 3 totalt bygger dock på en starkt reducerad svarsfrekvens. Situationen var likadan vid
förra studien (1996) och i dagsläget tyder siffrorna på att nästan varannan gymnasieskola
inte lägger ut ämnet idrott och hälsa under sista
gymnasieåret. Totalbilden ser ungefär likadan
ut som vid förra studien. Läget tycks inte ha
förbättrats. Här följer några röster i sammanhanget: ”Önskemål om 2 ggr/vecka i 3 år.
Visionen motion varje dag är bara en vision”…
”3x60 min i alla årskurser ett måste”….”Måste
utökas. Teorin ”glöms” bort”.

kompletterande förklaring till markeringen av
sistnämnda alternativ, men med bland noteringarna finns bl.a. 90-minuterslektioner och
andra tider, som faller mellan tabellalternativen (t.ex. 45-, 50-, 70-, 75-, 120- och t.o.m.
180-minuterspass).
Bland kommentarerna
finns även ”valbar B-kurs i idrott och hälsa”
(främst åk 3). Vi noterar dock fortfarande den
lägre svarsfrekvensen för åk 3.

Vanligaste lektionstiden

Lokalt tillägg

Om vi ser till den vanligaste ämnestiden per
idrottstillfälle så finner vi även där stora variationer. En översiktlig totalbild får vi av följande tabell:

Det står varje skola fritt, om man så finner
lämpligt och önskvärt, att förstärka ämnet
”idrott och hälsa” med tid från det lokala tilllägget. Av uppgifterna verkar det bara vara var
tionde skola (11%) som fördelat tilläggstid till
idrottsämnet (N=108), vilket är betydligt färre
än vid förra undersökningstillfället (1996), då
drygt var tredje skola (36%) fördelat viss tid
till idrott och hälsa. Det har inte gått att utläsa
hur mycket tid det handlar om (de få kommentarer som finns anger antingen procent
av existerande ämnestid alternativt timutbud
för enstaka läsår eller totalt). Några skolor har
dock lagt tid från det lokala tillägget till åk 3
för att där rädda situationen för ”idrott och
hälsa”. Vi hittar totalt ingen skillnad mellan
friskolor och kommunala skolor.

Tabell 24: Andel skolor med olika lektionstider för idrott och hälsa uppdelat på respektive
årskurs.
Årskurs 1
(N=110)

Årskurs 2
(N=103)

Årskurs 3
(N=74)

40 min

6%

8%

5%

60 min

43%

39%

32%

80 min

19%

20%

18%

Annan tid

32%

33%

45%

Bilden är ungefär densamma i både friskolor
och kommunala skolor. Idrottsämnets lektionstid ser ofta annorlunda ut än de flesta andra
lektioner (i varje fall jämfört med teorilektioner). Förhållanden som tid för förflyttning,
omklädning, dusch m.m. kräver därför oftast
längre sammanhängande pass för att ge tillräcklig fysisk träningseffekt. Utbudet domineras av 60-minuterspass med begreppet ”annan
tid” på andra plats. I de flesta fall finns ingen

Det schemabundna ämnet idrott och hälsa har
alltså i flertalet skolor ett enda 60-minuterspass per vecka. Genomsnittsbilden är ungefär
densamma oavsett skolform, bortsett från att
en något större andel (c:a 10%) av de större
kommunala skolorna har lektionspass på 40
min. Som vi sett finns det dock skolor där man
dubblerar idrottstillfällena och/eller förlänger
lektionstiden. Lyckligtvis är 40-45 minuterslektionerna i detta ämne numera ganska
sällsynta.

Idrottsämnets utveckling

Vid förra RF-studien (1996) fanns bl.a. en
fråga om hur man på gymnasieskolorna bedömde den genomsnittliga elevtiden för idrott
och hälsa jämfört med situationen före den
förändrade läroplanen (1994). Resultatet då
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visade att tre fjärdedelar av skolorna ansåg att
de obligatoriska inslagen av fysisk aktivitet,
idrott och motion hade minskat.
Sedan dess har debatten rullat vidare och vi
har fått ett tillägg i läroplanen (2003:18) där
skolorna uppmanas sträva efter att ge eleverna
förutsättningar för regelbunden fysisk aktivitet. Kan vi idag se några förändringar i idrottsutbudet jämfört med 1996? Så här säger man i
skolorna om dagens situation:
Tabell 25: Idrottsutbudet idag jämfört med
1996 fördelat på respektive skolform (N=91)
Totalt

Kommunala
skolor
(N=66)

Friskolor
(N=25)

Mindre

60%

72%

26%

Samma

29%

22%

48%

Mer

11%

6%

26%

Totalt och framför allt bland de kommunala
skolorna (där jämförelsen bör göras med 1996)
upplever man idrottsutbudet idag som sämre än
för tio år sedan. ”Antalet timmar har halverats.
Dåliga signaler till åk 3- eleverna som inte har
idrott alls på schemat”. Bland friskolorna är
läget annorlunda. Nästan varannan skola anser
där att läget är ungefär detsamma. Eftersom en
del av friskolorna inte existerade 1996 kan vi
inte göra någon total jämförelse. Vi kan dock
se att läget inte tycks ha försämrats bland de
”gamla” friskolorna på samma sätt som i det
kommunala gymnasiesystemet.
Läget fortsätter alltså att försämras hos majoriteten av de kommunala skolorna – i varje fall
beträffande ämnet idrott och hälsa. Vad beror
försämringarna på? Följande tabell innehåller
en rangordnad lista efter antalet markeringar
totalt och fördelat på respektive skolform.

Tabell 26: Angivna orsaker till skolornas försämrade idrottstid
Totalt

Kommunala
skolor

Friskolor

Skolpolitiska
beslut

Skolpolitiska
beslut

Lokalproblem

Ekonomiska skäl

Ekonomiska skäl

Ekonomiska skäl

Annan orsak

Annan orsak

Skolpolitiska
beslut

Schemaproblem

Ändringar
skolans val

Schemaproblem

Lokalproblem

Schemaproblem

Annan orsak

Ändringar
skolans val

Lokalproblem

Lärarproblem

Lärarproblem

Lärarproblem

Ändringar
skolans val

De båda första argumenten skiljer sig i totalgruppen klart från övriga orsaker. Det är
tydligt att skolpolitiska beslut (markerat hos
tre fjärdedelar av de större kommunala skolorna) kopplat till ekonomin styr utvecklingen
på skolområdet, och tyvärr tycks inte alltid
idrottsämnet vara så högprioriterat i alla sammanhang. ”Brist på insikt” finns t.ex. med
bland kommentarerna. Bland friskolorna är det
dock i högre grad lokalproblem som betonats
bland de skolor som upplevt försämringar.
Hos den lilla andel skolor (totalt c:a 10%) som
noterat en förbättrad situation, finner vi ändringar i skolans val och skolpolitiska beslut
bland förklaringarna i den kommunala skolan,
medan friskolorna främst nämner förändringar
i lokalsituationen som skäl (denna gång till
det bättre). Där ökningen skett har man också
kryssat för ”annat” – och som förklaring där
finner vi bl.a. den nya läroplanen (inte med
bland svarsalternativen). Även betoningen på
”ändringar i skolans val” tyder på att vissa
skolor tänkt om och agerat i positiv riktning
(med skolpolitiska beslut i ryggen).
I en följdfråga efterlystes synpunkter på idrottsämnets förväntade framtida utveckling. I vilken riktning pekar den? Följande figur försöker ge en prognos för idrottsämnets fortsatta
utveckling på gymnasieskolan.
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Man gör i de allra flesta skolor ingen könsåtskillnad när det gäller idrottsämnet – precis
som i alla andra ämnen. Vi ser dock ett fåtal
exempel på skolor som helt eller delvis separerar könen vid idrottstimmarna. Förhållandet
är inte ovanligt bland idrottsprofilerade skolor
där c:a 10% delvis separerar flickor och pojkar
under idrottstimmarna.

30
20

Andel teori i idrottsämnet
10
0
Färre timmar än
idag

Ungefär samma
som idag

Fler timmar än
idag

Figur 21: Förväntad framtida ökning av
idrottsämnet jämfört med liknande svar 1996
(N=106)
Synpunkterna i dagsläget är ungefär desamma
oavsett skolform – med undantag för att ingen
enda friskola tror på försämringar och att
något mindre andel (29%) bedömer att ämnet
kommer att utökas. Bland de större skolorna
(med elevantal över medianen 650) ser vi
heller inga förväntade försämringar (0%). Där
är det i stället en klart större andel som siktar
på förbättringar - fler timmar (35%). Även de
idrottsprofilerade skolorna förväntar sig i klart
större utsträckning (40%) en positiv framtidsutveckling.

Mot bakgrund av det begränsade tidsutbudet till
ämnet idrott och hälsa finns det i flertalet skolor
ofta frustrerande val mellan teori och praktik
under lektionspassen. Även om den rent fysiska
aktiviteten bl.a. av hälsoskäl är det väsentliga,
så kräver vissa idrottsaktiviteter både argument, instruktioner och förklaringar i form av
teoretiska genomgångar. Följande figur ger en
översiktlig totalbild över teoriomfånget:
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Åk 1 (N=106
Åk 2 (N=96)
Åk 3 (N=53)
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Åsikterna tycks klart mer positiva nu än för
tio år sedan, men osvuret är bäst. Vi har inget
facit ännu och vi kan av tabell 26 se hur det
gick med 1996 års spådomar.

0
Max 10% av tiden

11-19% av tiden

20% eller mer av
tiden

Figur 22: Andel teori i idrottsämnet fördelat på
olika årskurser

Könsuppdelad undervisning

Det finns olika synpunkter på i vilken utsträckning idrottsämnet lyckas tillgodose både flickornas och pojkarnas önskemål. Vi var i studien
nyfikna på omfattningen av eventuell könsuppdelning vid lektionerna. Nedanstående bild är
ungefär densamma oavsett skolform (N=112):
Helt könsuppdelat
Delvis könsuppdelat
Inte alls könsuppdelat (samundervisning)

2%
4%
94%

Den avsatta tiden för teori (d.v.s. undervisning
i lektionssal vid sidan av praktisk verksamhet)
är ungefär lika stor genom hela gymnasieperioden (oavsett årskurs). En majoritet av skolorna
använder högst en tiondel av ämnet till teori.
Just 10% är den dominerande teoriandelen i
svarsgruppen – en andel som en tredjedel av
skolorna angivit. På andra plats kommer 20%
(en femtedel av undersökningsgruppen) följt
av 5% respektive 15% (drygt var tionde skola
vardera).
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En jämförelse med 1996 visar att spridningen
idag är större. Fler skolor avsätter max 10%
av tiden samtidigt som betydligt fler använder
20% eller mer till teori. Totalt handlar det idag
om mer tid till teori och friskolorna är något
mer ”generösa” med teoritiden än de kommunala skolorna vilket framgår av följande figur:
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Figur 24: Eventuell användning av RF/SISUmaterial i undervisningen fördelat på skolformer (N=110).
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0
Kommunala skolor

Friskolor

Totalt

Figur 23: Genomsnittlig (medelvärden) teoriandel fördelat på skolformer och årskurser.
Vi kan vid genomgång av materialet också
konstatera att det genomsnittliga utbudet av
teori är något större i de mindre gymnasieskolorna än i de större.

RF/SISU-material i undervisningen

I sammanhanget ställdes även frågan om i
vilken utsträckning man på skolorna använde
sig av idrottsrörelsens utbildningsmaterial och
litteratur. Resultatbilden framgår av följande
figur med svaren markerade på en femgradig
skala (1 = inte alls respektive 5 = i hög grad).

