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Sociologiska Instutitionen 

 

Då dagens miljöer stödjer inaktivt beteende och då befolkningen blir bara fetare och fetare är 

det av intresse att se till att våra barn rör på sig mer. Uppsatsen syftar till att i ett sociologiskt 

perspektiv identifiera de hinder och möjligheter som kan uppstå när man skall få skolbarn och 

skolungdom att röra på sig och huvudfrågan är: Hur skall vi få barn och ungdom att röra på 

sig mer?  

 Uppsatsen grundar sig på en översikt av ett urval forskningsrapporter och annan 

litteratur om barn och ungdomars hälsa- och motionsvanor samt två egna fallstudier. 

Fallstudierna är utförda på två skolor med profil att arbeta med fysisk aktivitet. Metoden jag 

använt mig av är kvalitativ intervju och informanterna arbetar med eller i skolorna på ett 

organisatoriskt plan eller i förening som samarbetar med skolan vad gäller fysisk aktivitet. 

Allmänteoretiskt använder jag socialisationsteoretiska resonemang och Steven Lukes begrepp 

yttre och inre strukturella hinder. 

 I fallstudien framträder problem som bl.a. brist på lokaler och utrustning samt 

ungdomsledare. De möjligheter å andra sidan som poängteras är bl.a. föreningars intresse att 

få igång fler barn och ungdom i verksamheten. Den största förutsättningen, men också kanske 

det största hindret är enligt författaren individers attityd till fysisk aktivitet samt frånvaron 

eller närvaron av strukturella hinder. I uppsatsen diskuteras att attityd och intresse varierar 

utifrån ett genusperspektiv och fallstudien lyfter fram både yttre och inre strukturella hinder. 

Även möjligheter att forcera eller mildra dessa hinder framträder och i slutändan anser 

författaren att samhället i sin helhet måste ta ställning till den ohälsa som finns.  

 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, rörelse, inaktiv, aktiv, barn, genus 
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1. Inledning 
 

”De är ca 30% som tränar som idioter på fritiden och dem behöver man inte oroa 

sig över, ca 30% som promenerar en halvtimme per dag, det är väl okej, dom klarar 

sig sedan har vi de sista ca 30% som inte gör någonting det är där vi har en 

riskfaktor.  ”(SkånePål) 
 

”Många är fysiskt inaktiva vilket är en huvudanledning till de ökade problemen med 

övervikt och sjukdomar som t.ex. diabetes bland barn och ungdomar. Fysiskt 

inaktiva barn löper också stor risk att i vuxen ålder drabbas av sjukdomar och för 

tidig död.” (Strandell & Bergendahl, 2002, s.5) 
  

Utgångspunkten för detta arbete ligger i mitt eget intresse för friskvård samt Kalix Kommuns 

intresse för att få skolbarnen mer fysiskt aktiva. Citaten ovan belyser ungefär hur många som 

är fysiskt aktiva och hur fysisk inaktivitet påverkar vår välfärd. Idag lider Sveriges vuxna av 

välfärdsjukdomar som övervikt, diabetes, samt hjärt- och kärlsjukdomar och detta påverkar 

hela livssituationen. Sjukskrivningskostnaderna överstiger sjukvårdskostnaderna och är de 

tyngsta kostnaderna i landets budget (Malmkrona & Turk, 2003). Rapporter från Världshälso-

organisationen (WHO) visar på att det idag finns lika många undernärda människor som det 

finns överviktiga (Malmkrona & Turk, Ibid.). Men vad händer med våra barn? 

I en artikel skriver pedagogen, Gunilla W Lindgren (1986), att mellan 1883-

1965 hade flickor och pojkar blivit smalare, men vid 1965 vände trenden och barnen blev 

tyngre. Barnläkaren Jan Sunnegårds studier av barn födda 1955 och 1967 visade att energi-

intaget var lägre hos barnen födda 1967 trots att de väger mer i förhållande till sin längd, 

jämfört med barnen födda 1955. Därav dras ”den logiska slutsatsen att barn och ungdomar 

blivit allt mindre fysiskt aktiva” (Lindgren, Ibid., s.8). 

När våra barn blir allt mer fysiskt inaktiva är det viktigt att hitta nya vägar till 

kroppslig aktivitet för våra barn, speciellt för de barn som är fysiskt inaktiva på sin fritid. 

(Bergendahl, Kallings, Strandell, 2002). Därför kommer avsikten med uppsatsen att var 

följande; att identifiera de hinder och förutsättningar/möjligheter som finns organisatoriskt för 

att skolbarn skall bli mer fysiskt aktiva.  
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1.1 Bakgrund 
I dagens samhälle använder vi våra kroppar i allt mindre utsträckning för vår överlevnad och 

vårt vardagliga liv kräver allt minde fysisk ansträngning. För hundra år sedan var det 

självklart att de flesta barnen fick sitt rörelsebehov tillfredställt utanför skolan, men idag får 

den elev som bor för långt bort skjuts till skolan. Våra barns vardag präglas numera av att 

sitta stilla i skolan och då ”bråttom samhället” tvingar individer att ta buss och bil, försvinner 

den vardagliga chansen till motion (Strandell & Bergendahl, Ibid.). Men vår kropp är inte 

byggd för att sitta still, den är byggd för rörelse. Kroppen har ett ”fysiologiskt och medicinskt 

behov av regelbundna kroppsrörelser” skriver Peter Lammning & Johan Tranqvist, (2001, 

s.7.), båda från Folkhälsoinstitutet, Fhi. Vi behöver fysisk aktivitet för att må bra. 

Angbratt, et al. (2003) skriver att övervikt och fetma är ett växande hälso-

problem i Sverige och att förekomsten av fetma stiger bland barn och ungdom samt att 

övervikt under uppväxttiden kan kopplas bl.a. till nivå av självkänsla och skolprestationer. I 

forskningsprojektet ”Skolbarns hälsovanor” (Danielsson, 2003) står det att barnens 

självskattade hälsa, somatiska (kroppsliga) och psykiska besvär samt allmänt välbefinnande 

försämras med ökad ålder och att skillnaden mellan pojkar och flickor också växer med 

åldern. Över tid har både de somatiska och psykiska besvären ökat både bland pojkar och 

flickor. Även andelen fysiskt inaktiva ökar med åldern, parallellt med att andelen som tittar 

på tv och använder datorn mer än fyra timmar om dagen tilltar med åldern. Vidare skriver 

Danielsson (Ibid.) att fler pojkar än flickor är fysiskt aktiva minst en timme fem dagar i 

veckan, men killarna är samtidigt också stillasittande mer än fyra timmar om dagen. 

Då dagens miljöer stödjer inaktivt beteende istället för fysisk aktivitet utvecklar stora grupper, 

där i bland våra barn en fysiskt inaktiv livsstil (Lammning & Tranqvist, Ibid.). 
 

1.2 Syfte, frågeställning samt avgränsningar 
Då dagens samhälle blir mer och mer stillasittande och fritidsaktiviteter som utomhuslek och 

spontanidrott har fått hård konkurrens av tv, dataspel och Internet, är det av stor vikt att hitta 

nya vägar till fysisk aktivitet för barnen. Detta då inaktiva barn i regel blir inaktiva vuxna 

(Raustorp, 2000). Intentionen med min uppsats är att identifiera de hinder och möjligheter 

som kan uppstå på ett organisatoriskt plan när man skall få skolbarn och skolungdom att bli 

mer fysiskt aktiva och huvudfrågan kan enkelt formuleras som: 
 

Hur skall vi få barn och ungdom att röra på sig mer? 
 



 

3 
 

Ämnet jag behandlar har många olika infallsvinklar så som psykologiska, pedagogiska, 

medicinska m.m. Här kommer jag att endast använda mig av ett sociologiskt angreppssätt och 

jag är medveten om att man behöver ta in fler aspekter i arbetet för att få ett bättre grundat 

material på hur man skall få barnen att bli mer fysiskt aktiva. Att göra en total undersökning 

på alla involverade i det utvalda projektet samt med alla inblandade i norrlandskommunen 

skulle vara omöjligt. Jag har därför bara intervjuat de personer som är involverade på ett mer 

organisatorisk plan, vilket också har inneburit att jag utelämnat lärare, ledare/tränare, barn/ 

ungdom samt föräldrar. På grund av dessa avgränsningar förstår jag att man tappar intressanta 

vinklar på uppsatsen, men det finns inte utrymme att ta med deras ståndpunkt i denna uppsats. 

Även ett mångkulturellt perspektiv hade varit intressant men det finns det inte plats för. 

 

1.3 Definition av begrepp 
Fysisk aktivitet - Vardaglig aktivitet, Förflyttning till och från skola, Arbetsbelastning,  

Idrottsträning, Motion (Fhi, 1999) 

Handslaget – En satsning från Sveriges Riksidrottsförbund, Rf för att sporra förbund och  

 idrottsföreningar att bl.a. öppna verksamheten för fler, satsa mer på flickors  

 idrottande och intensifiera samarbetet med skolorna. (Rf, 2004) 

MeNY -  Ett samarbete mellan livsmedels- och bioteknikindustrin och är ett utbildnings- 

program som kopplar ihop industrin med forskarvärlden på nytt sätt. (MeNY,  

2004) 

Skolans val – 600 timmar som skolan kan profilera sig med. (Svensk facklitteratur, 2002) 

Vägvisarna – Fanns anställda på skolan och dennes ansvarsområden var bl.a. att informera 

 eleverna om aktiviteterna som fanns på skolan, se till att det fanns lokaler till 

 klubbarna samt kontrollera att klubbarna skötte sina åtaganden, m.m. 

 (Sörensen, 2002) 
 

1.4 Disposition  
Den första delen behandlar bakgrund, syfte och frågeställningar. Det efterföljande kapitlet är 

en presentation av tidigare, för arbetet relevant forskning och efter det kommer en 

genomgång av de teoretiska utgångspunkterna som är socialisation och Steven Lukes inre och 

yttre strukturella hinder. Sedan följer metod delen där bl.a. etik, metod samt urval behandlas. 

Efter detta redogörs resultatet tillsammans med analysen och till sist kommer en 

slutdiskussion. 
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2. Redogörelse av kunskapsläge 

Här nedan följer en allmän redogörelse av ämnet för att man skall förstå uppsatsen relevans 

och aktualitet, men även presentation av specifika undersökningar och rapporter som jag 

ansett varit av betydelse för mitt arbete. 
 

2.1  Föräldrar 
Föräldrar är viktiga och det är troligt att barn övertar sina föräldrars värderingar till fysisk 

aktivitet och idrott (Aggestedt & Tebelius, 1975). I ”Föräldrars engagemang inom 

barnidrott” (Kjellman & Nyberg, 1998) står det om Ewings och Lewkos undersökning som 

visade att flickors idrottande var relaterat till både moderns och faderns grad av aktivitet, 

medan pojkars idrottsintresse berodde endast på i vilken utsträckning pappan var aktiv. Även 

sociologen, Viveca Östberg (2001) skriver att klasskillnader, familjetyp och föräldrars 

födelseland inverkar på barnens (13-18 år) mat, motions och rökvanor. 