Svaren ligger väl spridda över hela skalan
och vi ser totalt att över hälften av skolorna
inte alls eller i begränsad omfattning använder RF/SISU-material i undervisningen. Å
andra sidan tycks materialet i viss eller stor
utsträckning användas av var fjärde skola. Det
finns en viss skillnad mellan skolformerna.
Materialet har i högre grad letat sig in i de
kommunala skolorna Det är också fler större
gymnasieskolor som mer eller mindre flitigt
(4-5 på skalan) använder idrottsrörelsens material (37% jämfört med 18% bland de mindre
skolorna). Medelvärdet totalt på skalan = 2,7
(kommunala skolor 2,8 och friskolor 2,3). Ett
ännu högre medelvärde finner vi bland skolor
med en tydligt uttalad idrottsprofil.
Idrottsundervisningens lokalisering

Några frågor handlade om lokaler/platser för
undervisningen i idrottsämnet. Hur är det med
gymnasieskolornas tillgång till lokaler och anläggningar? Var bedrivs undervisningen i
ämnet idrott och hälsa? Så här ser den totala
bilden ut:
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Tabell 27: Idrottsämnets lektionsmässiga lokalisering fördelat på skolformer (N=112)
Komm.
skolor

Friskolor

Totalt

Huvudsakligen egen
idrottshall/gymn.sal

69%

31%

56%

Delvis andra lokaler/
anläggningar utanför
skolan

22%

22%

22%

Helt andra lokaler/
anläggningar utanför
skolan

9%

44%

21%

Andra lösningar

0%

3%

1%

Vi märker att förhållandet med egna idrottshallar (träningsutrymmen) är generellt mycket
vanligare i de kommunala skolorna än i friskolorna, där man i betydligt större utsträckning
är beroende av tillgång till ytor utanför skolan.
En följdfråga handlade om hur lämpliga och
anpassade de lokaler och utomhusytor ansågs
vara, som skolorna disponerar för idrottsämnet. Åsikterna markerades på en femgradig
skala (1=inte alls och 5=mycket bra).
%

40
35
30
Kommunala skolor

25

viktigt att notera att ungefär var fjärde kommunal skola är mer eller mindre missnöjd med
lokalsituationen. Vi finner störst andel (30%)
missnöjda svar bland de mindre gymnasieskolorna (färre än 650 elever). Bland skolor
som noterat att man har en skolidrottsförening
är man i allmänhet mer nöjd med situationen
(medelvärde=3,9).
Samverkan med lokal idrottsförening i ämnet
idrott och hälsa

Det har tidigare framgått att många skolor
förlägger idrottsundervisningen till lokaler
utanför skolan. Det kan handla om lokaler
som man hyr av kommunen, men det kan
också röra sig om privatägda ytor – kanske
föreningsanläggningar. Vi var nyfikna på om
skolorna i idrottsundervisningen samspelade
med idrottsföreningar på orten (förutom eventuell samverkan i ”Handslaget”). I 44% av den
totala undersökningsgruppen (kommunala
skolor=40% och friskolor=53%) förekommer ett sådant samarbete. Samverkansandelen
är större bland de mindre skolorna (48%) än
bland de större (39%). Samspelet är också
något vanligare i idrottsprofilerade gymnasieskolor (46%). Den huvudsakliga karaktären av
fungerande samarbete framgår nedan i rangordning (N=111). I figuren ser vi också som
jämförelse motsvarande siffror från 1996:

Friskolor

20

Tabell 28: Andel skolor med olika former av
föreningssamverkan. N=111
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Figur 25: Uppfattning om lokaler/ytor för
idrottsämnet fördelat på skolformer (N=111)
De allra flesta är ju nöjda eller t.o.m. mycket
nöjda med lokal- och anläggningssituationen
för idrottsämnet och totalmedelvärdet ligger
på 3,7 (kommunala skolor=3,7 och friskolor
=3,9). Friskolornas större beroende av lokaler/anläggningar utanför skolan tycks inte vara
någon nackdel. I sammanhanget är det i stället

Lokaler
Personal/ledare
Material/utrustning
Annat

2007
39%
36%
23%
3%

1996
22%
17%
12%
9%

Totalt verkar det som om skolorna idag samverkar med föreningslivet i betydligt större
utsträckning än för tio år sedan. Mot bakgrund
av tidigare redovisad lokalsituation, är det inte
oväntat att listan toppas av ”lokaler”. Det vanligaste är att man hyr eller lånar aktivitetsytor
(planer, sim- och idrottshallar, rinkar, stugor
m.m.) för sina idrottstimmar. Även hjälp med
instruktörer/föreläsare är vanligt bland berörda

Idrott och rörelse i skolan - en studie av idrotten i skolan 2007
43

skolor. Samtliga gymnasieskolor har heller
inte utrustning för alla förekommande fysiska
aktiviteter. Rangordningen är densamma oavsett skolform, men det är större andel bland
friskolorna som noterar föreningssamverkan
beträffande lokaler. Som vi tidigare sett är det
också fler friskolor som helt eller delvis saknar
egna lokalytor för idrottsämnet.

att få pröva olika idrotter i ämnet idrott och
hälsa. Med tanke på den begränsade tid som
ämnet tycks ha på schemat, blev svarsbilden
överraskande positiv.
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Elevinflytande

Hur anser man på skolorna att man försöker ta
hänsyn till elevernas åsikter om innehåll och
uppläggning av idrottslektionerna? Hur kan
elevsynpunkter påverka idrottsämnet i respektive skola? Totalbilden framgår av nedanstående skala (1=inte alls och 5=i hög grad):
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Figur 27: Möjligheter att i ämnet idrott och
hälsa få pröva olika idrotter (N=112)
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Figur 26: Möjligheter till elevpåverkan beträffande ämnet idrott och hälsa (N=111)
Bilden visar att ingen enda skola i studien helt
negligerar elevernas synpunkter. Det genomsnittliga medelvärdet på skalan ligger på 3,8
med en något lägre siffra (3,7) bland friskolorna. Jämfört med situationen på grundskolan
tycks möjligheterna till elevpåverkan vara
större bland de äldre eleverna på gymnasiet.
Vi ser här ingen skillnad mellan små och stora
gymnasieskolor.

Möjligheterna (resurserna?) är något bättre i
de större gymnasierna (4-5 på skalan = 82%)
jämfört med 71% bland de mindre. Bilden
är i stort sett samma oavsett skolform, vilket
kanske förvånar med tanke på att flera av
friskolorna saknar egna lokaler. Medelvärdet
både kommunalt och bland friskolorna ligger
på 4,1. Förhoppningsvis har man på skolorna
uppfattat begreppet ”olika idrotter” i ett antalsmässigt större sammanhang (d.v.s. ett flertal
och inte bara ett begränsat antal grenar även
om dom är olika).
Ett ämne för alla

På vilket sätt tycker man, mot bakgrund av
den redovisade situationen, att ämnet idrott
och hälsa är ett skolämne för alla eleverna?
Åsikterna markerades på en femgradig skala
(1=inte alls och 5=i hög grad).

Varierande idrottsutbud

På liknande sätt (en femgradig skala med
1=mkt små och 5=mkt stora) frågade vi hur
man idag upplever möjligheterna för eleverna
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Figur 28: Åsikter om idrottsämnet som ett
ämne för alla elever fördelat på skolform
(N=109)
Åsikterna skiljer sig något mellan olika skolformer, vilket även framgår av följande medelvärden på skalan: Kommunala skolor (4,3),
Friskolor (3,9), Totalt (4,2).
Bland de positiva motiven (det fanns inga
negativa argument nedskrivna) finner vi bl.a.
följande delvis likartade synpunkter: ”Alla har
idrott och hälsa….alla kan närvara (aktiviteter
på olika nivå)….personlig och individualiserad inriktning…valfrihet…alternativ finns för
dom som har svårt att hänga med…flexibel
kursplan… inriktning mot hälsa…eleverna får
i hög grad planera och lägga upp sina egna
fysiska aktiviteter”.
Idrottsämnets status

Vilken status upplever man på skolorna att
ämnet idrott och hälsa har i jämförelse med
andra ämnen? Frågan är kanske lite svårtolkad eftersom vi inte preciserade om vi menar
ur elevsynvinkel eller sett från lärarhåll. Det
kan ju vara så att lärare och skolledning har
en annan syn på ämnet än eleverna, vilket inte
framgår av svaren. Oavsett tolkningen – och vi
tror att de flesta försökt se frågan ur elevernas synvinkel – får vi följande markeringar på
en femgradig skala (1=mkt lägre och 5=mkt
högre):
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Figur 29: Idrottsämnets status jämfört med
andra ämnen. N=112
Det är ingen större skillnad mellan skolformerna (friskolor respektive kommunala skolor).
Medelvärdet på skalan i båda fallen och totalt
landar på 3,3. Vi ser en spridning över hela
skalan även om tyngdpunkten klart ligger åt
det positiva hållet. Även på gymnasienivån,
där de teoretiska studierna efterhand känns
viktiga för många som siktar mot fortsatta högskolestudier, bedöms alltså idrottsämnet ofta
ha högre status än övriga ämnen sammantaget.
Här är dock ett exempel på lite olika tänkande:
”Idrotten måste få bättre status. Lektionerna
”ryker” alltid när det är något”. I skolor som
markerat idrottsprofil är spridningen ännu
större. Över hälften (52%) anser att ämnet har
högre eller mycket högre status medan drygt
var femte tycker tvärtom. Medelvärdet ligger
dock högre än andra skolformer (3,5).
Momenten i kursplanen för ämnet idrott och hälsa

Kursplanen för idrottsämnet omfattar ett antal
olika moment, som bör vara med i undervisningen, något som inte är lika lätt för alla
skolor av skilda orsaker. En fråga i studien
efterlyste just möjligheten att totalt få med alla
dessa moment. Svaren framgår av följande
skala (1=helt omöjligt och 5=fullt möjligt):
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De tre översta aktiviteterna är tydligast markerade - ungefär i samma utsträckning och med
samma moment noterade som i grundskolan.
Det handlar oftast om lokal- och väderbetonade aktiviteter som skolorna inte alltid kan
hantera.

Friskolor

Orsakerna till varför vissa skolor har problem
med uppräknade moment framgår av följande
rangordnade problemlista med procentandelar
dels totalt och dels för respektive skolform.
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Figur 30: Möjligheter att få med kursplanens samtliga moment fördelat på skolformer.
N=107.
Svarsbilden sprider sig även här över hela
skalan. Sammantaget har var femte skola
större eller mindre problem med att få med
alla momenten. En klar majoritet lyckas dock
ganska bra med uppgiften och i undersökningsgruppen har en större andel av friskolorna
den gynnsammaste positionen. Respektive
medelvärde på den femgradiga skalan blir för
kommunala skolor 3,4, för friskolorna 3,8 och
totalt = 3,6.
Vilka moment/aktiviteter bedöms som svårast
att få med? Nedan presenteras en rangordnad
lista med procentandelar utifrån de sammanlagda totalsvaren.
Vinteridrotter
Friluftsliv
Simning
Dans
Annan
Orientering
Hälsoteori

59%
46%
25%
11%
10%
9%
2%

Rangordningen mellan totalvärdet och kommunala skolor är i stort densamma överlag
förutom att orienteringsmomentet i de kommunala skolorna (främst de större) hamnar
något högre upp på problemlistan. Friskolornas
rangordning är identiskt med totalvärdet.

Tabell 29: Orsaker till problem med vissa av
idrottsämnets moment.
Komm. Friskoskolor lor

Totalt

Tidsbrist

69%

37%

50%

Lokal/anläggningsbrist

37%

49%

39%

Ekonomi

46%

29%

38%

Avstånd/kommunikation

41%

29%

36%

Organisation/schema

39%

18%

30%

Väder/klimat

24%

9%

18%

3%

14%

10%

3%

Brist på kompetens
Annat

7%
6%

Tidsbristen är tydligast i de kommunala skolorna följt av ekonomi och avståndsproblem
(till t.ex. frilufts- och orienteringsterräng).
Bland friskolorna ligger problemen ofta i
lokalbrist. Det sistnämnda känns ganska
logiskt mot bakgrund av att delar av friskolorna saknar egna idrottslokaler och därför i
större utsträckning förlägger idrottsämnet till
anläggningar och idrottsytor utanför skolan.
Vi kan i förbifarten också notera den lite större
andel bland friskolorna som tycker sig sakna
kunskap/kompetens för att genomföra vissa
moment i kursplanen. En lite udda kommentar
i sammanhanget som gäller momentet ”dans”
lyder såhär: ”vi har svårt med det momentet
eftersom många klasser bara har killar”.

Elevfrånvaro

Idrottsämnet har, som vi tidigare sett, oftast
hög status på skolorna. Detta hindrar dock
inte att skolorna även i idrottsämnet drabbas
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av elevfrånvaro. Går det att i frånvarogruppen
urskilja någon eller några speciella elevkategorier? Så här ser svarsbilden ut rangordnad efter
antal markeringar.

%

40
35
30

Tabell 30: Vanligaste elevkategori i frånvarogruppen.

25

Ingen särskild grupp
Medicinskt befriade
Flickor
Elever med övervikt
Elever med utländsk bakgrund
Elever med idrottsskador
Pojkar
Elitidrottare

15

34%
17%
16%
15%
7%
5%
2%
0%

I de kommunala skolorna hamnar flickorna
snäppet över medicinskt befriade medan friskolorna tycks ha mindre problem med flickornas
frånvaro (rangordnade på fjärde plats). En
annan skillnad mellan skolformerna är att bara
några enstaka procent av friskolorna har frånvarobekymmer med elever med utländsk bakgrund. Totalt och oavsett skolform vill och kan
man för det mesta inte utpeka någon särskild
elevkategori som speciellt utmärker sig med
frånvaro från idrottstimmarna. Vi kan dock
jämfört med grundskolan se en något större
andel elever med övervikt i frånvarogruppen.
Elevgrupper som inte fanns med bland alternativen i frågeformuläret men som ändå noterats
av flera skolor är främst ”elever på yrkesinriktade/praktiska program”, ”elever som inte
deltagit i ämnet under högstadiet”, ”elever som
är allmänt omotiverade i skolan”, ” elever med
sociala problem och dåligt självförtroende”
respektive ”elever som inte är fysiskt aktiva på
sin fritid.”

Individuellt val

I likhet med situationen 1996 är det betydligt
ovanligare med individuella val i idrott och
hälsa i åk 1 än i de följande årskurserna i gymnasieskolan (i varje fall är det färre skolor som
svarat). I figuren nedan ser vi det genomsnittliga läget dels totalt och dels fördelat på kön.

Åk 1 (N=27 )
Åk 2 (N=55)
Åk 3 (N=62)

20

10
5
0
Totalt

Pojkar

Flickor

Figur 31: Genomsnittligt antal elever (mediantal) som inom det individuella valet deltar i
speciell kurs inom ämnet idrott och hälsa.
Andelen elever i det individuella valet varierar
starkt mellan olika skolor. Friskolorna utgör
ungefär en tredjedel av antalet svarande skolor
(N) i varje årskurs. I de kommunala skolorna
finns en spridning i åk 1 på 1-90 elever och i åk
2 respektive åk 3 på mellan 1 och 280. Bland
friskolorna ligger elevantalet mellan 1 och 128
i samtliga årskurser. Totalt har var färde skola
(den övre kvartilen) minst 50 elever i åk 1.
Motsvarande siffror i åk 2 och 3 är 70 respektive 80 elever. Generellt ser vi en ganska klar
övervikt pojkar i respektive valgrupp.
Antalet utlagda klocktimmar är svårt att utläsa
ur svaren. Vissa skolor har angett timmar/vecka
medan andra noterat totaltid/läsår. Drygt 15%
har markerat 3 timmar genom samtliga årskurser, vilket måste tolkas som antalet tim/vecka. I
övrigt noterar vi spridningar i åk 1 på 1 till 700
timmar (en kommunal skola), i åk 2 på 1 till
400 timmar (en kommunal skola) och mellan
1 och 200 timmar (4 kommunala skolor) i åk
3. Friskolorna har en spridning genom alla årskurserna på mellan 1 och 150 timmar. I skolor
som tydligt angivit totaltid/läsår (merparten)
är det 50 tim (c:a 10%) respektive 100 tim (c:a
15%) som är de vanligaste enskilda markeringarna. Var fjärde skola har minst 100 timmar/år
genom alla tre årskurserna. Följande figur
visar genomsnittsbilden jämfört med för tio år
sedan.
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Vilka faktorer är det som har fått styra mest
när det gäller elevernas fria val i idrott och
hälsa? Även här har man tagit ställning till ett
antal fasta svarsalternativ (samma som 1996).
Som vi nedan ser av andelen markeringar för
”annat” så har det saknats ett antal väsentliga
svarsalternativ:
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Figur 32: Genomsnittligt (medianvärden)
antal utlagda timmar/årskurs till det individuella valet i idrott och hälsa.
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Dels tycks antalet utlagda timmar idag totalt
vara färre än 1996 och dessutom är timantalet
konstant genom årskurserna medan vi för tio
år sedan märkte en ökning upp i årskurserna.
Vilken/vilka elevkategorier har valt idrott och
hälsa i det speciella valet? Frågeformuläret
innehöll ett antal fasta svarsalternativ som
nedan rangordnats efter antal markeringar.
Tabell 31: Elevgrupper som väljer idrott och
hälsa i sitt individuella val - totalt (1996 års
siffror inom parentes) och fördelat på skolformer. N=86
Komm.
skolor

Friskolor

Totalt

Huvudsakligen
idrottsintresserade

64%

30% 56% (66%)

Enbart idrottsintresserade

16%

50%

24% (8%)

Lika delar idrottsintresserade och andra

14%

10%

13% (18%)

Bilden oklar – vet ej

6%

10%

7% (8%)

20
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0
Elevernas
önskemål

Andra
faktorer

Skolans
ekonomi

Kombination av flera

Figur 33: Styrningsfaktorer vid elevernas individuella val idag jämfört med för tio år sedan
N=86.
Samtidigt som skolans ekonomi i något högre
grad styr verksamheten idag jämfört med 1996
så är det ändå elevernas egna önskemål som
klart dominerar i båda studierna. Friskolorna
visar samma rangordning och ungefär samma
procentandelar i dagens studie. Man kan i
sammanhanget ibland fråga sig hur fritt det
”individuella valet” egentligen är.

Det individuella valet av idrott och hälsa domineras inte oväntat av idrottsintresserade elever
och vi kan se att andelen ”enbart idrottsintresserade” har ökat jämfört med för tio år sedan.
Bland friskolorna gäller detta idag varannan
elev.
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Ämnet specialidrott
Följande figur visar det genomsnittliga antalet
elever (medianvärdet) i de olika årskurserna
som enligt uppgift valt specialidrott.
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Åk 3

10

5

0
2007
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Figur 34: Antal elever som valt ämnet specialidrott
I båda studierna kan vi se att andelen elever
som blir kvar i systemet minskar något för
varje år men totalantalet specialidrottselever
är idag större än för tio år sedan. Om vi sätter
dessa siffror i relation till det totala antalet
elever på skolan så utgör ”specialidrottseleverna” i genomsnitt c:a 10% av hela elevgruppen i samtliga årskurser (jämfört med 5-6% år
1996). I de friskolor där specialidrott förekommer är andelen specialidrottselever ännu högre
(i genomsnitt nästan 20% - ett medeltal som
dock dras upp av ett fåtal skolor med över 100
specialidrottselever).

högre årskurserna (2 och 3) finner vi elever
med specialidrott i 65% av de kommunala skolorna och ungefär 60% av friskolorna. Andelen
skolor med specialidrott tycks alltså öka efter
första årskursen.
I en fortsatt jämförelse med 1996 (siffrorna
inom parentes) konstaterar vi att 25% av skolorna i åk 1 har högst 13 (8) elever medan 25%
har minst 44 (38) elever. Motsvarande siffror
för åk 2 är max 10 (6) elever respektive 29 (28)
eller fler. I åk 3 ligger den lägre kvartilen på
högst 5 (5) elever medan 25% av skolorna har
30 (20) eller fler. Elevgenomsnittet skiljer sig
inte nämnvärt mellan skolformerna (friskola/
kommunal skola). Könsmässigt finner vi en
viss övervikt pojkar – en dominans som ökar
något med stigande årskurser.

Specialidrottsämnets inriktning

Vilken inriktning/profil har man på specialidrotten? De flesta gymnasieskolor med normal
elevupptagning inom ett begränsat område har
– till skillnad från riksidrottsgymnasierna – i
allmänhet en bredare syn på begreppet idrott
och elevrekryteringen räcker inte alltid till för
någon speciell elitprofil. Så här ser den totala
bilden ut idag rangordnad efter antal markeringar:
Ledarskapsinriktning
1%

Annan inriktning
7%

Elitinriktning
21%

Andelen skolor som markerat att man har
specialidrott är naturligt nog fler än de skolor
med formell status som riksidrottsgymnasium.
Situationen förklaras av att även elever på
lokala och regionala ”idrottsgymnasier” läser
ämnet specialidrott med olika former av avtal
och samverkansmodeller med idrottsorganisationer utanför skolan.
C:a 45% av de kommunala skolorna och drygt
1/3 av friskolorna har i dagsläget elever som
valt ämnet specialidrott i årskurs 1. I de båda

Tävlingsinriktning
41%

Kombination
(tävling/elit)
30%

Figur 35: Andel skolor med olika inriktningar
på specialidrottsämnet. N=94.
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Den allmänna tävlingsinriktningen (samarbete
med en eller flera idrottsgrenar) är vanligare
(47%) i de något mindre gymnasieskolorna
medan en kombination elit/tävling är något
oftare förekommande (40%) i gymnasieskolor med större elevantal. Där finner vi också
exempel på kombination av riksidrottsgymnasium och lokala/regionala varianter. Elitinriktningen präglar – förutom inblandade
riksidrottsgymnasier – även flera andra skolor
där vi också finner ett antal friskolor.

bland idrottsprofilerade skolor). Merparten av
skolorna - med varierande grad av föreningsmedverkan – betalar således ingen ersättning
till föreningens tränare/instruktörer för hjälpen med specialidrott. Vid sidan av detta finns
ju också den ganska omfattande (även om den
är något blygsammare på gymnasieskolan)
verksamheten med ”Handslagsprojektet”, där
skolan inte behöver betala för idrottsföreningarnas tjänster och ledarinsatser.

Friluftsdagar
Samverkan med idrottsförening

Drygt 80% (ännu fler bland de större gymnasieskolorna och hela 88% av de idrottsprofilerade
skolorna) samverkar med idrottsrörelsen/föreningslivet när det gäller utbildning i specialidrott. Det är en betydligt högre siffra än de
65% vid studien 1996. I båda studierna kräver
specialidrottsämnet ett klart större föreningssamarbete än ämnet idrott och hälsa. I specialidrottsämnet är skolorna i större utsträckning
beroende av hjälp utifrån (grenspecialister, tränings- och tävlingstillfällen m.m.) än vad som
är fallet med idrott och hälsa som förväntas
kunna genomföras med anställda lärare.
I vissa skolor har man dock tillräcklig kompetens inom den egna idrottslärarkåren för
att klara även det grenutbud man har i ämnet
specialidrott. Det procentuella omfånget av
föreningssamarbetet varierar mellan 10-100%.
Den vanligaste markeringen är 50%, vilket
noterats av c:a 30% av skolorna. Var fjärde
skola finner vi i spannet 80-100% där alltså
specialidrotten (vanligtvis träning i olika
grenar) helt eller nästan helt sköts av respektive
förening. Situationen är ganska vanlig i skolor
med specialidrott i flertalet grenar (lokala och
regionala ”idrottsgymnasier”) och där skolans
egna lärarresurser inte räcker till. Det är dock
inte helt ovanligt (var fjärde skola) att man
endast överlåter mindre delar (max 25%) till
föreningslivet.
I berörda skolor (N=82) är det knappt 30% som
betalar ersättning till föreningarna för deras
insatser i specialidrottsämnet (dock något fler

Rubricerade tema har fått ett särskilt utrymme
vid sidan om huvudstudien om skolans schemalagda ämnen. Vi försöker se på vilket sätt skolans
utrymme för fysiska aktiviteter och friskvård
eventuellt påverkas av användningen av systemet
med friluftsdagar. I tidigare studie (RF 1996)
kunde vi konstatera att begreppet friluftsdagar
successivt minskat (och t.o.m. försvunnit) i gymnasieskolan under ett antal decennier tillbaka.
Hur ser det då ut idag?
Heldagar

Frågan om antalet heldagar besvarades
drygt 80% av skolorna, vilket tyder på
verksamheten i någon form finns kvar
skolorna. Läget idag framgår översiktligt
följande tabell:

av
att
på
av
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Figur 36: Andel skolor med olika antal friluftsdagar (heldagar) per läsår.
Som synes handlar det i huvudsak om 1-3 dagar
(flest markeringar för 2 heldagar). Läget bland
friskolorna är något bättre, vilket bl.a. framgår
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av följande medelvärden: Kommunala skolor
(2,3) respektive friskolor (2,7) och totalt (2,4).
Bland friskolorna har i dagsläget varannan
skola 3 heldagar eller fler. En ganska positiv
bild i sammanhanget får vi också i de skolor
som markerat att man har en idrottsprofil, där
medelvärdet ligger på 2,7 dagar. Ett fåtal idrottsprofilerade skolor har dock i stället markerat att
man inte har några friluftsdagar alls!