 I en undersökning av Svenska Riksidrottsförbundet, Rf (2003a) framkom att 

majoriteten, 77 % av föräldrarna ville att deras barn skulle pröva många olika idrotter, medan 

15 % av deltagarna inte ville att deras barn skulle pröva många olika idrotter. Föräldrars 

engagemang i barnens fritidsaktiviteter är viktigt då lagom föräldraengagemang stödjer och 

motiverar barnet till eget intresse (Kjellman & Nyberg, Ibid.). Det kan vara svårt för 

föreningar att få föräldrar att engagera sig och i häftet ”Samspel med föräldrar” (Sveriges 

Riksidrottsförbund, 1987, s.15) står det att: 
 

”Viktigast, tror jag, för att nå ökad föräldramedverkan är att föräldrarna har eget 

personligt utbyte av verksamheten. Även om man inser hur viktigt aktiviteten är för 

sitt barn, så är det lättare att engagera sig om man själv också känner sig 

tillfredställd.”. 
 

En del av projekten som presenteras i häftet vill knyta föräldrarna till sig, som ledare eller i  

andra förtroendeuppdrag, medan andra fokuserar på att utveckla ett gemensamt intresse för 

barn och föräldrar. Föräldrars engagemang genom olika förtroendeuppdrag, som publik, 

chaufför m.m. gör att barnens idrott blir en livsstil. Man investerar i idrott som hela familjen 

kan samlas kring vilket kan uppfattas som ett familjeprojekt, menar idrottsforskaren Staffan 

Karp (2000). Pedagogerna, Inga Hammargren och Karina Nordén (1984) skriver att barn och 

föräldrar tillsammans bör utöva fysisk aktivitet och av deras studie framgår det att det finns 

ett positivt samband mellan fysisk aktivitet och skolframgång respektive skolanpassning.  
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2.2  Skolan 
För en del barn är skolans idrottsundervisning deras första och kanske enda kontakt med 

fysisk aktivitet, därför blir skolidrotten avgörande för deras aktuella och framtida hälsa, 

hävdar idrottsforskaren Suzanne Söderström (2000). I timplanen för grundskolan, d.v.s. 

årsklasserna 1-9, finner vi att ämnet Idrott och hälsa disponerar 500 h, elevens val har 382 h 

och skolans val har 600 timmar (Svensk facklitteratur, 2002) Vidare anges att ”vid skolans val 

får antalet timmar i tidsplanen för ett eller en ämnesgrupp minskas med högst 20 % ” och det 

är rektorn som bestämmer hur utrymmet för skolans val skall användas (Ibid., s. 52). Varje 

kommun kan utöver timplanen besluta om ytterligare undervisningstid och i Skol-

förordningen (Skolverkets Föreskrifter, 2003:17) slås fast att skolan skall sträva efter att 

erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för skoldagen. Detta skall träda i kraft 

den femte juni 2005. Enligt en utvärdering av ”Skolämnet Idrott och hälsa i Sveriges skolor” 

(Eriksson et al., 2003) anger de flesta elever att ämnet Idrott och hälsa är intressant. Här 

framkommer också att 83 % av eleverna i åk sex och 56% i år nio tycker att ämnet idrott och 

hälsa har bidragit till ett bättre självförtroende, 3 % i åk 6 och 6% i åk 9 anger att de har fått 

sämre självförtroende. Vidare framkom det ur undersökningen att; 
 

” Det förefaller som om det i stor utsträckning är samma människor som är fysiskt 

aktiva på sin fritid som alltid är med och blir ansträngda på idrottslektionerna. De 

elever som är inaktiva på sin fritid säger sig få mindre inspiration till att röra på sig, 

de får i lägre utsträckning visa vad de kan och känner sig i högre utsträckning 

dåliga på lektionerna än vad aktiva elever gör”. (Erikson et al., 2003, s.50) 
 

De 3-15 % av eleverna som inte deltar i lektionerna kan delas in i två kategorier (Bergendahl, 

Kallings, Strandell, Ibid.). Medicinska orsaker såsom sjukdom, skada, mens m.m. och 

psykologiska/sociala orsaker vilket karaktäriseras av tråkigt, orkar inte byta om, hatar läraren, 

m.m. En tredjedel av de eleverna som inte deltar anger medicinska orsaker medan två 

tredjedelar anger psykologiska/sociala orsaker. När man frågade dessa vad som skulle få dem 

att bli mer fysiskt aktiva blev svaren bl.a. att det skulle vara roligare, fler friluftsdagar, m.m.. 

Detta stämmer väl överens med elevernas önskemål att få prova nya roliga saker (Ibid.). 

   I grundskoleförordningen (Svensk facklitteratur, Ibid., s.52) kan vi läsa att: "I 

grundskolan skall i den omfattning som rektorn bestämmer anordnas friluftsverksamhet som 

bedrivs under en lärares ledning." och i kursplanen görs en naturlig koppling mellan 

friluftsliv och Idrott och hälsa, men friluftsliv är ändå inte bland de sju vanligaste 

aktiviteterna hos de tillfrågade idrottslärarna (Erikson et al., Ibid.). Lärarnas attityd är också 
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av stor betydelse, värdesätter lärarna idrottsaktiviteter och sporrar till fysisk aktivitet förstärks 

elevernas intresse för idrott (Aggestedt & Tebelius, Ibid.). Vidare drar man slutsatsen att ett 

samarbete mellan föreningsliv och skola skulle vara bra, inte minst för de fysiskt inaktiva 

eleverna (Bergendahl & Kallings & Strandell, Ibid.). Detta då skolan initierar kontakt under 

skoltid samt att samarbetet kan svara upp mot elevernas önskan om ett mer varierat och 

spännande utbud. Det är också lättare för barnen att bege sig till en klubb/lokal då de vet vad 

som pågår där (Aggestedt & Tebelius, Ibid.). 
 

2.2.1 Genus 
 

Eriksson et al. (Ibid.) skriver att genus är av central betydelse i samband med motion och 

idrott. Aktiviteterna verkar i högre grad tillgodose killarnas behov och intressen än tjejernas. 

Den vanligaste idrottsaktiviteten i skolan är bollspel, en aktivitet som lockar avsevärt fler 

killar än tjejer. Tjejerna ligger i majoritet när det är dans och aerobics, som är den sjunde 

vanligaste aktiviteten. En annan aspekt är att tjejerna uteblir i större utsträckning från Idrott- 

och hälsalektionerna, i år 9 är det drygt var fjärde flicka som inte deltar, vilket kan jämföras 

med att 3 % av killarna inte deltar. Även intresset för Idrott och hälsa är högre bland pojkar 

än flickor och det mest uppseendeväckande är att ca 11 % av flickorna i år 9 anger att ämnet 

Idrott och hälsa har bidragit till ett minskat självförtroende! (Ibid.) Det är många som är nöjda 

med den aktivitet som finns, men det finns också en grupp som fortsätter att vara passiva och 

ointresserade av Idrott och hälsa. Denna grupp är till största del flickor (Ibid.).  
 

2.3 Föreningsidrott 
Idrottsrörelsen tillsammans med skolan är arenor för att ”åstadkomma beteende- eller 

prestationsförändringar”  (Fischbein, 1988, s.33) och intresset för idrott är stort. Totalt finns 

det ca 2 miljoner människor som är medlemmar i olika idrottsföreningar, varav ca 1 150 000 

miljoner personer är aktiva (Statistiska Centralbyrån). En jämförande studie mellan 20 länder 

visade att utvecklingen av barn- och ungdomsidrotten är likartad i den industrialiserade 

världen och att medlemskap i idrottsföreningar är relaterade till kön, social klass och familje-

situation (De Knop et al.1996). Studien visade också att specialiseringen har ökat liksom krav 

på träning och prestation. Enligt pedagogen Lars-Magnus Engström (1998) har nybörjar-

åldern sjunkit, i viss organiserad verksamhet ligger debutåldern på 5-6 år.  

 Erfarenheter från olika länder visar att vuxenvärderingarna har för stort 

inflytande, det är för lite lek och för mycket allvar. ” The norms and values of adults are 

dominating…” (De Knop et al., Ibid., s. 278).  Ytterligare tendenser som kom fram i under-
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sökningen (Ibid.) var att det finns många fysiskt inaktiva samt att många ungdomar slutar 

idrotta i tonåren. I en undersökning utförd av Rf (1998) framkom det att något mer än 50% av 

svarsgruppen, slutade med föreningsidrott för att de tappade intresset. När man frågade dessa 

vad som skulle kunna få dem att börja med föreningsverksamhet igen var de två främsta 

motiven att alla som vill skall få vara med och lägre avgifter. I en undersökning utförd av Rf 

(2003a) framkom att de flesta ungdomarna ville vara med i en förening där man provar på 

olika idrotter. I ”Fysisk aktivitet, matvanor, övervikt och självkänsla bland ungdomar” 

poängteras att kommunerna bör undersöka vilka aktiviteter med inslag av fysisk aktivitet 

ungdomar vill deltaga i och särskild hänsyn bör tas till lågaktiva ungdomars önskemål. 

Kommunerna bör även stimulera till samarbete mellan skola och idrotts- och 

friluftsorganisationer. (Rasmussen, Eriksson, Bokedal & Shäfer – Linder, 2004) 

I en utvärdering av MISO/MIF som syftade just till integrera skola och föreningsliv 

visade det sig bl.a. att föräldrarna är svåra att få intresserade av föreningslivet, vilket kan leda 

till att barnen inte får bli medlemmar i en förening. Föräldrarna framställs både som en viktig 

grupp att stimulera till föreningsliv och som ett problem, hur skall man nå föräldrarna? Ett 

annat problem var hur vägvisarna (Se definition), som fyllde en viktig funktion, skulle 

finansieras efter projektets slut? (Sörensson , 2002). 
 

2.3.1 Föreningsliv och genus 
 

Föreningarnas syfte med flick-/kvinnoidrott och flickornas/kvinnornas motiv för att utöva 

idrott är i konflikt, vilket är till nackdel för tjejerna (Dahlgren & Dahlgren, 1990.). Den ökade 

professionaliseringen med mer prestationsinriktade mål slår mot flickor, då de ofta har sociala 

syften och representanter från föreningar påpekar att det är skillnad mellan killar och tjejer i 

idrottssammanhang. Skillnaderna mellan könen beskrivs till nackdel för tjejerna. ”De har 

sämre fysiska förutsättningar, de är sämre motiverade, de är mer ”[ombytliga]”, de tröttnar 

fortare…” (Ibid, s.102-103). Dessutom är pojkar mer resultatinriktade än flickor och är mer 

angelägna om att få träna och tävla. Medan flickor ofta idrottar för att det är roligt, för att få 

vara med sina kompisar, för att de tycker om tränare och ledare etc. Resultat och prestation är 

inte det primära för flickorna och intresset för att motionera är stort (Dahlgren & Dahlgren, 

Ibid. & Eriksson et al, Ibid.& Rf, 2003b).Vidare hävdar sociologerna, Anita Dahlgren och 

Rune Dahlgren (Ibid.) att tjejerna i föreningarna får lära sig att de är mindre värda än 

pojkarna t.ex. genom att de har sämre träningstider, sämre tränare m.m. Slutsatsen blir att 

kvinnoidrott har lägre status än mansidrotten. Forskarna Dahlgren skriver också att det är 

mannen som används som norm inom idrotten. I boken ”Kvinnor och idrott ” står det att 
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”Idrott är en företeelse, som skapats av män för män” (Olofsson, 1988, s.9). Så vi skall nog 

fråga oss om tjejer tränas på pojkars villkor, där prestation och tävling är primärt och den 

sociala dimensionen inte är grundläggande (Jonsson, 1988.). Idrottsforskaren, Eva Olofsson 

(1989, s.185) skriver ”att det inte finns någon kvinnlig idrott. Det finns bara kvinnliga 

utövare inom i manlig idrott.” 