1996 års siffror. Dagsläget räddas någorlunda
av friskolornas medverkan i studien.
Tid till friluftsdagarna

Varifrån tas tiden till friluftsdagarna? Tabellen
nedan ger en översiktlig totalbild och en jämförelse mellan de olika skolformerna:
Tabell 32: Tid som disponeras till friluftsdagar. N=108

Halvdagar

Vi var i sammanhanget också nyfikna på halvdagarnas eventuella förekomst i verksamheten,
Som vi sett tidigare i studien utnyttjade c:a
60% av grundskolorna även halvdagar till sin
friluftsverksamhet. På gymnasienivån är det
bara 35% av skolorna som markerar att man
har halvdagar som friluftsdagar. Medelvärdet
ligger på 1,9 och den översiktliga fördelningsbilden framgår nedan.
%

50

40

Kommunala skolor

30

Friskolor

20

10

Komm.
skolor

Friskolor

Totalt

Helt från ämnet
idrott och hälsa

10%

8%

9%

Delvis från
ämnet

19%

31%

23%

Helt utanför
ämnet

61%

61%

61%

Friluftsdagar
förekommer inte

10%

0%

7%

I huvudsak ligger, som vi ser, tiden för friluftsdagar helt utanför ämnet idrott och hälsa,
vilket också var fallet för tio år sedan. Det är
också ganska vanligt att friluftsdagarna drabbar de ämnen som råkar vara schemalagda de
dagar då friluftsdagarna äger rum – och det
kan då även vara idrottstimmar som kommer
i kläm. Bilden är i stort sett densamma i båda
skolformerna med den skillnaden att begreppet
friluftsdagar i någon form tycks förekomma i
samtliga friskolor i studien.

0
1 gång

2 ggr

3 ggr

Jämfört med heldagar är det som synes inte
bara färre skolor. I de fall där de ändå förekommer handlar det också om färre gånger
(i huvudsak 1-2 ggr/läsår). I den kommunala
skolan är det lika vanligt med 1 som med 2
tillfällen, medan hälften av friskolorna har
halvdagar 2 ggr/läsår.

Pedagogisk ledning

Vilken personalkategori är det som organiserar friluftsdagarna? Var ligger den konkreta
ledningen av verksamheten? Följande översiktstabell visar läget 1996 (inom parentes) och
dagsläget uppdelat på olika skolformer.

Sammantaget, när det gäller antalet hel- och
halvdagar, känns det som ytterligare en avmattning jämfört med 1996. Dels har en mindre
andel skolor svarat på frågorna och dessutom
ligger dagens medelvärdessiffror något under
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Tabell 33: Ansvar för och ledning av friluftsdagarna. N=99
Komm.
skolor Friskolor

näst sista plats, medan man då i stället hade
friidrott som tvåa på listan (efter bollspel).

Totalt

Närheten till natur-/friluftsområden

Enbart idrottslärare

17%

25%

22%
(35%)

Idrottslärare och
annan lärarpersonal

80%

71%

74%
(64%)

Enbart annan
lärarpersonal

0%

0%

0%
(1%)

Annat alternativ

0%

4%

4%

Utbudet och innehållet beträffande friluftsdagar påverkas förmodligen till stor del av
tillgång och avstånd till lämplig miljö och speciella idrottsanläggningar. Så här svarar man
i undersökningsgruppens olika skolformer när
det gäller närhet till lämpliga miljöer:

Jämfört med 1996 så är det idag betydligt ovanligare (speciellt i de kommunala skolorna) att
idrottslärarna ensamma sköter friluftsdagarna.
Den absolut vanligaste och tilltagande situationen är idrottslärare och annan lärarpersonal i
samverkan. Begreppet ”annat alternativ” innefattar bl.a. skolidrottsföreningar, lärare och
elever tillsammans respektive enbart elever (1
kommunal gymnasieskola).
Vanligaste aktiviteter under friluftsdagarna

De aktiviteter som skolorna markerat som mest
förekommande vid sina friluftsdagar rangordnas nedan med procentangivelser för totalt
angivna markeringar.
Tabell 34: Skolornas vanligaste aktiviteter/
motionsformer under friluftsdagarna.
Friluftsliv
Bollspel
Skidåkning
Skridsko
Orientering
Simning
Annat
Dans
Racketsporter
Bowling
Friidrott
Ridning

56%
48%
42%
35%
32%
25%
24%
19%
17%
15%
11%
5%

Tabell 35: Geografisk tillgänglighet beträffande natur/miljö för friluftsdagar. N=109
Komm. skola

Friskola

I omedelbar närhet

30%

22%

I närheten

34%

42%

Kortare resavstånd
(2-5 km)

25%

25%

Längre resavstånd
(minst 5 km)

11%

11%

Totalt ser vi att en dominerande majoritet
har tillgång till friluftsdagsmiljöer nära eller
ganska nära skolan. Det finns ingen större
skillnad mellan skolformerna förutom att
några fler kommunala skolor tycks ha friluftsmiljön, alldeles nästgårds. Förklaringen ligger
delvis i att en större andel av friskolorna ligger
i storstadsområden med något större avstånd
till friluftsterräng. Totalt ser vi att drygt var
tionde skola har minst en halvmil till lämplig
natur, vilket begränsar åtminstone utbudet av
halvdagar. För övriga skolor borde dock förutsättningar finnas för relativt lättorganiserade
friluftsdagar i större utsträckning än vad som
förekommer idag. Bilden liknar situationen för
tio år sedan med den skillnaden att en större
andel (39%) då ansåg att man hade lämplig
miljö i sin omedelbara närhet och att färre
(20%) hade friluftsterrängen på kortare eller
längre resavstånd.

Rangordningen är densamma i både friskolor
och kommunala, skolor med undantag för att
de kommunala gymnasieskolorna satte orientering före skridsko medan friskolorna har
skridsko, rangordnat före skidåkning. De stora
grenskillnaderna mellan dagens situation och
1996 är att friluftsliv för tio år sedan låg på
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Samverkan med idrottsförening

%

Frågan om samspel med idrottsföreningar har
i studien förekommit i olika sammanhang.
Spörsmålet gällde även friluftsdagarna och
svaren markerades på en femgradig skala
(1=inte alls och 5=i hög grad) som framgår
nedan:
%

40
35
30
Kommunala skolor

25

Friskolor

20
15

50
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5
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Figur 38: Grad av elevpåverkan beträffande
friluftsdagarnas utformning och innehåll.
N=101.
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Figur 37: Andelen skolor med grad av samspel
med idrottsföreningar under friluftsdagarna.
Friskolorna hade något högre procentandel för
”i hög grad” (5 på skalan). I övrigt finner vi
inga skillnader mellan skolformerna. Totalmedelvärdet = 2,1.
Vi ser att det är betydligt ovanligare med föreningssamspel under friluftsdagarna än vad
som gäller beträffande ämnet specialidrott.
Två tredjedelar klarar sina friluftsdagar i stort
sett själva (1-2 på skalan). Det finns dock en
mindre andel (drygt 15%) - som noterar att det
är vanligt att samverka med idrottsföreningar
i verksamheten. Särskilt urskiljbara är här
skolor med fungerande egna skolidrottsföreningar (medelvärde=2,3).

Totalbilden ser ut som en normalfördelningskurva med de flesta i mitten och en lagom
sjunkande spridning mot yttervärdena. Vi ser
dock vid jämförelse mellan skolformerna att
friskolorna i större utsträckning tycks ge plats
för elevpåverkan i sin friluftsdagsverksamhet, vilket framgår av respektive medelvärde
på skalan (kommunala skolor=3,0 respektive
friskolor=3,2). Totalvärdet=3,1.

Övrigt
I studien förekom även ett par övergripande
frågor av mer allmän karaktär. Vi bad bl.a.
skolorna att på en lista med mer eller mindre
olika alternativ kryssa för vad man ansåg vara
viktigast för eleverna som ett resultat av ämnet
idrott och hälsa. Följande rangordning är gjord
utifrån sammanlagda markeringar:

Elevinflytande

I vilken utsträckning upplever man på skolorna
att elevernas synpunkter påverkar utbudet och
innehållet när det gäller friluftsdagar? Svaren
markerade på en femgradig skala (1=inte alls
och 5=i hög grad) sprider sig över hela registret.
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Tabell 36: Uppfattning om det viktigaste resultatet för eleverna beträffande ämnet idrott och
hälsa. N=112

%

40
35

Att uppmuntra att man tillägnar sig en aktiv 96%
och hälsosam livsstil

30

Att utveckla en känsla av välmående

78%

20

Förstå vad som menas med att vara i god
kondition och/eller vid god hälsa

72%

15

Kommunala skolor

25

Friskolor

10

Att de erbjuds pröva/testa så många idrotter/48%
aktiviteter som möjligt

5
0
1

Att utveckla en bred repertoar av
rörelseförmåga/rörelsekunnighet

35%

Att utveckla förmågan att använda och
förbättra färdigheter i idrott, dans etc.

29%

Att anamma en ledarroll, t.ex. som funktionär 16%
eller domare
Annat……

6%

Att prestera idrottsresultat

3%

Rangordningen mellan skolformerna är densamma med undantag för att alternativet ”att
anamma en ledarroll…” är något högre prioriterat (plats 6) bland friskolorna. Svarsbilden
är också nästan en exakt kopia av svaren från
grundskolorna i denna studie. Enda skillnaden
är att grundskolorna hade platserna 3 och 4
omkastade. Dessutom har de tre översta alternativen fått starkare markeringar (fler röster)
bland gymnasieskolorna än i grundskolan.
Skolförordningen

I SKOLFS 2003:18 finns bl.a. en text där skolan
uppmanas att sträva efter att ge gymnasieeleverna förutsättningar att regelbundet bedriva
fysisk aktivitet. Texten är lite mjukare än motsvarande uppmaning inom grundskolan. Hur
tycker man inom gymnasieskolorna att man
lyckats leva upp till kraven på sitt skolområde?
Åsikterna markerades på en femgradig skala
(1=inte alls och 5=i hög grad) med följande
resultat fördelat på respektive skolform.

2
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5

Figur 39: Uppfattning om hur väl man lyckas
uppfylla texten i skolförordningen. N=110
Totalt hamnar ungefär lika många skolor på
varje sida om mitten. Vi ser dock en klar skillnad mellan skolformerna. Bland friskolorna
tycker mer än varannan skola att man lyckas
(4-5 på skalan) erbjuda daglig motion under
skoltid – en uppfattning som bara existerar hos
drygt 25% av de kommunala gymnasierna.
Skillnaden syns också tydligt på respektive
skalmedelvärde (kommunala skolor=2,8,
friskolor=3,5 och totalvärdet=3,0). De något
mindre skolorna (elevantal under 650) tycker
i högre grad än genomsnittet att man lyckas
uppfylla förordningskravet (medelvärde 3,2 ).
Uppgiftslämnare

Avslutningsvis presenteras en översikt över
vem eller vilka som svarat för informationen
och fyllt i frågeformuläret. Inom parentes visas
motsvarande siffror från studien 1996.
Tabell 37: Personalkategori(er) som besvarat
frågeformuläret. N=110
Rektor/skolledare
11%
Lärare i idrott och hälsa 85%
Skolledare och idrottslärare 4%
Annan (t.ex. studierektor)
-

(19%)
(22%)
(42%)
(14%)

Vi märker att frågorna i klart större utsträckning överlämnats till respektive idrottslärare
idag jämfört med vad som var fallet för tio år
sedan.
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SAMMANFATTANDE
DISKUSSION
Inledning
”Klyftorna mellan aktiva och inaktiva kommer
att öka. Barn som är aktiva på fritiden blir
vältränade och får ett mer hälsosamt liv. De
som bara idrottar i skolan blir dåligt tränade
och riskerar problem med hälsan. Datorer och
TV gör barn mera stillasittande.”
Kommentaren kommer från en idrottslärare
vid millennieskiftet och tankarna stämmer
med många motsvarande synpunkter även
idag.
De båda tidigare RF-studierna (1996 och 2000)
påvisade en successiv utarmning av idrotten i
skolan (idrottsämnet, skolidrottsföreningarna
och friluftsdagarna). Debatten om ämnet
”Idrott och hälsa” – som kanske var som hetast
i början av 90-talet – har rullat vidare inom
och utanför skolsystemet med alltfler inblandade aktörer. Att många barn och ungdomar
rör sig för lite har bl.a. ökat intresset för hur
idrottsämnet borde vara upplagt och hur
mycket fysiska aktiviteter skolan skulle kunna
erbjuda.
Idrottsämnet har tidigare varit föremål för
mycket tyckande i många år med relativt få
forskningsinslag. Det är kanske främst efter
millennieskiftet som ämnet idrott och hälsa
funnits i fokus för en intensivare forskning och
dagsläget har frilagt en faktabild som tidigare
inte varit så tydlig.
De senaste läroplanerna för grundskolan respektive gymnasiet har i varje fall teoretiskt
förändrat skolornas möjligheter att agera mer
självständigt och dessutom har läroplanstilläggen försökt verka styrande för mer
fysiska aktiviteter under skoltid. På många håll
– speciellt i grundskolan – konstateras idag att
den fortsatta utvecklingen inte blivit så allvarlig som vi befarat.
Läroplansförändringarna 1994 gav skolorna