En annan aspekt som är värd att belysa är de idrottsstödespengar som verksam-

heterna får. Målet med dessa pengar är bl.a. att främja idrottens fostrande uppgift, bidra till 

folkhälsan samt stimulera elitidrott. Men då bidraget är inflexibelt och framförallt främjar 

erkända idrotter kommer ny motionsverksamhet t.ex. Friskis & Svettis i sämre utgångsläge. 

Detta innebär indirekt att mäns idrottande med tävling och elitsatsning gynnas mer än 

kvinnors motionerande (Ds 1993:58). Samma fenomen bekräftas av de åsikter ungdomar 

redovisar i en studie från 2003 ((Rf, 2003b), där 68 % av de tillfrågade ungdomarna 

instämmer helt eller delvis i  att det satsas mer pengar på killar än tjejer inom barn- och 

ungdomsidrotten. I en rapport från Fhi står att läsa: ”Kommunerna bör formulera tydliga mål 

och kriterier för det ekonomiska stödet till föreningarna. Resurser bör prioriteras så att 

utbudet av aktiviteter i högre grad tilltalar flickor och lågaktiva barn och ungdomar” 

(Rasmussen, et.al., 2004, s.158). 
  

2.4 Vardaglig fysisk aktivitet 
Vardaglig fysisk aktivitet kan vara fysiskt hushållsarbete, leka, förflyttning mellan hem och 

skola samt hem och fritids arena. I ”fysisk aktivitet i skolan” (Bergendahl, Kallings, Strandell, 

Ibid.) framgår att 60 % av pojkarna cyklar eller promenerar fler än fem dagar i veckan medan 

endast 40 % av flickorna anger detta. Pojkarna utövar i större utsträckning än flickorna 

vardaglig fysisk aktivitet genom att cykla eller promenera. Förflyttningar till och från olika 

arenor har stor potential som fysisk aktivitet då det sker regelbundet och med viss varaktighet. 

I en rapport från Fhi rekommenderar man till politiker och tjänstemän att kommunerna bör 

formulera mål samt skapa förutsättningar för att alla barn och ungdomar som kan gå eller 

cykla utan fara skall kunna göra det (Rasmussen, et.al., Ibid.). Regelbunden fysisk aktivitet 

har många positiva effekter, bl.a. ökat välbefinnande och ökat självförtroende. Alla dessa 

faktorer bidrar till att individens livskvalitet ökar (Fhi, Ibid.). Idrottsforskaren Ernest Kiphard 

(Annerstedt, 1988) menar att rörelseförmågan indirekt påverkar inlärningsprocessen genom 

att rörelseförmågan inverkar på hur barnen upplever sin kropp och sig själva. Barnens 

självförtroende och självkänsla tilltar vilket i sin tur ökar förutsättningarna för att barnen skall 

tillgodogöra sig skolundervisningen. 
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3. Teoretiska perspektiv 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som används i arbetet. Jag har valt att 

arbeta dels med ett maktperspektiv dels med socialisationsteori. Maktperspektivet vill jag 

använda då många hinder och förutsättningar för att arbeta med fysisk aktivitet beror på hur 

makt påverkar individens handlingar och beteenden. När det gäller socialisation vill jag 

använda mig av denna teoretiska utgångspunkt, då individen anpassar sina handlingar och 

ageranden till samhället eller en viss grupp. 
 

3.1  Lukes Maktperspektiv 
Sociologen, Steven Lukes skriver att (1977, s.29) 
 

”… social life can only properly be understood as a dialectic of power and strukture, 

a web of possibilities for agents, whose nature is both active and struktured, to make 

choises and pursue strategies within given limits, witch in consequence expand and 

contract over time.” 
 

Lukes anser att man inte enbart kan se makt som övertag i beslutsituationer och makt över 

vad som sägs/tas upp på schemat. Han tycker också att makt är människans möjlighet att inse 

vilka dennes intressen i realiteten är, bortom ett fundamentalt strukturellt hinder som inte 

individen själv vet existerar. Lukes ser makt genom både ett aktör- och strukturperspektiv och 

ser själva handlingen som maktens kärna. Vidare skiljer han på strukturell determinism och 

strukturella hinder, där strukturell determinism innebär ett slags automatiskt agerande 

underordnat strukturen. Enligt Lukes är strukturella hinder antingen yttre eller inre hinder. De 

yttre strukturella hindren, menar Lukes, är uteslutande av valmöjligheter oavsett vad 

individen själv vill, anser eller tror. De inre strukturella hindren får yttre möjligheter att 

förefalla oacceptabla, som liggande utanför individens prestationsförmåga och gör dem 

obegripliga för individen (Liedholm, 1991). De inre hindren kan vara mer eller mindre 

internaliserande för individen och Lukes skriver att: “in general we may say that an ability is 

the abcense of an internal constraint /.../ and an opportunity the absence of an external 

constraint” (Lukes, Ibid., s.11). Förmåga (ability) är alltså frånvaro av inre hinder och 

möjlighet (possibility)  frånvaro av yttre hinder. 
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3.2  Socialisation 
Socialisationen bygger på Sociologen George Herbert Meads (1976) föreställningar om 

medvetandet samt samhället och han skriver: 
 

/…/en individs beteende kan endast förstås i termen av hela den grupps beteende i 

vilken han är medlem, eftersom hans individuella handlingar är sammankopplade 

med större sociala handlingar vilka går bortom honom själv och vilka inbegriper de 

övriga medlemmarna av denna grupp. /…/snarare startar vi med en given social 

helhet av komplex gruppaktivitet i vilken vi analyserar (som beståndsdelar) varje 

gruppmedlems beteende. Vi försöker alltså att förklara individens beteende i termer 

av den sociala gruppens organiserade beteende, … (Mead, 1976, s.30) 
 

Sociologen, Anthony Giddens (1998, s.648) definierar socialisation som ”De sociala 

processer varigenom barn utvecklar medvetenhet om sociala normer och värden och uppnår 

ett jag medvetande”. Vidare skriver han att socialisationsprocessen är viktig under 

barndomsåren, men att den fortsätter och förändrar människan genom hela livet (Ibid.). 

Människan är en social varelse och vi umgås ofta i större eller mindre grupper 

och det är i dessa gruppkonstellationer vi socialiseras. Enligt sociologen, Charles Horton 

Cooley (1909) finns det en primär grupp och den karaktäriseras av ansikte mot ansikte 

relationer, samarbete och att relationerna är känslomässiga. Vidare är primärgruppen 

grundläggande för att ”they are fundamental in forming the social nature and ideals of the 

individual.” (Cooley, Ibid., s.23). Gruppen är alltså elementär i de avseendena att skapa 

individens grundläggande tankesätt och uppfattningar i förhållande till den sociala omvärlden. 

De viktigaste primärgrupperna enligt Cooley är familjen, kamratgruppen samt grannskaps-

gruppen. Enligt sociologerna Jan Trost och Irene Levin (1996) nämnde Cooley aldrig 

sekundärgruppen, utan den har tillkommit senare. 

Trost och Levin (Ibid.) skriver att sekundärgruppen präglas av ingen 

direktkontakt och att känslor inte är det primära. Sekundärgrupper kan vara arbetsplatsen och 

olika föreningar, men även andra gruppkonstellationer kan räknas som sekundärgrupp. En 

grupp kan också växla mellan primär och sekundärgrupp och därav blir det viktigt att ta upp 

primärgruppsfunktionen. Detta är en utveckling av den specifika delen av Cooleys idé om 

primärgruppens känslomässiga koppling. Detta innebär att en medarbetare kanske tillhör en 

sekundärgrupp, men har en primärgruppsrelation till personen i fråga. 

 Vidare vill jag också ta upp könssocialisationen, vilket åskådliggör hur 

människor utvecklar könsbundna karaktärsdrag under uppväxt tiden. Detta då flickor ”inte 
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bara har lärt sig att göra vad de skall – de har i en del fall också lärt sig att ha lust till vad de 

skall.”  Detta skriver pedagogerna, Harriet Bjerrum Nielsen och Monika Rudberg (1991, s.9). 

Socialisation är som tidigare beskrivits en process där vi anpassar oss till samhällets krav, 

likaså gäller det med könssocialisationen där flickor lär sig att ta könsrollen som flicka och 

blir flickaktig och pojkarna tar könsrollen som pojke och blir pojkaktiga. Detta sker genom att 

flickor och pojkar får beröm för respektive könsrollsbeteende, medan motsatt uppförande 

fördöms eller negligeras. Bjerrum Nielsen och Rudberg skriver; 
  

”Efter hand generaliseras omgivningens förväntningar till mer sammansatta 

handlingsmönster: flickan förstår att allt som har med husliga sysslor och det egna 

utseendet passar för henne, medan pojken lär sig att allt som handlar om konkurrens 

och prestation är riktigt för honom.” (Ibid, s.11) 
 

Barnen socialiseras in i handlingsmönster och då småflickor sitter och tisslar och tasslar med 

varandra är det inte enbart för att de inte får komma till tals utan även för att de har lärt sig 

genom socialisationsprocessen att den personliga relationen är oerhört viktig så att den debatt 

som kanske pågår i klassrummet prioriteras bort. Pojkarna däremot som lärt sig att de måste 

dominera för att bli något i andra pojkars ögon är med i diskussionen i allra högsta grad och 

ofta i den högljudda formen. Kanske är det inte så konstigt att fröken ägnar 2/3 av tiden åt 

pojkarna, men i dessa lägen bidrar detta också till att flickorna skapar ”en visshet om att 

pojkar har större rätt än flickor att vara personligheter och att flickor är nummer två” 

(Gulbrandsen, 1994, s.25). 

4. Metod 

Då syftet med uppsatsen är att identifiera hinder och förutsättningar för skolbarns fysiska 

aktivitet är ingående information och förståelse för problematiken viktig (Holme & Solvang, 

1997). Därför används den kvalitativa metoden i form av kvalitativa intervjuer i detta arbete. 

Detta för att erhålla en helhetsbild över problematiken i förhållande till frågeställningarna. 

Enligt Roos kan vid kvalitativt tillvägagångssätt varje individ som deltar bidra 

med något som kan vara av värde för undersökningen (Roos, n/a ). Fördelen med kvalitativ 

intervju är att den ger utrymme för intervjupersonen att fritt uttrycka sina uppfattningar om 

problematiken samt att intervjuaren får en närhet till källan. Intervjun kan även erbjuda 

överraskningar och det är denna flexibilitet som gör det svårt att jämföra materialet från olika 

intervjuer (Holme & Solvang, Ibid.). Det negativa är att det inte finns någon möjlighet att 
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generalisera materialet då det inte erhålls underlag för detta. Vilket innebär att man bara kan 

antyda att det finns tendenser (Ibid.). 

För att hitta litteratur har jag använt mig utav LIBRIS, LOVISA, Artikelsök och 

min handledare samt andra kontakter har gett mig tips om böcker som är relevanta för min 

uppsats. Samlingslitteratur och läroböcker jag läst har väglett till andra källor att läsa vidare i. 

Jag har även använt mig av Internet som källa för att få tillgång till otryckt material eller 

material som blivit omskrivet. Det finns mycket tillgänglig information inom området vilket 

har varit lite riskabelt för mig, då jag kastat mig över en mångfald böcker och rapporter. 
 

4.1  Urval 
Eftersom avsikten med undersökningen är att studera ett specifikt problem blir urvalet 

strategiskt, detta för att intervjua rätt personer. Enligt Roos (n/a) kan jag benämna detta urval 

för ett teoretiskt stickprov som representerar fall som är strategiska för min problematik. Det 

finns olika projekt runt om i Skåne som handlar om barn och ungdomars fysiska aktivitet i 

relation till skolan. Jag har valt att intervjua individer som är eller har varit aktiva i ett projekt 

knutet till en lågstadieskola. Projektet syftar till att stödja en hälsofrämjande livsstil. Där 

arbetar man utifrån mottot att ”Det krävs en by för att fostra ett barn” samt målsättningen att 

skola och närliggande föreningar samarbetar. De individer jag intervjuat har arbetat/arbetar 

som utbildningschef, rektor, hälsopromotor samt projektansvarig på förening/klubb. Dessa 

har jag valt i avsikt för att få ett organisatoriskt perspektiv belyst från olika håll. För att 

fördjupa min kunskap och studie har jag intervjuat personer i motsvarande ställning med 

undantag av hälsopromotorn, som arbetar i en kommun i Norrland.  Där man nyligen inlett en 

liknande satsning som i Skåne. Min tanke med detta har varit att få samma problematik belyst 

av personer i ungefär samma ställning, men verksamma i olika landsändar och i kommuner 

med olika både fysiska och befolkningsmässiga betingelser.  
 

4.2   Etik och förförståelse  
När det gäller etik har jag inte stött på många problem. Jag har informerat intervjupersonerna 

om att det är ett frivilligt deltagande och de har fått all information om deras del i uppsatsen 

(Vetenskapsrådet, 2002). Då en av informanterna uppgav sig ha ont om tid poängterade jag 

att intervjun var frivillig och att personen kunde avstå från intervjun. En av mina informanter 

ville försäkra sig om att jag uppfattat allt rätt, varför informanten fick läsa utskriften från 

intervjun, för att denne eventuellt skulle kommentera det jag tagit fasta på. 
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Ett problem jag stött på är refererat till Internet källor. Är de tillförlitliga källor 

eller inte? De hemsidor jag använt mig av är Skolverket, Statistiska centralbyrån, 

Riksidrottsförbundet, MeNY och Svenska Dagbladet. Jag har värderat dessa som trovärdiga, 

men då Svenska Dagbladet är en tidning fick jag värdera artikeln i sig. Då artikeln är skriven 

av verksamma inom meNY (Se definitioner ) och inte av en journalist har jag även värderat 

denna information som pålitlig. 

 Informationen man erhåller från intervjuer är anpassad efter informantens egen 

situation och informationen som blir central beror därför på informanten. Detta tillsammans 

med undersökarens förförståelser är två grundläggande problem i all forskning. Undersökaren 

får reflektera över detta och även vara beredd på att informanten kan bete sig eller svara i 

enhet med vad de tror att intervjuaren vill veta (Holme & Solvang, Ibid.). 
 

4.3  Intervju 
I denna studie har jag intervjuat sju personer, fyra personer från Skåne, och tre personer från 

Norrland. Samtliga intervjupersoner har positioner som gör att de är involverade och insatta i 

problematiken och studien rör sig på det organisatoriska planet. De intervjuer jag valt att 

utföra är informantintervjuer (Holme & Solvang, Ibid.) och vid dessa intervjuer har jag 

använt mig av en tematiserad intervjuguide för att så lite som möjligt styra samtalet. Jag 

önskade även att intervjuerna skulle bli mer spontana och personliga då jag inte använde mig 

av färdigtformulerade frågor. Med hjälp av intervjuguiden ville jag också försäkra mig om att 

jag inte missade något område, samtidigt som informanten kunde prata fritt runt ämnet. 

I efterhand uppfattar jag att den tematiserade intervjuguiden inte var tillräckligt 

strukturerad för mig och detta arbete. Detta då informationen sällan korsade varandra samt att 

vissa intervjuer hade mindre djup och mer bredd och i andra lägen mer djup än bredd. Jag tror 

att om jag valt en mer strukturerad intervju samt förberett olika intervjuguider för yrkes-

kategorierna hade jag fått ungefär lika djup information från alla informanter. 
 

4.3.1 Genomförande 
Intervjuerna utfördes i respektive informants arbetsrum och tog en halvtimme upp till en 

timme. Eftersom jag antog att ämnet inte skulle uppfattas som känsligt hoppades jag på att 

intervjuerna skulle bli lättpratade och smidiga, vilket också var fallet. I vissa fall behövde jag 

inte ställa konkreta frågor utan bara leda in personen på rätt spår. Efter att ha presenterat mig 

själv och syftet med uppsatsen samt garanterat anonymiteten började jag intervjua.  
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En informant som var skeptisk till att ha tid med intervjun ville i förväg veta 

ungefär vad intervjun skulle handla om. Begäran hade också samband med att informanten 

hade en vikarierande tjänst. Jag såg inga större problem i denna begäran utan redovisade i 

förväg vilka teman jag tänkt ta upp i intervjun. Jag uppfattade inte förfaringssättet som en 

nackdel, även om informanten kunde ha förberett svar och kanske förbisåg annan information 

som kunde ge nya vinklar på problematiken. Jag tror tvärtemot att det var gynnsamt för 

intervjusituationen, informanten hade förberett intervjun genom att kopiera ut information 

bl.a. om vad tjänsten innebar och vi kunde koncentrera oss på andra teman. Möjligheten för 

mig att ställa följdfrågor och att nya aspekter kunde komma upp under intervjuns gång fanns 

givetvis kvar. Vid intervjuernas slut frågade jag även informanterna om jag kunde återkomma 

med frågor om det var något som var oklart, vilket inte var några problem. 

 

4.4  Dokumentationsstrategi och bearbetning av material 
En av mina informanter hade invändningar mot att jag skulle banda intervjun, vilket innebar 

att jag antecknade istället. Att även en av intervjuerna utförts som telefonintervju innebär att 

dessa två intervjuer är mer begränsade i sin information än de bandade. Att jag dessutom 

glömde bandspelaren vid ett tillfälle grämer mig. Vid dessa intervjuer har jag insett fördelen 

med att banda intervjuerna, då jag inte har kunnat fokusera mig på informanten och intervju-

situationen på samma sätt när jag varit tvungen att föra anteckningar samtidigt. Direkt efter 

dessa intervjuer har jag dock satt mig ner och mer utförligt skrivit ner den information jag 

ansett intressant för problematiken. 

Vid de intervjuer jag använt mig av bandspelaren som dokumentations strategi 

har det varit till stor hjälp. Detta då jag har kunnat vara närvarande i intervjun och fokusera 

mig på informanten. En nackdel med bandspelaren kan vara att informanten känner sig störd 

eller obekväm av bandspelaren. Alla informanter i denna uppsats är anonyma och jag 

använder mig endast av fingerade namn. När jag har kommit från intervjuerna där jag använt 

mig av bandspelaren som dokumentations strategi har jag skrivit ner de delarna av inter-

vjuerna jag tycker är av intresse för min uppsats. Sedan har intervjun fått sjunka in och när 

jag därefter sett en bra koppling mellan intervjuerna eller någon studie har jag skrivit ner det. 

Efter att jag samlat in allt empiriskt material har det behandlats med stor 

konfidentialitet. Band och anteckningar från intervjuerna har destruerats så fort de kommit in 

i dataprogrammet och datafilerna ligger otillgängliga för utomstående. När arbetet är avslutat 
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kommer det empiriska materialet jag har att avidentifieras. Det som redovisas i uppsatsen är 

de aspekter som jag har bedömt intressanta för studien. 
 

4.5  Presentation  
Här kommer jag att presentera de utvalda skolorna, orterna, föreningarna, det utvalda 

projektet i Skåne, och intervjupersonerna. Skolan i Norrland ligger i en by ca 2 mil utanför 

samhället och i kommunen bor det ca 17 000 personer. Skolan är en låg- och mellanstadie-

skola som är belägen inne i byn och det finns ca 220 elever. Där arbetar de med, EA eget 

ansvar och detta innebär att eleven själv bestämmer vilket ämne som denne skall arbeta med 

utifrån vilja och behov. Detta styrs däremot av en veckoplanering där veckans uppgifter i de 

olika ämnena angivits, man arbetar även med fysisk aktivitet varje dag och det finns närhet 

till natur. Skolan i Skåne finns i en stadsdel i en större stad, där invånarantalet i stadsdelen är 

30 000. Skolan är en låg- och mellanstadieskola med ca 450 elever som har närhet till hav, 

strandängar, parker och rekreationsområden. Man sätter den dagliga, fysiska aktiviteten i 

centrum och skolan är nyrenoverad och ombyggd och ger eleverna en pedagogisk miljö i 

hälsosamma lokaler. 

Föreningen i Skåne kommer jag att kalla för bollklubb, BK. Det är en ganska 

stor förening som har bl.a. fotboll och innebandy i sin verksamhet för båda könen. 

Norrlandsföreningen har den största ungdomsverksamheten i kommunen och sysslar endast 

med fotboll, för båda könen. Denna förening kommer jag att kalla fotbollsförening, FF. 

Projektet i Skåne startade 1999 och var ett samarbete mellan skola, idrotts-

förening och forskning, fysikprojekt. Det började med att två klasser plus en reservklass fick 

fysisk aktivitet, fysikprojektklasser och sedan har det utökats till hela skolan. Därav har det 

gått från ett projekt till en modell. Projektet är i gång i de tre första klasserna medan modellen 

är i bruk i de andra. Modellen används även i andra delar av landet och det finns individer 

som är anställda för att sprida denna modell. 

SkåneLars arbetar som projektsamordnare för fysikprojektet och har också som 

uppgift att utveckla modellen och sprida dess budskap. Han är även är ansvarig för projektet 

från Bollklubben, BK:s sida. Han har varit aktiv i sin ungdom och är idag mycket medveten 

om den fysiska aktivitetens positiva effekter. SkåneLisa arbetade under starten av 

fysikprojektet som utbildnings chef och säger att hon ”känner för detta personligen och 

förstår vikten av fysisk aktivitet”. SkåneAnett som arbetar som hälsopromotor, vilket innebär 

att hon har kontakten med föreningar och skall se till så att allting fungerar med den fysiska 

aktiviteten. Innan hon började som hälsopromotor har hon varit lärare på samma skola, vilket 
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hon anser har varit en fördel för henne. Hon är positivt inställd till fysisk aktivitet och är själv 

fysiskt aktiv på sin fritid. SkånePål är rektor på låg- och mellanstadieskolan och han är 

mycket positiv till fysisk aktivitet och är bl.a. aktiv med Skolidrott. 

 NorrlandsAnders arbetar som rektor i byaskolan och har varit samt är aktiv 

inom föreningslivet. Han har en positiv syn på fysisk aktivitet och förstår betydelsen av fysisk 

aktivitet. NorrlandsKalle är utbildningschef och tillhör även han den grupp som tycker att det 

är viktigt med fysiskt aktivitet. Han säger att ”jag vet vilket värde jag har haft av att ha 

idrottat”. Även idag är han fysiskt aktiv och är engagerad i folkhälsorådet i kommunen. 