möjlighet till en lokal profilering, som många
utnyttjat. Fokus har delvis flyttats från enbart
idrottsämnets betydelse till hela skolans möjligheter att avsätta mer tid till fysisk aktivitet.
Skolans roll som total hälsoarena har stärkts.
I idrottsrörelsens idéprogram ”Idrotten vill”
uppmanas idrottsföreningarna att bidra till att
skolan kan uppfylla kraven enligt läroplanen.
Olika regeringsbeslut har här varit gynnsamma för utvecklingen. Med hjälp av resurser till idrottsrörelsen (bl.a. Arvsfonden 1998
och senast Handslaget) har ett ökat samarbete
mellan skolan och det lokala föreningslivet
förbättrat förutsättningarna för ökad fysisk
aktivitet i skolorna vid sidan av ämnet idrott
och hälsa. Att lösa läroplanskraven på daglig
fysisk aktivitet enbart inom ramen för ett
schemalagt idrottsämne är en organisatorisk
och ekonomisk omöjlighet för de flesta skolor.
Resurshjälp från idrottsrörelsen har därför
varit till stor hjälp för de flesta skolor.
Skolverkets egna utvärderingar har visat att
många skolor även utan idrottsrörelsens hjälp
lyckats svara upp mot läroplanskraven med
hjälp av bl.a. föräldrar och lite annorlunda
tänkande bland lärare och skolledning. Detta
gäller framför allt i lågstadiet. När det gäller
grundskolans senare år och gymnasiet tycks
det dock vara svårare att hitta former för
fysiska aktiviteter vid sidan av ämnet idrott
och hälsa.
Dessutom – läroplanernas möjligheter till lokal
profilering har ju med automatik inte inneburit idrottsprofilering. Vissa skolor har valt att
profilera sig mot andra ämnesblock med resultatet att idrottsämnet ytterligare reducerats
(extremfall = 1x40min/vecka). Vi kan också
konstatera att även om skolor erbjuder daglig
fysisk aktivitet så innebär det inte automatiskt
att alla barn och ungdomar är fysiskt aktiva.
Debatten lär fortsätta och grundproblemen (att
nå rätt elevkategorier) löser man inte enkelt
genom ökade krav på ett extra träningspass i
veckan.
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Föreliggande studie har inte haft ambitionen
att göra någon större kritisk granskning av
innehållet i ämnet idrott och hälsa. Tidsmässiga och ekonomiska resurser, liksom metodval, har inte möjliggjort en mer ingående
belysning av idrottsämnet. Undersökningens
syfte var att försöka ge en övergripande bild av
situationen när det gäller det mer organiserade
utbudet av idrottsämnet, friluftsdagarna och
skolidrottsföreningarna i relation till tidigare
gjorda RF-studier. Resultaten stärker delvis
den bild som redovisades i den senaste nationella utvärderingen av grundskolan, men ger
även kompletterande information – speciellt
beträffande gymnasieskolan och friskolesystemet. Flertalet frågor ger förhoppningsvis
underlag för fortsatt skolforskning av djupare
och mer kritisk karaktär.

Allmän skolinformation
Till skillnad från 1996 respektive 2000 finns
denna gång friskolorna med i studien. Denna
starkt växande skolform, som inte var med i
våra tidigare undersökningar, ger idag många
exempel på en tydlig idrottsprofilering och en
starkare satsning på idrottsområdet än de kommunala skolorna.
2007 års undersökning berör fler skolor och
fler elever än tidigare RF-studier. På grundskoleområdet deltar 388 skolor med i genomsnitt 188 elever (totalt drygt 72 900 elever).
Slumpmässigt handlar det om nästan exakt
lika många elever på gymnasienivån. 112 gymnasieskolor med i genomsnitt 650 elever blir
totalt 72 800 elever.
Informationen som lämnats från skolledare
och idrottslärare från samtliga län och nästan
alla kommuner (82%) gäller alltså situationen
för ungefär 150 000 barn och ungdomar från
första skolåret till sista gymnasieklassen.
På grundskolan är den pedagogiska ledningen
av idrottsämnet fortfarande otillräcklig. Vi
märker att andelen lärare med olika utbildning
i idrott och hälsa sakta växer. Det är tydligast
på högstadiet. I lågstadiet är det dock fortfa-

rande många skolor med lärare som formellt
saknar kunskaper i ämnet idrott och hälsa.
Inom gymnasiet är ämneskompetensen klart
bättre. Vi ser idag att kategorin tvåämneslärare (idrott och annat ämne) dominerar, men
”ettämnesspecialister” i idrott och hälsa finns
också i stor utsträckning på varje skola. Bland
friskolorna är det dock bara var fjärde som har
ettämneslärare.

Skol-IF
Skolornas egna idrottsföreningar var fram
t.o.m. 1960-talet en väg för inskolning till
tävlingsidrott och ledde ofta till andra föreningskontakter för många elever. Efterhand
har skol-IF tappat mark och i flertalet skolor
existerar de idag bara på ”papperet”. Verksamheten med skolidrottsföreningar är inte speciellt högprioriterad i skolvärlden. Forna tiders
entusiasm för skolidrotten har minskat. Det
kan delvis bero på idrottslärarkårens bristande
engagemang utanför normal tjänstgöring (och
utan extra ersättning), men det kan också ha
att göra med idrottsrörelsens utveckling utanför skolan.
I tidigare undersökningar (1996; 2000) har vi
kunnat se både att antalet krympt och att aktiviteten minskat. Vid förra studien hade knappt
hälften av grundskolorna kvar sina skol-IF.
Situationen tycks dock inte ha försämrats.
Andelen grundskolor med existerande skolidrottsföreningar är ungefär densamma idag
som 2000. Även aktivitetsgraden (2,6) på en
femgradig skala är densamma idag som då.
Även om en knapp tredjedel är aktiva i sammanhanget så är majoriteten av existerande
skol-IF mer eller mindre vilande.
På gymnasienivån är situationen idag ytterligare något försämrad. Tre fjärdedelar anger sig
idag ha en skol-IF jämfört med 78% för tio år
sedan. Av dessa ligger 60% mer eller mindre i
dvala jämfört med 1/3 år 1996.
Totalt är alltså begreppet skolidrottsförening
mer eller mindre en ”statistikuppgift”. De finns
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med i RF:s föreningsregister men syns knappt
i verkligheten. Bland de tydliga undantagen
finner vi skolor vars idrottsföreningar fått nya
chanser via Handslaget eller i samband med
skolornas friluftsdagar, som annars på flertalet
håll riskerar att försvinna.
I slutrapporten från myndigheten för skolutveckling (2005), som utvärderat effekterna av
läroplanstilläggen, konstateras att skol-IF här
kan vara en viktig resurs (daglig fysisk aktivitet).

Handslaget
Samverkan med skolan var ett av Handslagets
prioriterade områden. Det resulterade i att över
2 500 skolor och 3 300 idrottsföreningar deltog
i denna samverkan år 2004-07. Utvärdering av
Handslagets verksamhet kommer att ske i olika
former och sammanhang, men det är ingen
tvekan om att detta resursstöd varit viktigt för
skolornas möjligheter att leva upp till kraven
på daglig fysisk aktivitet för sina elever.
Handslagsverksamheten, som totalt berört
nästan varannan grundskola, har fokuserats
i huvudsak på mellan- och högstadiet. Även
om aktivitetsnivån också varit märkbar på
lågstadiet, så borde fortsatta satsningar inrikta
sig på de allra första årskurserna. Det är där
man ”lägger ribban” och där förekommer ofta
en delvis ostrukturerad fritidsverksamhet i
väntan på att barnen blir hämtade av sina föräldrar. I en organiserad föreningssamverkan
- typ Handslaget – skapas ofta bryggor för att
få eleverna fysiskt aktiva även under fritiden.
Här är ett exempel från just en lågstadieskola:
”I vår kommun finns ett Handslagsprojekt som
består av 7 olika föreningar i 7 olika skolor.
Under läsåret får eleverna i år 3 prova på de
olika idrotterna i femveckorsperioder (2 ggr/
vecka) på fritidstid. Alla är välkomna även om
man inte går på fritids”.

Idrottsprofil
Motsvarigheten till ”idrottsgymnasium” har
tidigare knappast existerat på grundskolenivån. Idrottsrörelsen (RF) har heller inte upp-

muntrat en sådan utveckling, som lätt skulle
kunna leda till en för tidig specialisering i de
lägre åldrarna.
Vid förra studien var det bara var tionde
grundskola som ansåg sig ha någon form av
idrottsprofil, och det handlade mest om s.k.
allmän inriktning. I dagsläget (2007) markerar var fjärde grundskola att man har en
speciell idrottsprofil. I allmänhet handlar det
om en allmänt positiv inställning till idrott
(delvis framtvingad av läroplanstillägg), men
vi finner också – särskilt på högstadiet – koncentreringar till speciella idrottsgrenar (t.ex.
fotbolls- eller friidrottsskola).
Profileringen märks tydligast på gymnasieområdet där vi idag har varannan skola idrottsprofilerad (mot 40% för tio år sedan). Förutom
riksidrottsgymnasier och regionala/lokala idrottsgymnasier med olika markerade grenspecialiseringar finner vi även ett växande antal
skolor med allmänt idrottspositiv attityd och
flera gymnasier med hälso- eller friluftsprofil.
Andelen friskolor med idrottsprofil är inte lika
stor som bland de kommunala, men friskolornas idrottsprofilering är ofta mera uttalad
både beträffande innehåll och rekrytering (fler
idrottselever).
Vi har alltså en växande andel av den svenska
skolan som på ett eller annat sätt profilerar sig
mot idrottsområdet. Troligen har det växande
samspelet med idrottsrörelsen (främst Handslaget) spelat en viss roll.

Ämnet idrott och hälsa
Ett flertal frågor i studien har på olika sätt
berört idrottsämnet - idrott och hälsa. Inventeringen har bl.a. gällt antal tillfällen/vecka,
lektionstidens längd, andel teori, idrottsämnets utveckling, undervisningens lokalisering,
eventuellt samarbete med idrottsföreningar,
elevinflytande, ämnesstatus, elevfrånvaro och
möjligheter att genomföra kursplanens olika
moment.
På grundskolan är det idag alltfler som får
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mera ”gympa” jämfört med år 2000, men fortfarande är det ungefär var tredje lågstadieskola
som bara har idrott och hälsa schemalagt en
gång/vecka. Det är möjligt och även troligt att
flera skolor, i likhet med den nedan citerade,
”kompenserar” detta med promenader eller
andra aktiviteter för att leva upp till kraven på
daglig fysisk aktivitet: ”Klasserna promenerar
40 minuter varje dag om de inte har idrott på
schemat.”
I likhet med att andelen grundskolor totalt
ökat antalet tillfällen/vecka, ser vi också att
flertalet skolor har längre lektionspass jämfört
med år 2000. Uppgiften från skolorna visar att
40-minuterslektionerna dominerar i lågstadiet,
medan det sedan i ökad utsträckning handlar
om längre tid. Lektionstidens längd i ämnet har
sedan länge varit ett omdiskuterat kapitel. Faktorer som förflyttningar till och från idrottsanläggningar, omklädning och dusch m.m.
kräver vanligtvis mer tid än andra lektioner.
Med sådana förutsättningar fungerar normalt
inte ”vanliga” 40-45 minuterslektioner (utom
kanske ibland i lågstadiet). En vanlig lösning
är att man t.ex. lägger ihop två lektioner till
ett 80-90 minuterspass, vilket ur pedagogisk
synvinkel kan ifrågasättas. Klart vanligast
i den här studien är att man schematekniskt
förlänger ett antal lektioner till c:a 60 minuter.
På högstadiet hittar vi också exempel på skolor
som har idrott och hälsa en halvdag (fm alternativt em) i veckan!
Grundskolan tycks ge mer utrymme för
idrottsämnet än vad som är fallet på gymnasiet. I gymnasieskolan handlar det normalt
om ett enda pass/vecka. I första årskursen ser
vi flera skolor med två idrottslektioner/vecka
men sedan minskar det och i nästan hälften
av skolorna har man i åk 3 ingen schemalagd
idrott och hälsa alls. Lektionstidens längd är
normalt 60-90 minuter, men vi finner stora
variationer från 40-180 minuterspass. Tiden
beror dels på antalet lektioner/vecka men styrs
även av lektionsinnehåll och avstånd till lämpliga idrottsanläggningar.