NorrlandsOlle är ordförande i en förening, FF och arbetar som rektor på ett gymnasium. Han 

är själv tränare och ledare i föreningen och har varit fotbollsspelare i många år. Likaledes han 

förstår vikten av fysisk aktivitet. 

 Alla informanterna har således positiva attityder till fysisk aktivitet, något som 

jag anser är en av de viktigaste egenskaperna hos alla parter om man vill att barn/ungdom 

skall bli mer fysiskt aktiva. 

5. Analys och resultatredovisning 

Här nedan kommer jag att presentera och jämföra de delar av resultatet som är intressanta för 

uppsatsen tillsammans med analysen. För att göra det mer överskådligt har jag delat in mate-

rialet i fem delar och för att hålla isär från vilken del av landet informanterna kommer från 

namnger jag personerna från Norrland till Norrlands- och personerna från Skåne till Skåne-. 
 

5.1  Inför starten av daglig fysisk aktivitet 
Vid intervjun med SkåneLars tog han med mig på en rundvandring genom den skola som höll 

på att byggas upp 1998/1999. I anslutning till skolan finns bl.a. läkare och barnavårdscentral, 

men även stadsbibliotek och restaurang. Han berättade att allt material som använts är 

miljövänligt och skall vara bra för hälsan. Syftet med skolan var att skapa en miljö som 

främjade hälsa. Denna skola går i samma linje som projektet som startade 1999 och inför 

projektet i Skåne utfördes ett stort förarbete i form av information till media, kommun, 

inblandade från skolan, m.fl. och de fick mycket positiv uppmärksamhet från media. Under 

dessa informationer kom många frågor och då det i timplanen står att ämnet idrott och hälsa 

skall ha 500 h och nu skulle man införa det varje dag, undrades: 
 

”[Räcker tiden för idrott i nio år?]” (SkåneLisa) 
 

Utbildningschefen, SkåneLisas svar på detta och många andra frågor var att 
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”Vi har inte alla lösningar, men vi löser problemen när de kommer” 
 

Vidare berättade SkåneLisa att ”satsningen är inte ett politiskt beslut utan ett tjänstemanna-

beslut” och att de använde samma resurser som tidigare, men nyttjade dem på ett annat sätt. 

Hon menade att om det hade varit ett projekt med avsatta projektpengar hade det varit svårt 

att fortsätta med den fysiska aktiviteten när projektpengarna tagit slut. Detta var ett av de 

problem man hade i MISO/MIF, då man inte visste hur man skulle finansiera vägvisarna i 

projektets slut (Sörensen, 2002). SkåneLisa berättar att intresset var svalt från 

kommunstyrelsen samt andra skolor som bjöds in på information, men hon säger också att 

kommunen inte heller var emot satsningen. 

SkånePål återberättade kort hur projektet hade börjat, hur BK kontaktat honom 

och frågat om eleverna inte borde ha fysisk aktivitet varje dag. SkånePåls reaktion som var 

mycket positiv då skolan redan arbetat med livsstilsrelaterade frågor, men ”resurser tänkte 

jag, resurser, resurser”. Detta yttre hinder som SkånePål erfor, såg däremot inte klubben som 

ett yttre hinder utan lovade att gå in med personal de två timmar som saknades för att 

fysikprojektklasserna skulle ha aktivitet alla skoldagar och detta finansierades genom BK:s 

egna medel. 

 I Norrland initierades den fysiska aktiviteten av en föreläsning om effekterna av 

fysisk aktivitet på inlärningen och den startade efter en personalkonferens för alla lärare och 

personal på byskolan. Där det bestämdes att de skulle arbeta med fysisk aktivitet varje dag. 

Även här har skolans personal tagit beslutet och det enda som skiljer är utbildningschefernas 

inställning. NorrlandsKalle menar att om förslaget hade initierats från honom hade det nog 

blivit ett ramaskri, vilket inte SkåneLisa antytt. NorrlandsKalle anser att om 

kommunpolitikerna hade satt upp mål mot detta skulle det nog gå bättre. Här ser man att 

NorrlandsKalle är tveksam till att göra något som inte direkt går att hänvisa till strukturen. 

Man skulle kunna anta att han lider av det Lukes (1977) kallar strukturell determinism. Men 

då NorrlandsKalle tillägger att han att kan påverka utan att direkt gå ut med direktiv, d.v.s. 

han kan föra diskussioner med rektorerna och få dem att fundera och agera med utgångspunkt 

från det. Utifrån detta skulle jag snarare vilja säga att han lider av en viss grad av strukturell 

determinism. Fortsättningsvis anser NorrlandsKalle ändå att styrningen inte är lika självklar 

som från politiken, kursplanen eller timplanen, så därför tycker han att ett sådant förslag bör 

komma från politikerna så det ligger i de politisktlokala styrdokumenten. Med utgångspunkt i 

detta och med vetskapen att det är tjänstemannabeslut i både i Norrland och Skåne kan man 
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undra om det är på grund av NorrlandsKalles inställning till vem som skall ta upp det på 

agendan som den fysiska aktiviteten först nu är aktuell i Norrlandskommunen. Detta då han 

själv inte tagit upp fysisk aktivitet på agendan. Han tror sig kanske inte sitta på någon makt i 

varken beslutssituationer eller i vad som tas upp på agendan, ett inre hinder som blir till 

nackdel för skolbarnen/ungdomarna i kommunen. Detta verkade däremot inte SkåneLisa lida 

av då hon var en av de drivande krafterna för den fysiska aktiviteten. 
 

5.1.1 Sammanfattning 
 

Inför starten av den fysiska aktiviteten är det tydligt att det är individer med eller utan 

beslutsmakt som blir framträdande. Detta då deras och andras attityder påverkar hur arbetet 

kommer att fortgå. Därför kan beslutfattares strukturella hinder vara slutet på en satsning för 

ökad fysisk aktivitet. Det som då är en förutsättning för att kunna driva en sådan satsning är 

människors (med eller utan beslutsmakt) inre drivkraft och deras frånvaro av strukturella 

hinder. 
 

5.2 Föräldrar 
 

”Föräldrarna är den viktigaste gruppen” (NorrlandsOlle)  
 

Detta framkom i alla intervjuer och föräldrarna inverkar enligt Ewings och Lewkos (Kjellman 

& Nyberg, 1998) samt Östberg (2001) på barnens hälsa och motionsvanor. SkånePål sade att 

de inte hade klarat av att genomföra satsningen utan föräldrarnas medverkan. Båda 

utbildningscheferna, SkåneLisa och NorrlandsKalle poängterar att alla föräldrar vill sina barn 

väl. Men då föräldrarna, säkerligen i brist på tid och p.g.a. trafiksituationen skjutsar sina barn 

till och från skolan försvinner den naturliga vardagsmotionen, vilket också poängteras i alla 

intervjuer.  

Då det rekommenderas att det skall finnas förutsättningar för att kunna gå och 

cykla (Rasmussen, et.al., 2004) frågar jag mig själv hur det skulle bli med vardagsmotionen 

om man tog bort möjligheten för barnen att få skjuts av sina föräldrar till skolan. Och tillför 

ett yttre hinder för bekvämligheten? Skulle barnen då lida av inre hinder i form av att de inte 

tror att de kan cykla eller gå till skolan? Och skulle det vara svårare att motivera flickorna till 

att gå eller cykla till skolan då de i mindre utsträckning cyklar eller promenerar än pojkarna 

(Bergendahl, et.al., 2002). 

Hälsopromotorn, SkåneAnett berättade hur föräldrarna i början av projektet var 

motstridiga och tyckte att det skulle vara besvärligt att packa gympa kläder varje dag. Även 
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aspekten om barnen får den tid de behöver i de andra ämnena har kommit upp från föräldra-

gruppen. Samma motstånd har man fått i Norrlandskommunen och då menar både SkånePål 

och NorrlandsKalle att eleverna lär sig ingenting om de mår dåligt. 

I norrlandskommunen finns ett problem som inte kommit upp i intervjuerna i 

Skåne och det är bristen på engagerade föräldrar i olika föreningar. NorrlandsAnders berättar 

hur de på föräldramöten försöker sporra föräldrar att bli mer aktiva i föreningslivet, då det 

saknas ledare. Både NorrlandsOlle och NorrlandsAnders anger att bristen på engagemang kan 

bero på tidsbrist eller att föräldrarna inte tror att de klarar av ansvaret. Detta kan jämföras 

med Steven Lukes (1977) begrepp inre hinder där man inte tror sig ha förmågan, här kan man 

anta att många föräldrar lider av inre hinder då de inte tror att de kan hantera en tränarroll 

eller något annat förtroendeuppdrag. 

NorrlandsOlle berättade hur föräldrarna hjälper till för att få extra pengar till 

laget för att bl.a. kunna åka på cuper. Där ser man skillnad mellan olika lag där föräldra-

engagemanget varierar. Vissa lag där föräldragruppen engagerar sig mycket har mer resurser 

än andra lag där föräldrarna inte alls är aktiva. Detta kan vi jämföra med det Kjellman & 

Nyberg (1998) säger att lagomt föräldraengagemang stödjer och motiverar barnet. Finns det 

pengar för att kunna åka på cuper kan det stimulera barnet till större intresse. Även det 

Aggestedt & Tebelius (1975), skriver om att det är troligt att barn övertar föräldrars attityder 

till aktivitet är oroande. Detta då familjen är en av primärgrupperna och är med och formar 

individens fundamentala tänkesätt och uppfattningar i förhållande till den sociala omvärlden 

(Cooley, 1909). Då kan man anta att ett inaktivt föräldraengagemang bidrar till att barnen 

socialiseras in i en livsstil med negativa attityder till engagemang, vilket i sin tur kan leda till 

en fysiskt inaktiv livsstil. Jag kan också bara anta att föräldrarnas lilla engagemang kan vara 

ett hinder i sig när man skall arbeta med att öka den fysiska aktiviteten för barnen. Detta var 

ett av de problem som Sörensson (2002) tog upp, hur skall man nå föräldragruppen.  

När NorrlandsOlle frågar sig om det är föreningens eller föräldrarnas fel när 

föräldraengagemanget brister vill jag lyfta fram det som stod i häftet samspel med föräldrar 

(Sveriges Riksidrottsförbund, 1987) att föräldrarna själva skall ha ett utbyte av verksamheten. 

Får föräldrar personligt utbyte av verksamheten och antas övervinna en del inre hinder och 

blir tillfredställda i engagemanget kan den positiva energin resultera i att barn får bekräftelse i 

att det är bra att vara med i en förening och socialiseras in i en aktiv livsstil. De barn vars 

föräldrar är engagerade i föreningslivet och där idrotten är ett familjeprojekt (Karp, 2000) har 

barnen redan socialiserats (Mead, 1976) in i en livsstil där fysisk aktivitet ses som naturligt. 
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5.2.1 Sammanfattning  
 

Då familjen tillhör primärgruppen är föräldrarna väldigt viktiga. Beroende på om föräldrar 

lider av några strukturella hinder socialiseras barnen in i olika handlingsmönster och 

tankesätt. Därav är föräldrars attityd till fysisk aktivitet av central betydelse när man skall få 

skolbarn/ungdom att bli mer fysiskt aktiva. 
 