Skolornas självvärdering av idrottsutbudet (tid)
idag jämfört med senaste studien (grundskolan 2000 respektive gymnasiet 1996) visar
lite olika bilder. Läget i grundskolan tycks
totalt vara ungefär detsamma som vid millennieskiftet. I var tredje skola tycker man t.o.m.
att situationen blivit bättre. På gymnasienivå
är dock tongångarna annorlunda. En kompakt
majoritet (70%) av de kommunala skolorna
upplever idrottsutbudet som sämre idag än för
tio år sedan (1996). Skolpolitiska beslut och
ekonomi uppges som huvudorsaker till den
negativa utvecklingen. Det skulle vara intressant att få veta argument och innehåll när det
gäller ”skolpolitiska beslut” i en tid som så
länge varit färgad av hälsoaspekter och idrottsämnets roll i skolan. Situationen är något mer
positiv bland friskolorna, där emellertid flera
av dagens skolor inte existerade 1996. En total
jämförelse går därför inte att göra.
När det gäller den förväntade fortsatta utvecklingen av idrott och hälsa finner vi hos grundskolorna en positiv framtidstro (liksom 2000)
fast med något mer dämpade siffror. I gymnasiet går spådomarna i samma riktning (men
med ett sämre utgångsläge!). I båda skolformerna räknar majoriteten med ett oförändrat
läge, medan en dryg tredjedel tror på förbättringar. I tidigare studier (1996 respektive 2000)
var man också ganska optimistiska men idag
sitter vi med fakta. Å andra sidan är det helt
andra krafter igång idag mot bakgrund av bl.a.
tunga forskningsresultat som driver folkhälsodebatten. Med i bilden är också Handslaget och
den framväxande efterträdaren ”Idrottslyftet”.
Samundervisning är klart dominerande både
i grundskolan och gymnasiet. Uppfattningen
inom idrottslärarkåren är inte enhetlig. Åsikterna varierar bland lärare, som prövat båda
undervisningsformerna (även könsuppdelade
lektioner), och det finns noterade för- och nackdelar med båda lektionsmetoderna. Grundskolans mellanstadium betraktas normalt inom
idrottsrörelsen som naturliga och lämpliga
rekryteringsåldrar för olika specialidrotter. I
studien är det också i denna grundskolegrupp
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som den tydligaste könsuppdelningen sker.
Ungefär en femtedel av mellanstadieskolorna
har sina lektionspass i idrottsämnet mer eller
mindre könsuppdelade. Vi hittar i olika stadier
(även i gymnasiet) även skolor som har hela
eller delar av idrottsundervisningen uppdelad
för att minska elevfrånvaron (speciellt flickor
som annars riskerar att tappa motivationen i
grabbarnas dominerande lagsportsiver).
Frågan om fördelningen teori/praktik i idrottsämnet har ibland varit svår att besvara eftersom
teoriinslagen ofta varit integrerade i praktikmomenten. Lektionspassen tar ett helhetsgrepp där flertalet fysiska aktiviteter normalt
kräver kommentarer och instruktion av mer
teoretisk karaktär (”gympasalen” blir stundtals
”lektionssal”). Av de skattade siffrorna kan vi
dock se att andelen teoretiska inslag förklarligt
nog ökar upp i stadierna (hälsofostran, humanbiologi, regler m.m.). Totalt för grundskolan
är den dominerande teoritiden 5% av ämnet
(dock mer på högstadiet) – en genomsnittstid
som fördubblats på gymnasienivån. I gymnasiet tycks det totala teorinslaget ha minskat
något jämfört med 1996. Kan det vara ett medvetet agerande för att försöka kompensera det
starkt begränsade idrottsutbudet? Vad är det i
så fall för teoriundervisning man kunnat avstå
från? Idrottslärarnas ambitioner och styrning
mot praktik är förklarlig mot bakgrund av hur
lite tid som på vissa skolor står till buds för
hälsofostran och motion. Bekymret är dock att
stora delar av teorin också är nödvändig i de
här åldrarna. Ekvationen går inte ihop. Det blir
ibland både bristande kunskaper och för lite
träning.
Idrottsrörelsens (SISU:s) utbildningsmaterial
används knappast i skolutbildningen. Frågan
har inte förekommit i tidigare studier och
resultatet är delvis kopplat till skolornas teoriundervisning. Kanske är SISU-materialets
förekomst även en effekt av skolornas ökande
samspel med föreningslivet. Idrottens specialförbund riktar ofta in sig på åldrarna i mellanstadiet och det är därför ganska naturligt att
deras utbildningsprodukter i större utsträck-

ning förekommer i just mellanstadiet.
Undervisningens lokalisering är i huvudsak
ganska problemfri eftersom, den stora majoriteten skolor har tillgång till egna gymnastiksalar/idrottshallar. De flesta är också nöjda
med situationen men det finns skolor som röjer
problem med sin lokalsituation. Lokal- och
utrustningssituationen är inte alltid helt godtagbar (i den senaste nationella utvärderingen
av grundskolan upplevde också var femte
lärare att undervisningslokalerna inte var
ändamålsenliga). Lite förvånande är kanske att
friskolorna, där två tredjedelar i stor utsträckning saknar egna idrottslokaler, ändå hanterar
läget tillfredsställande. Majoriteten är där
nöjda med lokalsituationen. Den grupp, som
röjer problem i sammanhanget, består i stället till övervägande del av kommunala skolor.
Att, som friskolorna gör, tvingas söka lokaler/
anläggningar utanför skolan ger många gånger
tillfällen att disponera andra idrottsmiljöer än
flertalet kommunala skolors egna ibland otillräckliga ytor.
Samverkan med lokala idrottsföreningar inom
ämnet idrott och hälsa är inget ”måste” i skolvärlden. Idrottsämnet i grundskolans lägsta
klasser är normalt inget som kräver specialisering eller lokaler/utrustning där det behövs
hjälp ”utifrån”. Vi ser dock ett sakta växande
samspel. Samarbetet ökar upp i åldrarna och
börjar vanligtvis inte på allvar förrän fr.o.m.
mellanstadiet. På högstadiet rör det sig om varannan skola, vilket också gäller gymnasieskolan (där samspelet ökat märkbart jämfört med
för tio år sedan). Det handlar om utrustning,
instruktörer och för dem som saknar egna
(speciellt friskolorna), gäller det också lämpliga lokalytor. Det kan inte uteslutas att denna
samverkansprocess blivit en del av Handslaget,
trots att RF avrått föreningarna från att gå in i
idrottsämnet.
Elevinflytandet på idrottsämnet är ganska
uttalat i det svenska skolsystemet. Idag är det
nästan hälften av grundskolorna och två tredjedelar av gymnasierna som i stor utsträck-
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ning tar hänsyn till elevernas synpunkter.
Ett medelvärde på 3,4 i grundskolan och 3,8
i gymnasiet (på en femgradig skala) ger ett
positivt totalintryck. Vi vill dock markera att
det i studien handlade om lärarnas/skolledarnas uppfattning. Det är inte säkert att resultatet
hade blivit detsamma om vi frågat eleverna.
Å andra sidan stämmer uppfattningen ganska
bra med den senaste nationella utvärderingen
(NU-03), där över hälften av eleverna och
ännu fler bland lärarna anser att elevpåverkan
existerar i idrottsämnet.
Flertalet av eleverna, speciellt i grundskolan,
har mycket begränsade erfarenheter av olika
idrottsgrenar. En av idrottsämnets uppgifter
är och borde vara att ge eleverna möjligheter
att pröva olika aktiviteter. Redan 2000 ansåg
en betydande majoritet bland grundskolorna
att man, trots den begränsade tiden, lyckats
med att bredda utbudet och skapa tillfällen
att testa olika grenar på schemalagd tid. Idag
ser det ännu bättre ut – speciellt i mellan- och
högstadiet, där tre fjärdedelar av skolorna
anser att eleverna får bra chanser att känna på
olika idrotter i ämnet idrott och hälsa. Likadan är situationen i gymnasieskolan, vilket
måhända är lite förvånande med tanke på
idrottsämnets mer begränsade tidsomfattning i
gymnasiet. Vi ser heller ingen skillnad mellan
kommunala skolor och friskolor, trots att flertalet friskolor saknar egna idrottslokaler. Det
sistnämnda tycks inte vara någon belastning.
Hyrda lokaler/anläggningar kan ge tillräckligt
utrymme för variation om viljan finns. Totalt
ser det alltså ganska bra ut, men den absolut
största oklarheten är det stora utrymmet för
tolkningar av begreppet ”olika idrotter”. Även
två, tre olika idrotter är ju i princip möjliga att
räkna som ett flertal, men ett medelvärde på
3,8 på grundskolan och 4,1 i gymnasiet (på en
femgradig skala) borde tyda på att variationen
varit tillräcklig.
I grundskolan är det idag en massiv (nästan
total) uppslutning bakom uppfattningen att
ämnet ”idrott och hälsa” på skolan är ett ämne
för alla elever. På gymnasienivån är situatio-

nen nästan likadan (80%). Läget är dock något
mera dämpat (70%) bland friskolorna som
oftare har en speciell profil.
De flesta skolor bedömer att man klarar av alla
”moment” i kursplanen (friskolor tycks ha den
gynnsammaste positionen), men fortfarande
har var femte skola problem i sammanhanget
(ungefär samma som år 2000). Vinteridrotter, friluftsliv och simning är aktiviteter som
toppar problemlistan. Det handlar huvudsakligen om tidsbrist, ekonomi och lokalsvårigheter. Egentligen är kanske frågan lite felställd,
eftersom idrottsämnet idag delvis bytt profil.
Tidigare var det ett antal huvudmoment som
styrde ämnet, men dagens målstyrda kursplan ger lärarna större möjligheter att ”välja
bort” vissa moment/aktiviteter i stället för att
försöka få med allt och med sämre kvalitet.
Varför släpper man då inte vissa aktiviteter och
försöker nå målen med andra metoder? Kraven
på simkunnighet går dock inte att välja bort. I
den nationella utvärderingen betonas speciellt
tidsbristen som hinder för att nå målen. Inte
ens extratid hjälper dock de skolor som har
problem med simkunnighetskraven i kursplanen. Där krävs ibland omtänkande i den lokala
skolpolitiken, extra stödresurser och transporthjälp till simhallar där sådana inte finns på
nära håll. Fr.o.m. 1 september 2007 har regeringen delvis förändrat läroplanen i idrott och
hälsa för grundskolan i önskad riktning.
Elevfrånvaron på idrottstimmarna upplevs
generellt inte som något större problem. Frånvarofrekvensen varierar i olika klasser och man
noterar i allmänhet ingen speciell frånvarokategori. På många håll är tid och utbud alltför
snålt tilltaget för att man skall lyckas ”frälsa”
dem som inte redan är med i någon idrottsförening. I frånvarogruppen nämns ofta flickor
(inte sällan med invandrarbakgrund – en situation som kanske skulle kunna minimeras med
könsuppdelade lektioner?). Det handlar också
om skoltrötta elever utan motivation. På gymnasienivån är det något större frånvarofrekvens
i de yrkesinriktade/praktiska programmen.
Idag ser vi dock inte så många medicinskt
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befriade jämfört med tidigare studier. Kanske
har vi ändrat attityd gentemot idrottsämnet.
Måhända fanns flertalet elever med övervikt
tidigare med i kategorin medicinskt befriade,
något som knappast förekommer idag.

utbudet för elevval. Det kan t.ex. handla om
skolprofil (specialskolor med eget ämne) eller
andra skolpolitiska begränsningar, brist på
lärare/tränare, lokalproblem, schemaproblem
eller för få elever.

Hur är det med idrottsämnets status på skolorna? Ämnet idrott och hälsa hade redan vid
förra grundskolestudien (2000) stor popularitet, och vi kan idag se att popularitetsnivån
fått ytterligare ett lyft (3,6 på en femgradig
skala jämfört med 3,2 år 2000). I den nationella utvärderingen på grundskolan 2003 var
idrottsämnets väsentligaste syften (enligt lärare och skolledning) att ha roligt och lära sig
samarbeta, vilket ju inte borde minska ämnets
statusnivå. På gymnasieskolan betraktas det
också som ett mycket populärt område (medelvärde 3,3), även om konkurrensen med teoretiska ämnen här blir skarpare och vi finner en
större spridning (fler som inte tycker att ämnet
är så roligt och viktigt). Delar av den totalt
positiva uppfattningen ligger kanske i den skolprocess, som på många håll blivit följden av
läroplanstilläggen (strävan efter daglig fysisk
aktivitet) och det ganska omfattande samspelet
med idrottsrörelsen (bl.a. Handslaget).

Ämnet specialidrott

Begreppet ”individuellt tillval” finns i gymnasieskolan - ett val som totalt berör en ganska
liten andel av elevantalet. Vi ser emellertid
en mycket stor spridning mellan olika skolor
– både beträffande elevantal och antal timmar.
Processen är ovanligare i åk 1 än i följande årskurser (antalet elever ökar). Det genomsnittligt
utlagda antalet timmar är c:a 50 tim/år (något
färre än för tio år sedan). Var fjärde skola har
dock minst 100 timmar schemalagda genom
alla tre årskurserna. Det individuella valet
domineras naturligtvis av idrottsintresserade
elever och andelen som är ”enbart idrottsintresserade” har ökat jämfört med 1996 – en ökning
som delvis påverkats av friskolornas siffror.
Generellt borde området ”individuellt tillval”
styras av elevernas önskemål och det har det i
huvudsak gjort. Undantagen gör dock att man
frågar sig hur fritt det här valet egentligen är.
Det finns många faktorer som kan avgränsa

Andelen specialidrottselever är idag nästan
dubbelt så stor som för tio år sedan. Framväxten
av friskolor med idrottsprofil och utvecklingen
av lokala och regionala idrottsgymnasier har
märkbart förändrat läget. Det här är ett område
med tydlig grenspecifik karaktär, där tävlingsinriktning och talangutveckling (på flera håll
elit) är väldigt tydlig, och där samspelet med
idrottsföreningar och förbund är vanligt förekommande och ofta en förutsättning.
Merparten (2/3) av skolorna noterar att man
inte betalar någon ersättning till idrottsrörelsens ledare/tränare för deras insatser, vilket
verkar något förvånande. Hur kan idrottsrörelsen ställa upp helt ideellt i ett skolämne och
varför betalar inte skolorna?

Friluftsdagar
I och med de senaste läroplanerna togs regleringen av antalet friluftsdagar bort och det är
numera upp till de lokala skolorna att frigöra
resurser till detta ändamål. Från en statlig
reglering med en viss omfattning (10-12 dagar
enligt 1955 års timplan) till ingen reglering
alls. Det borde ju vara en chans och en utmaning! Längre återkommande organiserade
perioder ute i skog och mark ger positiva
ingångar till framtida friluftsliv och möjliggör
också aktiviteter som annars skulle vara teoretiskt och praktiskt omöjliga även med betydligt mer idrottstimmar på schemat. Så blev det
dock inte. I stället slopades friluftsdagarna helt
på vissa skolor. Den kommunala ekonomin
begränsar många skolors förmåga att med
hjälp av friluftsdagar eventuellt kompensera
det snäva utbudet av ämnet idrott och hälsa.
Tidigare studier (1996; 2000) visade att man
tappat mark betydligt – en minskning som
hade börjat redan i slutet av 70-talet och spe-
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ciellt efter att ansvaret för skolverksamheten
överlåtits åt kommunerna.
Idag ser det lite ljusare ut på grundskolenivån,
där nästan alla skolor har en eller flera hela friluftsdagar och där ungefär 60% också använder sig av halvdagar. Det är en viss förbättring
jämfört med år 2000 även om ökningen inte
är så stor (den ekonomiska hotbilden är fortfarande tydlig). Situationen på grundskolan är
dock klart bättre än i gymnasieskolan, där vi i
stället ser ett försämrat läge (totalbilden räddas
något av friskolorna). Genomsnittligt har man
på grundskolan idag 3,2 heldagar och 3,5 halvdagar. Motsvarande siffror i gymnasiet är 2,4
respektive 1,9.
Spridningen är större än tidigare inom hela
skolområdet (större än i tidigare studier) – från
gymnasieskolor där begreppet friluftsdagar
inte existerar alls till enstaka grundskolor med
”friluftsdag” i princip varje vecka. På lågstadiet är det vanligast med halvdagar medan
resten av grundskolan och gymnasiet i större
utsträckning föredrar heldagar. I gymnasieskolan går det knappast att genomföra någon
meningsfylld friluftsverksamhet på så kort
tid som en halv skoldag. Situationen påverkas
naturligtvis av skolans läge. Många skolor har
uttalat sig när det gäller antalet friluftsdagar.
Här är två kontrasterande synpunkter:
”Vi har 2 friluftsdagar per termin – alltså
4/läsår med orientering/friidrott/skidor eller
annat. Sedan har vi halva eller hela utedagar
varje vecka – d.v.s. 13-15/termin och klass”.
(mellanstadieskola)
”Lärarnas ersättning har tagits bort. Alltså
inga friluftsdagar sedan 3 år”. (gymnasieskola)
På pluskontot idag noterar vi att två tredjedelar
av skolorna lägger friluftsdagarna helt utanför
anslagen tid till idrottsämnet. Det är bland
grundskolorna en viss förbättring jämfört
med tidigare studier, medan läget är ungefär
detsamma i gymnasieskolan. I övrigt är det
slumpen som avgör vilka timmar som drabbas.

Är det friluftsdag på onsdag och jag har idrott
och hälsa på onsdagar så missar jag den tiden.
Vi noterar också att var tionde gymnasieskola
tar sina fåtaliga friluftsdagar helt från ämnet
idrott och hälsa (ungefär samma som 1996).
Friluftsdagarnas innehåll toppas fortfarande av
”friluftsliv”, vilket en gång var det ursprungliga syftet. Bland s.k. friluftsaktiviteter finner
vi även skidåkning, skridsko och orientering.
I lågstadiet förekommer också olika former
av friluftslek. I övrigt handlar det om allehanda idrottsgrenar. Friluftsdagarna har mer
eller mindre blivit fysiska temadagar där man
lägger in olika aktiviteter som av tids- eller
lokalmässiga skäl inte platsar inom ramen för
normala idrott och hälsa lektioner. Den största
skillnaden, mellan grundskolans och gymnasieskolans topplista beträffande friluftsdagsaktiviteter, är att bollspel prioriteras högre på
gymnasienivå medan friidrott hamnar klart
lägre på listan. Friidrott har även tappat mark
jämfört med gymnasiestudien för tio år sedan.
Det är förvånande mot bakgrund av friidrottens stigande popularitet efter de senaste årens
stora svenska framgångar. Måhända är det
i stället mera friidrott i den normala utbildningen i idrott och hälsa?
Merparten skolor har nära eller mycket nära
till natur- och friluftsterräng. Var femte grundskola (speciellt högstadiet) och en tredjedel av
gymnasierna har dock markerat svårigheter
i detta avseende (resavstånd på minst 2 km),
vilket delvis styr friluftsdagarnas tidsutbud
och aktivitetsinnehåll.
Eftersom tiden till friluftsdagarna i stor
utsträckning ligger helt utanför idrottsämnet, är det inte oväntat att fler personer (flest
lärare) än idrottslärarna finns med som ledare
vid friluftsdagarna. Den bilden är också tydligare idag än tidigare. På grundskolan kan vi
dock se något fler skolor där enbart idrottslärarna leder och ansvarar för verksamheten. I
sammanhanget konstaterar vi den något växande gruppen skolor där friluftsdagarnas exis-
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tens och genomförande är beroende av skolans
idrottsförening och/eller eleverna själva.
Den dominerande bilden är att friluftsdagarna
äger rum utan idrottsrörelsens medverkan (om
vi bortser från berörda skol-IF). Det är knappt
var sjätte skola (något fler friskolor) som i
större utsträckning samverkar med lokala
idrottsföreningar under friluftsdagarna. Till
skillnad från exempelvis ”specialidrott” förutsätts att skolorna har egen kompetens för att
klara sina friluftsdagar, vilket inte hindrar att
man här ibland söker hjälp - framför allt med
lokaler/anläggningar och utrustning men även
med instruktion i vissa grenar.
Elevernas inflytande är klart märkbar också
när det gäller friluftsdagar. Det är stor variation (speciellt inom grundskolan) men vi kan
se att påverkansgraden ökar med stigande
ålder och inte oväntat är det gymnasieeleverna
(särskilt i friskolor) som får mest genomslag
för sina åsikter. Resultatet känns naturligt mot
bakgrund av det växande antal friluftsdagar
som arrangeras av just gymnasieelever.

Övrigt
I både grundskolans och gymnasiets frågeformulär förekom en lista med olika alternativa
huvudsyften beträffande ämnet idrott och
hälsa. Vad betraktar man som det viktigaste
resultatet för eleverna av ämnet idrott och
hälsa? Exakt samma alternativ finner vi hos
90% av grundskolorna och i 96% av gymnasierna - nämligen: ”Att uppmuntra att man tillägnar sig en aktiv och hälsosam livsstil.”
Idrottsämnets utveckling mot hälsa är tydlig.
I LPO-94 nämns begreppet ”hälsa” inte bara i
kursplanerna för idrott och hälsa. Man markerar också en strävan mot att integrera ”hälsa”
även i andra ämnen – t.ex. i form av temadagar
för hela skolan. Samma budskap fast många år
senare (läroplaner får sällan snabba genomslag i skolvärlden) läser vi i en debattartikel i
Lärarnas Tidning 2007/13: ”Ett sätt att skapa
framtidens hälsomedvetna vuxna är att skolan
lägger till hälsoperspektivet i alla ämnen

– inte bara i det som heter idrott och hälsa”.
En sådan utveckling har också skett i ett växande antal skolor och i studien ser vi att flertalet skolor (huvudsakligen grundskolor) tydligt
har tagit åt sig budskapet från läroplanen. Så
här låter det från en lågstadieskola: ”Vår skola
har varit med i ”Stopp-projektet” tillsammans
med Huddinge sjukhus. Vi har infört 30 min
rörelse/dag + 2 gympatimmar/vecka. Skolmåltiderna har ändrats, så att vi får salladsbuffé
till lunch och nyttiga mellanmål. Vi håller på
att utveckla oss till en hälsocertifierad skola.
Vi har en ”må-bra” profil nu!”
I undersökningen får vi också många synpunkter som handlar om att dela upp ämnet idrott
och hälsa i två ämnen för att få tillräckligt med
utrymme för både teori och praktik. Att göra
hälsa till ett eget ämne för att slippa minska
utrymmet för ”svettdroppar”. Så här låter
det t.ex. från en kommunal gymnasieskola:
”Skolan är enda forumet som når alla ungdomar. Därför måste vi skapa utrymme för alla
elever. Fler timmar, olika typer av verksamhet
och grupper. Idrotten ger självförtroende,
främjar samarbete och ger kunskap om betydelsen av god hälsa i livet. Man borde införa
ämnet hälsa och livskunskap och behålla det
praktiska idrottsämnet. Minimum 3 ggr/veckan
för varje elev hela skoltiden”.
Hur klarar man på skolorna av att följa den nya
läroplansförordningen? Det ganska tuffa kravet
i grundskolan att ”sträva efter att erbjuda alla
elever daglig fysisk aktivitet under skoltid”
tycks fungera ganska bra i varannan lågstadieskola, vilket vi tidigare presenterat exempel på. Betydligt svårare har man haft det på
högstadiet. Ett medelvärde för lågstadiet på 3,4
jämfört med högstadiets 2,2 på en femgradig
skala visar att grundskolan har en bra bit kvar
till ”målet” även om det går sakta framåt.
Gymnasieskolans något mjukare krav att ”skolorna skall sträva efter att ge gymnasieeleverna
förutsättningar att regelbundet bedriva fysisk
aktivitet” klarar man enligt uppgift i drygt
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hälften av friskolorna jämfört med enbart var
fjärde kommunalt gymnasium. Att få alla
med på hälso- och motionsspåret i gymnasiet
blir en svår uppgift, som mer än väl tangerar
frågeställningen i en rapport från Larsson &
Redelius (red) (2004 s.68): ”Hur ser den
undervisning ut som verkligen utgår från de
icke föreningsanslutnas villkor?”
Informationen och svaren i frågeformulären
har i huvudsak (c:a 80%) kommit från skolornas lärare i idrott och hälsa. Det gäller både
grundskolan och gymnasiet. I övriga fall har
det handlat om rektor/skolledare eller enstaka
andra lärare (i grundskolan). Faktainformationen har överlag känts ”proffsig” och sakkunnig
och uppgifterna, som lämnats vid sidan av alla
färdiga svarsalternativ, har i huvudsak verkat
trovärdiga.