5.3 Skola 
 

”Det är ju skolans fördel, de kan ju aktivera alla” (SkånePål) 
 

Som det framgår i redogörelse av kunskapsläge sitter rektorn på beslutsmakten både när det 

gäller vad man skall använda skolansval till och hur mycket friluftsdagar man skall ha 

(Svensk facklitteratur, 2002). Därav är rektorns attityd till fysisk aktivitet avgörande. Då båda 

rektorerna har en positiv attityd till fysisk aktivitet anser jag att det har varit en av de största 

förutsättningar för att skolorna har kunnat organisera fysisk aktivitet varje dag. Detta då de 

har tagit upp fysisk aktivitet på agendan och även beslutat att det skall utföras. Därigenom har 

det frigjorts timmar genom nedskärningar på vissa ämnen, rektorerna hade både förmågan 

och möjligheten att förändra (Lukes, 1977). De led inte av vare sig yttre eller inre hinder. I 

Skåne nyttjades dessutom både skolansval och elevensval samt att man för-längde skoldagen 

med två undervisningstimmar för att eleverna skulle få aktivitet varje dag. 

Ett yttre hinder som NorrlandsKalle lyfte fram var bristen på kompetens och 

behörighet hos lärarna i kommunen, vilket var ett problem som inte fanns i Skåne. Vidare 

säger han att ”Skolan har en oerhörd stark kultur och det tar tid att förändra” och att i 

skolvärden är det ofta organiserat efter timplanen och inte utifrån vilka elever man har. Därför 

anser han att hinden kommer att vara att bryta den starka skolkultur som finns i timplanen och 

det styrda schemat. Detta tycks däremot inte rektorn, NorrlandsAnders uppleva, då de redan 

idag gått ifrån timplanen och det styrda schemat. Vidare säger han att organisationen har inte 

förändrats på många år, men det håller på att förändras. Här kan man se att den strukturella 

determinism som NorrlandsKalle förväntar sig att lärare och rektorer skall känna av 

timplanen inte finns på denna skola. Istället är timplanen ett yttre hinder som man sakta håller 

på att arbeta bort, vilket kan bero på att NorrlandsAnders både har beslutsmakt och kan styra 

vad som kommer upp på agendan, när det rör sig om denna byaskola. Han har möjligheterna 

och förmågan. NorrlandsAnders berättar att på denna skola är det organiserat så att lärarna 

har hand om den fysiska aktiviteten som sker klassvis och är till största delen utomhus. 
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För att spara resurser har man i Skåne organiserat så att tre klasser samtidigt har 

fysisk aktivitet, vilket innebär 2 lärare på ca 60 elever och man blandar inte yngre och äldre 

elever. Av de fem gånger man har fysisk aktivitet utövas den som mest fyra gånger inomhus. 

I Skåne har man fått resurser till de tre fysikprojektklasser av BK, vilket innebär att det blir 

några klasser som är utan lärare i den fysiska aktiviteten. Detta har man löst bl.a. genom att 

skära lite i de andra ämnena. En fritidspedagog som exempelvis är en extra resurs i ex. 

svenska får istället ta hand om den fysiska aktiviteten. I Skåne är det klasslärare, idrottslärare 

och fritidspedagoger samt föreningsanställda som håller i den fysiska aktiviteten och ett 

problem som kan uppstå är att det brister i kommunikationen med föreningarna och skolan.  

Det SkåneAnett angav som den största svårigheten var lokalbrist. Samma 

problem finns i Norrland, men där finns möjligheten till att utöva flertalet vintersporter. Här 

finns dock ett annat problem och det är att alla barn inte har kläder eller utrustning för att 

vistas utomhus på vintern. Ett yttre hinder som är svårt att bemästra om inte skolan går in och 

köper kläder och utrustning till eleverna, vilket blir ett ytterligare yttre hinder i frågan om 

resurser. 

SkåneLars berättade att lärarna var rädda att resurser skulle tas från dem och 

SkåneLisa berättade hur hon upplevde att lärarna kände sig: 
 

”Ska vi göra det här också /../ nytt, nytt, nytt.” 
 
Vidare sade hon att det var viktigt att vinna över lärarna fort vilket också var fallet. Lärarnas 

insats är viktig och därför blir det centralt att lärarna inser vikten av fysisk aktivitet. I båda 

skolorna finns det lärare som uppmuntrar eleverna och är positiva till fysisk aktivitet och det 

gör att eleverna enligt Aggestedt & Tebelius (1975) får en förstärkning att hålla på med idrott. 

Trots att skolan kan räknas som en primärgrupp kan den även utgöra en sekundärgrupp 

(Cooley, 1909) och därför blir det väsentligt att poängtera primärgruppsfunktionen. För om 

någon lärare fyller en primärgruppsfunktion för någon elev är denna lärares attityd till fysisk 

aktivitet ännu viktigare. För skolbarn/ungdom socialiseras in i fundamentala tankesätt även i 

skolan och därför är det av stor vikt att lärares attityder ger eleverna stöd i att hålla på med 

fysisk aktivitet.  

När de elever som haft fysisk aktivitet varje dag nu byter skola börjar en ny 

utmaning, enligt skåneAnett. Där är lärarna skeptiska till satsningen, då det inte finns starka 

belägg för att fysisk aktivitet påverkar inlärningsförmågan. Detta vill jag sätta i relation till 

det positiva samband som finns mellan fysisk aktivitet och skolframgång (Hammargren & 

Norén, 1984). Även det NorrlandsKalle säger att 



 

22 
 

 

”Det är gammal kunskap egentligen att de som idrottar och motionerar samtidigt 

som de läser/…/ de når generellt bättre resultat. Det är ju  självklart när man  tänker 

knoppen sitter på kroppen och fungerar inte kroppen gör inte knoppen det heller” 
 

Kan denna gamla kunskap har förbigått lärarna eller sitter de fast i en strukturell determinism, 

där man skall följa timplanen blint?  

När Kiphard (Annerstedt, 1988) menar att rörelseförmågan indirekt påverkar 

inlärningsprocessen och då Fhi (1999) skriver att fysisk aktivitet påverkar självkänsla och 

självförtroende samt att även SkåneLars säger att: 
 

”om inte jag mår bra hur skall jag kunna tillgodogöra mig något då?” 
 

Enligt min mening borde lärarnas inställning till fysisk aktivitet diskuteras. Tilltar elevens 

självförtroende genom den fysiska aktiviteten ökar förutsättningarna för att barnen skall 

tillgodogöra sig skolundervisningen. När man i utvärderingen av ämnet idrott och hälsa har 

kommit man fram till att eleverna tyckte att ämnet idrott och hälsa har bidragit till ett bättre 

självförtroende (Eriksson, et.al., Ibid.), menar jag med detta som underlag att det är häpnads-

väckande att inte alla lärare ser vinsten med att ha fysisk aktivitet, trots att det bara indirekt 

påverkar inlärningsförmågan. Det finns dock också elever som anger att de får dåligt 

självförtroende utav ämnet idrott och hälsa (Ibid.). SkåneAnett säger att det därav är viktigt 

med variation, att aktiviteterna är på olika nivåer samt att det inte är någon tävlan, för att det 

skall passa alla. Detta anser även NorrlandsAnders och menar att det är viktigt att introducera 

nya sporter i skolan, där det handlar mer om att ha roligt än att vinna. Han säger ”Eleverna 

måste tycka det är roligt annars ger det ingenting”. Därför är det angeläget att man inte 

enbart har traditionella idrotter i skolan, för då kanske det finns en del av eleverna som inte är 

med, enligt NorrlandsAnders. Detta vill jag relatera till det Bergendahl, Kallings och 

Strandell (2002) skriver. Att de eleverna som angav psykologiska/sociala orsaker till varför 

de inte var med på lektionerna uppgav att för att de skall bli mer aktiva skulle det vara 

roligare och att de ville ha fler friluftsdagar. Man bör ha andra och kanske lite spännande 

aktiviteter som kan tända ett intresse enligt NorrlandsAnders och detta är även något som 

eleverna efterfrågar (Bergendahl, Kallings & Strandell, 2002).  

I min intervju med NorrlandsAnders berättar han om handslaget och säger: 
 

”Handslaget skapar stora möjligheter då förening och skola kan söka gemensamma bidrag” 
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Detta kan vi jämföra med det Fischbein (1988) påstår att skolan och idrottsrörelsen är arenor 

för att åstadkomma beteende eller prestationsförändringar. Handslaget skulle då vara ett steg i 

rätt riktning för att föra samman dessa två arenor och arbeta tillsammans för att socialisera in 

barnen i en fysiskt aktiv livsstil. Detta kan också göra att yttre hinder som resurser elimineras 

och möjligheterna blir större, då skola tillsammans med föreningar kan söka resurser, pengar. 

NorrlandsAnders berättar att i dagsläget kommer föreningarna till skolan på 

tema eller friluftsdagar och det finansieras med hjälp av handslaget bidrag. Detta samarbete 

som finns mellan skola och föreningar i både Skåne och Norrland är enligt Bergendahl, 

Kallings och Strandell (2002) till glädje för de fysiskt inaktiva eleverna. Detta då skolan 

initierar den första kontakt ett barn skulle kunna ha svårt att ta på egen hand. Dessutom menar 

Aggestedt och Tebelius (1975) att det är bra för att det kan vara lättare att bege sig till en 

lokal för ett barn när man vet vilken aktivitet som finns där. Om skola och föreningsliv 

samarbetar vilket kommuner borde stimulera (Rasmussen, et.al., 2004), kommer 

barnen/ungdomarna att socialiseras in i en livsstil där både skola och fysisk aktivitet anses 

som viktig. Där skolan tillsammans med föreningar kan hjälpa skolbarn/ungdomar att komma 

över t.ex. inre hinder i form av att de inte tror att de kan. Det är därför enligt mig angeläget att 

skapa en miljö där skola och den fysiska aktiviteten är likvärdigt och att det finns en miljö där 

eleverna kan få känna att allt är tillåtet, misslyckas/lyckas med eller utan prestationskrav. För 

där finns chansen att socialisera in barnen i en fysiskt aktiv livsstil. 

Utbildningschefen, SkåneLisa anser att alla måste ta sitt ansvar och det gäller alla; skola, 

föräldrar, föreningar och media m.fl. 
 

5.3.1 Sammanfattning 
Skolan som också kan socialisera in barnen i fysisk aktivitet har även strukturella hinder, 

detta då skolkulturen är stark. Därför är individers frånvaro eller närvaro av strukturella 

hinder utav stor betydelse för om det skall organiseras fysisk aktivitet. Även lärares attityder 

är viktiga om skolbarnen/ungdomarna skall få förstärkning i att aktivera sig med fysisk 

aktivitet och de är också dem som arbetar närmast barnen och kan fylla en 

primärgruppsfunktion.  
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5.4 Föreningsliv 
NorrlandsKalle berättade att det borde finnas bra möjligheter för ett samarbete mellan 

föreningar och skola i norrlandskommunen, därför att där det finns skolor finns också någon 

förening. Det som däremot kan vara ett hinder är att andelen vuxna som finns i föreningar inte 

är så stor, det är lite ledare och få som engagerar sig. Detta är även något som NorrlandsOlle 

berättar och vidare säger han att om deras ledare skall gå in på dagtid i skolan uppstår ett 

problem. Detta då ledare och tränare är aktiva på kvällarna och har arbeten på dagarna. Denna 

problematik har man också i Skåne och SkåneAnett säger att de föreningar de varit i kontakt 

med är positiva till att komma till skolan, men det finns inga ungdomsledare. Detta yttre 

hinder man bl.a. löst på BK genom att anställa två personer som delar på en heltidstjänst i 

skolan. Detta är en extra resurs för skolan som föreningen står för genom egna medel. 