Avslutningsvis
Slutsummeringen innehåller många positiva
intryck – till skillnad från tidigare RF-studier
(1996 respektive 2000).
Gemensamt för hela skolsektorn (grundskola/gymnasieskola) är att andelen med olika
former av ”idrottsprofil” har ökat starkt. Vi
finner också ett ökat samspel med idrottsrörelsen inom och utanför Handslagsprojektet.
Idrottsämnets status har ökat (större spridning
dock i gymnasiet) och det finns en kraftfull
majoritet bakom uppfattningen att ämnet idrott
och hälsa idag är ett ämne för alla. Det finns
också ett växande antal friskolor i båda skolformerna.
På grundskolan har idrottsämnet fått en tydligare profil mot hälsoområdet och ämnet ”Idrott
och hälsa” har totalt sett fått ökat utrymme
(undantag finns). Bilden av friluftsdagar är
också ganska positiv bland grundskolorna och
andelen skolor med skol-IF är ungefär densamma som tidigare (även om de flesta är mer
eller mindre passiva).
På gymnasienivån konstaterar vi fortsatta försämringar både när det gäller idrottsämnet,

skolidrottsföreningar och friluftsdagar (många
positiva undantag finns dock). Totalsituationen räddas på flera fronter genom friskolornas
medverkan i studien. Andelen ”idrottsskolor”
har dock ökat vilket innebär totalt fler specialidrottselever.
Området ”fysiska aktiviteter” har alltså ökat
i grundskolan medan gymnasiet fortfarande
har problem. Man kan möjligen tycka att det
inte gör så mycket att idrottssituationen blivit
sämre på gymnasienivån. Det hade varit värre
om det vore tvärtom (d.v.s. försämringar i
grundskolan). Det är dock beklagligt om vi
får en växande skara otränade, fysiskt omotiverade och hälsomässigt okunniga elever som
lämnar gymnasieskolan.
Det verkar som om situationen i grundskolan långsamt förbättras (läroplanstilläggen
har äntligen uppmärksammats). Även om det
skulle finnas en annan bild dold i bortfallet
kan vi ändå konstatera att undersökningsgruppen/svarsgruppen är klart större än tidigare
RF-studier – fler skolor och fler elever. Många
röster ligger bakom redovisade resultat och
uppfattningar.
Stora delar av gymnasieskolan har alltså fortfarande problem på idrott och hälsa-området. Vi
skall här också notera att dagens (2007) situation jämförs med läget 1996! Kan situationen,
trots all debatt på området, verkligen bli sämre
än vad den var för drygt tio år sedan?
Friskolorna växer dock fram som en ”dark
horse” på idrottsområdet. Flertalet friskolor har
skapats med just idrott som dragplåster och det
finns en ganska stor andel friskolor med tydligare idrottsprofil och fler idrottselever (merparten specialidrottselever). Vi finner dock
färre friskolor med egna skol-IF och idrott och
hälsa är i lägre grad ett ämne för alla (främst
p.g.a. olika specialskolor). Utvecklingen är
starkast på gymnasieområdet och jämfört med
de kommunala skolorna ser vi bl.a. följande
utmaning från friskolorna i studien:
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• Generellt högre lärartäthet
• Fler skolor lyckas bättre beträffande
SKOLFS krav på daglig fysisk aktivitet
• Större möjligheter att få med alla moment i
kursplanen
• Generösare utbud av friluftsdagar
• Tillgång till lämpliga lokaler/anläggningar
trots att flertalet skolor saknar egna lokaler
• Mer utbredd samverkan med lokala idrottsorganisationer trots att färre deltagit i Handslaget
• Inga friskolor tror på försämringar av
idrottsämnet i framtiden

för alla intressen (eller borde finnas). På
många skolor är det dock en bit kvar – speciellt
på området hälsomedvetande och innan man
når alla elever som finns kvar utanför idrottsrörelsen.

Den positiva bild som flertalet berörda friskolor tecknat beträffande idrotten i skolan borde
stimulera till en djupare studie kring deras
upplägg och innehåll när det gäller bl.a. idrottsämnet och friluftsdagarna. Detta bör vara en
angelägen uppgift för skolforskare.
Det är nog ingen tvekan om att friskvårdsområdet alltmer sprider sig inom och utanför
skolvärlden. Vi har i studien märkt vissa farhågor om att idrottsrörelsens inflytande på
idrottsämnet skulle vara alltför starkt (d.v.s.
fokusering mot resultat/prestation i stället för
hälsa) för att kunna vidgas och nå alla elever.
Studien styrker inte några sådana farhågor
– snarare tvärtom. Det tydligaste tecknet i
denna studie, jämfört med tidigare, är i stället
den växande hälsofokuseringen och alla skolor
med olika försök till ”må-bra” profil.
Samtidigt ser vi att tävlingsidrotten får sin
beskärda del. Det har nog inte så mycket med
Handslaget att göra. I det projektet gjorde föreningarna stora insatser med bl.a. olika former
av lekidrott och upplägget har dessutom skett i
samverkan skola/idrott, vilket förhoppningsvis
garanterat att verksamheten passat skolans ideologi. Talangutvecklingen och tävlingsidrotten
har i stället sin plats i den starkt växande specialidrotten.
Totalt sett verkar det som att bredden på
”idrottsämnet” ökat i skolan. Det finns plats
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UNDERSÖKNINGSMODELL
Metod
Studien genomfördes – i likhet med 1996
– som en riksomfattande brett upplagd enkätundersökning (postal enkät) riktad till både
grundskolor och gymnasieskolor. Denna gång
innefattades även friskolorna, vilket inte var
fallet i tidigare RF-studier på skolområdet
(1996 respektive 2000).
RF-kansliet har med hjälp av Statistiska Centralbyrån (SCB) svarat för urvalet av undersökningsgruppen. Frågeformuläret till berörda
skolor – adresserat till skolledare/idrottslärare – var till stor del utformat för att kunna
jämföra svarsbilden med tidigare RF-studier.
Utskick av frågeformulär, missivbrev och frankerade svarskuvert gjordes från RF-kansliet.
De ifyllda frågeformulären hamnade sedan
anonyma hos de forskare vid Göteborgs universitet som svarade för studien.

Urval
Urvalsmodellen innebar en systematisk utgallring av ungefär var fjärde gymnasieskola och
ungefär 15 procent av landets grundskolor.
Grundskoleurvalet omfattar ungefär lika stora
andelar från respektive stadium (låg, mellan,
hög) – dock med en viss övervikt för mellanstadiet (skolår 4-6) Samtliga län är representerade och antalet skolor i urvalet har med hjälp
av obundet slumpmässigt urval kvoterats ut i
förhållande till andelen skolor/län.
På gymnasieområdet har skolor med färre än
50 elever inte medtagits i urvalet. Gymnasieskolans urvalsgrupp i studien omfattar totalt
172 skolor (därav 64 friskolor).
Grundskolans undersökningsgrupp (totalt 675
skolor av vilka 89 är friskolor) fördelar sig stadiemässigt på följande sätt:
- Skolår 1-3
= 204 skolor (c:a 30%)
- Skolår 4-6
= 269 skolor (c:a 40%)
- Skolår 7-9
= 202 skolor (c:a 30%)

Undersökningsgruppen utgör sammantaget ett
tvärsnitt av det svenska skolsystemet. Frågeformuläret har hamnat hos totalt 847 rektorer/
skolledare från norr till söder – i alla län och
(vad gäller grundskolan) även de flesta kommuner i landet.

Genomförande
Undersökningsarbetet inleddes i början av
februari 2007 med samtal mellan berörda
forskare och RF-kansliet beträffande strategi,
urvalsgrupper och frågebatterier. En första
preliminär version av mätinstrumentet (frågeformulären) skickades för synpunkter och
kompletteringar till olika företrädare för bl.a.
RF, SISU (idrottsrörelsens studieförbund) samt
Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) i Stockholm.
Efter vissa justeringar utsändes frågeformulär, missivbrev och frankerade svarskuvert i
mitten av mars –07 till samtliga målgrupper.
Hjälp med urval och adresser till berörda skolor erhölls, som tidigare nämnt, från SCB:s
skolregister.
För att öka svarsbenägenhet och motivation
att delta i studien utlovades som ”morot” att
respektive skola i samband med enkätsvaret
fick välja en bok ur delar av SISU:s sortiment.
Första utskicket resulterade (trots ”moroten”) i
ett ganska klent gensvar med en svarsfrekvens
på c:a 40%. Måhända är skolvärlden ganska
trött på diskussionen om elevernas fysiska
hälsa och alla utvärderingar och avrapporteringar i sammanhanget. Efter en påminnelse,
som gick ut till skolorna i mitten av april,
kunde vi efterhand summera svar från 65% av
gymnasieskolorna och 58% av grundskolorna.
Den något mindre procentandelen från grundskolorna kan kanske delvis bero på att föreliggande studie är den tredje, enbart från RF, som
drabbar just grundskoleområdet inom loppet
av en tioårsperiod. Dessutom är de som fungerar som ”idrottslärare” i grundskolan (kan
vara klasslärare) inte lika lätta att finna som
på gymnasieskolorna. Svarsbilden framgår av
följande tabell:
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Tabell 38:
parentes)

Svarsfrekvens (friskolor inom

Utsända
formulär Antal svar

Procent

Gymnasieskolan

172 (64)

112 (38)

65 (59)

Grundskolan

675 (89)

388 (54)

58 (61)

Bortfall
Geografiskt noterar vi en ganska heltäckande bild av idrottssituationen i skol-Sverige.
I det större perspektivet finns samtliga län
representerade. Gymnasieskolorna har störst
bortfall (knappt 50% av skolorna har svarat)
i Jönköpings län. Samma är situationen bland
grundskolorna i Värmland och Östergötland.
På kommunal nivå har vi på gymnasieområdet
svar från skolor i 72 av 96 berörda kommuner
(75%) och bland grundskolorna som svarat
finns 177 kommuner representerade av urvalets totalt 216 (82%).

Grundskolornas något större bortfallsgrupp
innehåller ingen övervikt av speciellt utmärkande skolformer. Här finns hela skalan
representerad, vilket inte ger anledning att
misstänka någon särskild snedhet i undersökningsmaterialet. När det gäller åldersgrupper
existerar dock ett något större bortfall bland
de skolor som representerar mellanstadiet (åk
4-6). Sammantaget summerar vi ungefär lika
många svar från samtliga tre skolstadier c:a 120-140 från varje stadiegrupp (låg, mellan
respektive hög). Eftersom stadiegruppen 4-6
år från början utgjorde c:a 40% av undersökta
skolor blir emellertid bortfallet från just åk 46 något större än beträffande övriga stadier.
Svars- och bortfallsbilden i grundskolan fördelat på respektive stadier framgår av följande
tabell:
Tabell 39: Svarsbilden i grundskolans olika stadier
Utsända
formulär

Antal
svar

Procent

Lågstadiet
(åk 1-3)

204

121

59

Mellanstadiet
(åk 4-6)

269

143

53

Högstadiet
(åk 7-9)

202

124

61

Ungefär 40% av undersökta gymnasieskolor
är friskolor (en andel som är ständigt ökande).
Friskolegymnasiernas något svalare svarsintresse (59%) har påverkat gymnasiegruppens
totala svarsfrekvens. Siffrorna från de kommunala gymnasieskolorna ligger totalt på närmare 70%. När det gäller grundskoleområdet
märks inte friskolorna på samma sätt. Här är
bilden omvänd, men trots friskolornas något
tydligare svarsintresse (61%) påverkas inte den
totala svarsfrekvensen. Andelen friskolor är
betydligt lägre inom grundskolan (enbart 14%)
än på gymnasieområdet.

Trots att vi saknar svar från flera skolor och
att bortfallet denna gång är något större än vid
tidigare RF-studier (1996, 2000) bör svarsgruppen generellt vara både tillräcklig och
trovärdig när det gäller synpunkter på området
i nuläget.

I gymnasieskolornas bortfallsgrupp finner vi
ett flertal yrkestekniska gymnasier/ industrigymnasier, några internationella skolor, ett
lantbruksinstitut och vissa andra specialskolor
där intresset för studier av idrottsområdet kan
vara ganska fragmentariska. Bland de gymnasier som inte svarat finner vi dock även ett
mindre antal skolor (både friskolor och kommunala) med erkänt tydliga idrottsprofiler (bl.a.
Riksidrottsgymnasium), vilket i sammanhanget är mer svårförklarligt.

En annan typ av bortfall gäller det interna
bortfallet – d.v.s. de som inte besvarat enstaka
eller flera frågor i det inskickade frågeformuläret. För grundskolans del ligger detta bortfall
generellt på 0-3%. Några få procent ytterligare
avstod från att besvara frågorna om möjligheten att få med alla moment i utbildningen, om
ämnets tidsmässiga förändring jämfört med
tidigare, samt om andelen teori i undervisningen (bortfall 6-8%). Den största oklarheten
och därmed också det största interna bortfallet
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(15%) gällde frågan om idrottsämnets framtida
utveckling.
När det gäller gymnasieskolan är det också ett
normalt bortfall på 0-3%. Frågan om idrottsämnets utveckling jämfört med förra studien
har ett bortfall på 20% (framförallt beroende
på de av dagens friskolor som inte existerade
1996). Det största bortfallet (35-45%) finner
vi beträffande frågorna om antal tillfällen och
lektionstidens längd i åk 3. För bortfallet svarar
alla de skolor som inte har idrott och hälsa alls
eller har väldigt lite undervisning under sista
gymnasieåret.
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