SkåneLars berättar att BK i dagarna bygger upp en inomhus hall som finansieras med hjälp av 

handslaget. Det hade däremot inte gått att genomföra om inte skolan gått in och hyrt hallen på 

dagtid. Vidare menar han att idrotten måste tänka om och säger att: 
 

”Idrottsrörelsen är en resurs för alla” (SkåneLars) 
 
Den skall vara tillgänglig för gammal som ung och med eller utan handikapp anser 

SkåneLars. I Skåne kan vem som helst komma till BK och starta upp verksamhet, man ser 

inga hinder, utan allt är möjligt. SkåneAnett berättar att hela samhället här är aktivt och detta 

tack vare BK. Här anser jag att p.g.a. att klubben har både förmågan och ser möjligheten 

(Lukes, 1977) skapas en samhällsmiljö som är aktivt vilket i sin tur kan göra att barnen kan 

socialiseras in i ett mönster där fysisk aktivitet ses som något naturlig och som en sak som 

alla gör. Fast så långt har man inte kommit än i FF, men NorrlandsOlle berättar att man skall 

kunna ta emot alla, men mer än så är det inte än. 

 NorrlandsOlle berättar att specialiseringen inte får börja för tidigt vilket föräldrar 

också tycker enligt Kjellman & Nyberg (1998). Specialiseringen går dock ner i åldrarna 

berättar NorrlandsOlle, vilket även Engström (1998) och De Knop et al. (1996) funnit. 

NorrlandsOlle säger att förbundet har satt sin gräns på specialiseringen då de börjar med 

länslaget och i klubben hänger det på hur kloka ledare och tränare man har. Vidare säger han 

att i våra ledarinstruktioner skriver vi att ledare och tränare skall uppmuntra barnen kan hålla 

på med flera idrotter. I tidiga åldrar är variation bra säger han och sedan övergår det till mer 

och mer specialiseringen och då kanske man inte hinner träna och tävla i två idrotter. Sen 

ställer barnen själva krav på att det skall tränas mer, men som tränare ska man inte kräva att 

de skall träna då de bl.a. har tyngre perioder i skolan. 
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”Att som ledare säga [är du inte med och tränar denna träning får du inte spela 

nästa match] det tycker jag är korkat av ledarna”(NorrlandsOlle) 
 

Detta är däremot en tendens som finns att de vuxnas värderingar tar över och det är för lite 

lek (De Knop et al., Ibid.). Detta kan vara mycket riskabelt om ledare och tränare har en 

primärgruppsfunktion och barnen inte får vara barn och leka, utan att det alltid är blodigt 

allvarligt. Detta kan innebära att barnen socialiseras in i vuxna värderingar som de egentligen 

inte skall ha. Om tränaren/ledaren dessutom har en flickgrupp kan det bli en krock då 

flickorna kan ha generaliserat omgivningens förväntningar (Nielsen & Rudberg, 1991). Detta 

om tjejerna förstått att allt som har med hennes utseende att göra passar för henne, m.m., 

medan det förväntas i idrottsföreningen att hon skall vara inriktad på konkurrens och 

prestation. I ett tjejlag kan jag även tänka mig att en del tjejer har socialiserats in i både ett 

handlingsmönster för killar, i föreningen och ett handlingsmönster för tjejer, utanför 

föreningen.  Detta då den manliga normen styr i idrotts sammanhang (Dahlgren & Dahlgren, 

1990). Dessutom kan jag också tänka mig att i ett flicklag finns båda dessa handlingsmönster 

representerade och då blir det ytterligare en krock mellan de flickor som är 

prestationsinriktade och de flickor som är där för att ha roligt. Vad är då egentligen rätt? En 

flicka som socialiseras in i ett handlingsmönster för killar eller ett handlingsmönster för 

tjejer? Och framför allt vill vi ha olika handlingsmönster för olika kön? 

Enligt Trost & Levin (1996) kan en grupp växla mellan primär- och 

sekundärgrupp. Borde då en förening/lag vara en primärgrupp så länge man är aktiv där, eller 

formar man i laget en egen primärgrupp och laget blir en sekundärgrupp? Jag anser att laget 

och föreningen blir en sekundärgrupp och att man sedan skapar sig en primärgrupp i 

sekundärgruppen. Att man sedan har en primärgruppsrelation med andra nyckelpersoner i 

sekundärgruppen kan jag tänka mig. Fast det är en sak som jag är fundersam över och det är 

hur ofta man kan skifta mellan sekundärgrupp och primärgrupp. Jag vill hävda att det är svårt 

att få tillbaks primärgruppsfunktionen om man en gång blivit utesluten från den. Därför vill 

jag hävda att man bara kan ha primärgruppfunktionen en gång, men att den kan fortleva med 

olika intensitet under kortare eller längre perioder och med olika individer. En individ kan ha 

kvar en primärgruppsfunktion oavsett om man umgås mer eller mindre, så länge man inte har 

blivit utesluten. 

 NorrlandsAnders anser att man borde hitta nya former av verksamhet och 

NorrlandsOlle berättar att om man kunde få i stånd ett samarbete mellan en vinterförening 

och sommarförening skulle man kanske få behålla barnen längre i föreningarna, bara för att få 
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testa och prova för att se vad som passar dem. Vilket skulle vara bra, då många ungdomar vill 

vara med i en förening där man provar på olika idrotter (Rf, 2003a.) samt att det framkommit 

att många barn och ungdomar slutar i tonåren (De Knop et al., Ibid.). Detta skulle också vara 

gynnsamt ur den synvinkeln att man socialiserar in barnen att det är tillåtet att träna olika 

idrotter. De blir säkra i två olika miljöer där de fritt kan utöva fysisk aktivitet. Jag tror att det 

är stor vikt att man skapar miljöer där barnen känner sig säkra för att kunna lyckas eller 

misslyckas och kanske skaka av sig ett och annat inre hinder. 

SkåneLars som tycket att folkhälsan är viktig menar att man borde ha fokus på 

samhället och inte bara skolan. Det måste det finnas verksamhet för alla och inte bara om 

fysisk aktivitet utan även om social och kulturell aktivitet. Här vill jag bara hålla med 

SkåneLars, skall vi få friskare medborgare kan vi inte enbart satsa på barnen i skolan utan 

även kommunen och företag måste se vinsten med att medborgarna har hälsan i behåll. 
 

5.4.1 Sammanfattning 
Även här är strukturella hinder framstående om man skall få till stånd en ökad fysisk aktivitet. 

Då föreningar också utgör en arena för eventuell socialisation är tränare/ledares attityder till 

hur man skall utöva idrotten viktig, är det allvar eller lek? Då dessutom normen inom 

idrottsvärlden är manlig är det av vikt att se hur flickorna könssocialiseras in i idrotten. Att 

ledare och tränare samt kamrater inom föreningen kan inneha primärgruppsfunktioner gör 

också att de värderingar som finns i klubben är av stor vikt, t.ex. om det är tillåtet att hålla på 

med flera idrotter eller inte? 
 

5.5 Genus 
 

”Men det är ju vi karlar som har styrt och ställt i samhället”  
 
Vidare säger NorrlandKalle att förutsättningarna för pojkarna är och har alltid har varit 

mycket bättre, då det alltid funnits fotbollsplaner, hockeyplaner, bandyplaner m.m. Detta är 

kanske inte så konstigt om man tänker på det Olofsson (1988) sa att ”Idrott är en företeelse, 

som skapats av män för män”. Fortsättningsvis säger NorrlandsKalle att:  
 

”Sedan är det ju jäkligt roligt att flickor har börjat spela hockey och fotboll” . 
 

Detta är också ett fenomen man kan undra över. Hade flickorna i lika stor utsträckning funnits 

på fotbollsplan och i hockeyrinken om det existerat ridhus, danshallar och andra lokaler som 

flickorna kunnat nyttja? Sedan tycker jag man skall fundera över om dessa flickor har blivit 
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könssocialiserade till idrotten där den manliga normen används enligt Dahlgren och Dahlgren 

(1990). Har dessa tjejer fått lära sig inom idrottsvärlden att det är t.ex. fotboll man skall utöva 

och att det är fotboll man skall ha lust till att utöva? Som Nielsen och Rudberg (1991, s.9) sa 

de har ”inte bara har lärt sig att göra vad de skall – de har i en del fall också lärt sig att ha 

lust till vad de skall.”  Det vi dock inte skall glömma är föräldrarnas påverkan till om barnet 

är idrottsintresserat. Har man en pappa som spelar fotboll är sannolikheten att dess barn också 

spelar fotboll då barnet socialiserats in i den verksamheten. Förutom detta får man inte 

glömma vilka förebilder barnen har i sina föräldrar vilket kan leda till att barnet vill göra 

samma saker som mamma och pappa oavsett om det handlar om dans, hästar eller hockey. 

NorrlandsKalle berättar att utifrån våra fördomar och sett att se på pojkar och 

flickor gör att vi skulle behöva bli mer medvetna om genusproblematiken. Ånyo tar han upp 

bristen på kompetent personal för att kunna arbeta med dessa frågor, men han säger:  
 

”Tanken finns och det finns saker att vinna och hitta och utveckla där, men hur och 

vad vet jag inte”(NorrlandsKalle.). 

 

Även i de andra intervjuerna har jag förstått att alla informanterna förstår problematiken med 

genus, fast ingen tar något initiativ att förändra verksamheten utifrån ett organisatoriskt plan. 

Jag antar att det är upp till lärare och ledare samt tränare att anpassa verksamheten till killar 

och tjejer. Om detta beror på ovilja att arbeta med dessa frågor eller på yttre och inre hinder 

har jag svårt att säga utifrån det materialet jag fått. Personligen anser jag att både pojkar och 

flickor skulle tjäna på att det skulle finnas en policy hur man skall arbeta med dessa frågor i 

verksamheten för att på bästa sätt få aktiviteter som stimulerar både flickor och pojkar. 

Om man i framtiden fortfarande låter bli att arbeta med dessa frågor kommer 

man fortsätta att socialisera in flickorna i ett manligt normsystem i idrotten, vilket bara 

kommer att stärka pojkarnas ställning i idrotts sammanhang. Då man funnit i UB (Ibid.) att 

ungdomar tycker att det satsas mer pengar på killar inom barn- och ungdomsidrotten samt att 

idrottsstödets pengar också gynnar killars idrottande (Ds 1993:58). Då det även finns rekom-

mendationer att man skall se över ekonomiska stödet till föreningarna så att utbudet av 

aktiviteter i högre grad tilltalar flickor (Rasmussen, et.al., Ibid.) tycker jag att det är konstigt 

att man inte arbetar mer med genus frågor. Att man även i skolan låter bli att arbeta med 

genus gör att flickor kan fortsätta att skapa sig ”en visshet om att pojkar har större rätt än 

flickor att vara personligheter och att flickor är nummer två” (Gulbrandsen, 1994, s.25). När 

man även ser flickornas ointresse och framförallt att det finns tjejer som får sämre 
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självförtroende (Eriksson et. al., Ibid.) p.g.a. idrottsaktiviteterna är det viktigt att inte bara öka 

den fysiska aktiviteten i sig. Utan även se till att det inte blir för ensidigt eller att det bara är 

de redan fysiskt aktiva som attraheras av aktiviteterna. Därav blir effekten av den fysiska 

aktiviteten är lika viktig som själva utövandet. 

NorrlandsOlle berättar att det finns både för- och nackdelar med att skilja pojkar 

och flickor i idrott och hälsa. Fram tills att pojkarna i ca 13 års ålder sticker iväg och tycker 

han att en blandning skulle vara bra. Då eleverna både kan ge och ta samt lära sig av 

varandra. Vidare säger han att det inom varje grupp finns individer som har andra behov och 

krav som gör att de inte passar in och inte vill vara med. Han menar att ibland man måste titta 

på varje individ för sig och inte ha det uppdelat efter kön. 

Liknande banor finner jag hos SkåneLars fast inte lika uttalat då han anser att alla 

har olika behov. Då jag frågade varför de anställt två killar och inte en tjej och en kille till 

skolan blev svaret att det inte fanns någon tjej som var lämplig för det jobbet. Tjejerna i 

klubben är så unga att de fortfarande går skola samt att det inte fanns någon tjej som hade 

intresse av tjänsten. Jag betvivlar inte denna information, men har de inte tänkt på att 

flickorna också behöver förebilder som finns på skolan? Eller andra kvinnor som har en 

positiv attityd och kanske dessutom duktig i sin idrott är det bra förutsättningar för att 

flickorna skall socialiseras in i ett fysiskt aktivt mönster. 

 När jag i min intervju med NorrlandsOlle tog upp genusperspektivet berättade 

han att deras ledarskrift tagit upp detta för att man skall likställa killar och tjejer. För att de 

skall få samma möjligheter och förutsättningar, men detta har han fått kritik för från en del 

medlemmar, då de tror att han bara tänker på flick-/dam sidan. Vidare säger han att: 
 

”Tjejer verkar ju vara mer ute efter den sociala gemenskapen och killarna att få 

springa av sig att få ut energin på ett annat sätt, verkar det vara som.  Fast det håller 

också på att förändras förut var det pojkarna som drömde om att bli stora stjärnor 

och det börja komma bland flickor också och då blir det också mer av den fysiska 

delen, men för tjejer är den sociala delen… (paus) den prioriteras högre än hos 

pojkarna.”(NorrlandsOlle) 
 
Detta kan jag delvis hålla med om, att tjejer idag mer uttalat säger att de vill bli stjärnor. Jag 

vill däremot återigen belysa, om detta kan bero på att tjejerna har lärt sig av den manliga 

normen att det är detta man skall göra och att det är det man skall vilja sträva efter? 

Ytterligare en aspekt att reflektera över är om dessa tjejer genom sin socialisation lider av inre 

hinder. Tror de att de vill bli stjärnor, då det är det som förväntas av förening och prestations 

inriktade föräldrar eller är det deras egna innersta vilja? Detta är dock något jag tycker man 
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bör ta i åtanke oavsett vilket kön det handlar om. Kanske är det så att både killar och tjejer 

lider av inre hinder då de har socialiserats in att de skall vara och göra på ett visst sätt 

beroende på vilket kön de tillhör. 

När jag sedan frågar NorrlandsOlle om föreningen har någon verksamhet som är 

anpassat efter flickornas villkor säger han att de inte har det. Detta trots att han är medveten 

om att flickor inte tycker det är lika viktigt att tävla som killar, vilket också UB (2003) och 

Eriksson et al. (2003) kommit fram till. Detta innebär att denna förenings syfte med flick-

/kvinnoidrott och flickornas/kvinnornas motiv för utövande av idrotten fortfarande kommer 

att vara i konflikt med varandra (Dahlgren och Dahlgren, 1990). 

 Båda skolorna i Norrland och Skåne har sin verksamhet ibland uppdelat och 

ibland blandat. NorrlandsAnders berättade att det är bättre t.ex. om flickorna får spela 

bollspel själva då pojkarna oftast är dominerande i bollsporter, då får tjejerna större möjlighet 

att vara duktiga. Här anser jag att det är betydelse att undra varför pojkarna är dominerande i 

bollsporter?  Beror det på att tjejerna ”tränas” på pojkarnas villkor som Jonsson (1988) påstår 

och är det i sådant fall därför tjejerna anses ha sämre fysiska förutsättningar (Dahlgren & 

Dahlgren, a.a). Eller beror det helt enkelt på att flickorna är mer socialt orienterade än vad 

pojkarna är? Fast kan det vara som Olofsson (1989, s.185) skriver ”att det inte finns någon 

kvinnlig idrott. Det finns bara kvinnliga utövare inom i manlig idrott.” 
 

5.5.1 Sammanfattning 
Här framgår det att flickor och pojkar könssocialiseras in i en värld där ett manligt 

normsystem används. Här kommer flickorna i underläge och tilldelas olika strukturella hinder 

i form av t.ex. dåliga träningstider. Pojkar däremot har mycket bra förutsättningarna till fysisk 

aktivitet. Även när man skall arbeta med genusfrågor framkommer strukturella hinder, vilket 

är till nackdel för tjejerna. Fortsätter man att inte arbeta med dessa frågor kommer flickor att 

fortsätta socialiseras in i ett manligt normsystem, där man kanske tror att det är fotbollsstjärna 

man vill bli då det är det som förväntas av en duktig fotbollstjej.  
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6. Slutdiskussion 

I denna uppsats har jag arbetat med skolbarns/ungdomars fysiska aktivitet i syfte att få fram 

hinder och möjligheter för att öka den fysiska aktiviteten utifrån ett organisatoriskt plan.  

 I dagsläget är det många barn som är inaktiva och vad det beror på går bara att 

spekulera i. I denna studie har det dock framkommit att både strukturella hinder och 

socialisation kan utgöra problem och förutsättningar för skolbarnens/ungdomarnas ökade 

fysiska aktivitet. Inledningsvis ansåg jag att det måste vara ganska lätt att få skolbarn/ungdom 

att bli mer fysiskt aktiva, vilket jag har fått ändra åsikt om.  

 Detta är ganska motigt har jag kommit fram till, då det största villkoret, men 

också det största hindret är beslutfattares attityder till fysisk aktivitet. Har dessa individer en 

positiv syn till fysisk aktivitet är det nog lätt att arrangera fysisk aktivitet genom möjligen ett 

samarbete mellan skola och föreningsliv. Fast om personen inte känner till det positiva med 

fysisk aktivitet och kanske själv är fysiskt inaktiv kan jag tänka mig att det skulle vara svårt 

att få till stånd ett samarbete. Då även lärarna är av stor betydelse för barnen är även deras 

inställning till aktiviteten viktig och därav anser jag att det är av stor vikt att få fram forskning 

som visar på den fysiska aktivitetens positiva sidor relaterat till skolan. 

 Då även skolorna ofta skall spara in pengar är även resurser ett hinder och när 

också bristen på lokaler, utrustning och ledare är problem framstår resurser i form av pengar 

som ett än större dilemma. Detta då dessa strukturella hinder skulle kunna forceras med hjälp 

av pengar. Lokaler som dessutom är ett kommunalpolitiskt beslut visar återigen på hur viktig 

beslutfattares attityd är samt frånvaron eller närvaron av strukturella hinder. En annan 

motsättning är att målgruppen är både flickor och pojkar, samt aktiva och inaktiva och att få 

en aktivitet som stimulerar alla är mycket svårt om det inte finns kunnig personal som tycker 

fysisk aktivitet är viktigt.  

 Det framkom ur undersökningen att det finns många möjligheter för barnens 

fysiska aktivitet och dessa ligger i individers inre drivkraft och positiva attityd.  

 I undersökningen framkom även att många föreningar kan tänka sig att ha ett 

samarbete med skolorna och här tycker jag som NorrlandsAnders att föreningarna måste hitta 

nya former av verksamhet. Detta för att få aktiviteter som passar den svåra målgrupp som 

finns i skolan. Jag anser att aktiviteterna bör bli mer varierade, tillåtande och inte fokuserat på 

prestation och tävling. Detta skulle kunna innebära att fler tjejer skulle kanske tycka att det är 

roligt och eventuellt kanske vilja sluta sig till en förening. Då det även framgår i Redogörelse 

av kunskapsläge om skillnaden mellan killar och tjejer är det av central betydelse att utveckla 
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den aktivitet som finns idag. Även en del föräldrars okunskap om den fysiska aktivitetens 

positiva sidor är en aspekt att reflektera över då man skall organisera verksamhet, då barnen 

behöver föräldrarnas stöd för att bevara sitt intresse.  

 Under arbetets gång har många nya frågor dykt upp och många av dem berör 

genus. Hur skall man kunna få en verksamhet i skolan som passa både pojkar och flickor? 

Och hur skall man i föreningslivet kunna arbeta med genus för att få fram t.ex. 

fotbollsövningar som är anpassade efter flickors villkor?    

 Vidare anser jag att om man skall få fler att bli fysiskt aktiva är det viktigt att få 

fram forskning som styrker de positiva sidorna av fysisk aktivitet för att kunna få bort de 

negativa attityderna till fysisk aktivitet hos vuxna. Även ett samarbete mellan föreningar och 

skola är ett måste, för att introducera barn från fysiskt inaktiva hem till en verksamhet som 

erbjuder fysisk aktivitet. Emellertid tycker jag som SkåneLars att man måste satsa på 

samhället i sin helhet, att få kommun samt näringsliv att förstå vikten av fysisk aktivitet. För 

finns det vuxna runt om kring barnen/ungdomarna i skolan, föreningar, grannskap och 

familjen som utövar fysisk aktivitet. Kanske även tillsammans med barnen får de en 

förstärkning att vara aktiv och då socialiseras barnen lättare in i en fysisk aktiv livsstil.  

 Att det även finns en närmiljö som stimulerar till fysisk aktivitet samt att det 

finns utrymmen för att utöva fysisk aktivitet på sin fritid, utan att vara föreningsanslutna är en 

förutsättning för att öka den fysiska aktiviteten. 

 Avslutningsvis vill jag bara säga att fysisk aktivitet har stor potential till att 

integrera både invandrare och handikappade i samhället samt att jag tycker det är dags att fler 

tar ställning till våra barns försämrade hälsa, inte bara på riksnivå utan även kommunalt.  

Skall sjukskrivningskostnaderna fortsätta att överstiga sjukvårdskostnaderna och vem skall då 

ta hand om barnen? Ligger det i tiden att tänka om och satsa på vår hälsa? Och då våra barn 

mår allt sämre, behöver de inte friska föräldrar som kan ta hand om dem?  
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Bilaga 1: Intervjuguiden 

 
Hälsa 

• Vad är det? 
• Ansvar 
• Hur arbetar du för en förbättrad hälsa för barnen? 

 
Förutsättningar/möjligheter 

• Föräldrar 
• Skola 
• Föreningsliv 
• Genus 
 

Hinder/motsättningar 
• Föräldrar 
• Skola 
• Föreningsliv 
• Genus 

 
Bemötande 

• Föräldrar 
• Skola 
• Föreningsliv 
• Genus 

 
Samarbete 

• Skola – föräldrar 
• Skola – föreningsliv 
• Föreningsliv – föräldrar 
 

Erfarenhet 
• Arbete med att få barn mer fysiskt aktiva 
• Av samarbeten mellan skola/föreningsliv 
• Av samarbete skola/föräldrar 


