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Sammanfattning 
Abstract 
Idéen till detta arbete fick jag efter att ha tagit del av olika forskares larmrapporter i media och offentlig 
verksamhet, om att dagens ungdomar blir allt mer stillasittande. För många barn är skolidrotten den enda 
form av motion som de tillägnar sig. Nu ökar antalet fristående skolor i Sverige, som har en särställning inte 
minst ekonomiskt. Nu när skolidrotten blir allt viktigare för barns hälsa ville jag undersöka vad några 
fristående skolor har att erbjuda när det gäller skolidrotten, sett ur deras skolledares perspektiv. 
Syftet med detta arbete är att genom ett skolledarperspektiv utröna några friskolors möjligheter att tillgodose 
sina elevers behov av undervisning i ämnet Idrott och Hälsa. Mina övergripande frågor är 
Använder sig dessa friskolor av en lärare behörig i att undervisa i ämnet Idrott och Hälsa? Används lokaler 
avsedda för idrott? Har eleverna på dessa skolor regelbunden idrott? Hur ser skolledarna på ämnet Idrott och 
Hälsa? Jag har använt mig av en enkät för att få mina uppgifter. Resultatet blev att alla skolledare ansåg att 
skolidrotten var ett viktigt ämne, men utbudet av idrottsundervisningen som erbjuds varierar mellan de olika 
skolorna. 
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1. SAMMANFATTNING 
 
Idéen till detta arbete fick jag efter att ha tagit del av olika forskares larmrapporter i media 
och debatter, om att dagens ungdomar blir allt mer stillasittande. För må nga barn är 
skolidrotten den enda form av motion som de tillägnar sig. Nu ökar antalet fristå ende skolor 
i Sverige, som har en särställning inte minst ekonomiskt. Nu när skolidrotten blir allt 
viktigare för barns hälsa ville jag undersöka vad nå gra fristå ende skolor har att erbjuda sett 
ur deras skolledares perspektiv.  
Syftet med detta arbete är att genom ett skolledarperspektiv utröna nå gra friskolors 
möjligheter att tillgodose sina elevers behov av undervisning i ämnet Idrott och Hälsa. Mina 
övergripande frå gor är  
Använder sig dessa friskolor av en lärare behörig i att undervisa i ämnet Idrott och Hälsa? 
Används lokaler avsedda för idrott? Har eleverna på  dessa skolor regelbunden idrott? Hur 
ser skolledaren på  ämnet Idrott och Hälsa? 
Jag har använt mig av enkät för att få  in mina uppgifter. Resultatet blev att alla skolledare 
anså g att skolidrotten var ett viktigt ämne, men utbudet av idrottsundervisningen som 
erbjuds är varierande mellan de olika skolorna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. BAKGRUND 
 
Jag har själv alltid haft ett genuint idrottsintresse. Rörelse har alltid haft en stor del i min 
uppväxt. Det var allt frå n spontan lek med kompisar på  fritiden då  man delade upp sig i lag 
och spelade fotboll på  nå gon gräsplan och använde överdragströjor som må lstolpar. På  sena 
hösten och vintern var det landhockey som gällde. Med hockeyklubbor och tennisboll 
sprang man och spelade för glatta livet tills nå gon förälder kom och mer eller mindre 
tvingade in en för det var dags för middag. Idrottstimmarna i skolan var höjdpunkten, då  fick 
man chansen att prova olika saker med redskap som man inte kunde tillgå  nå gon annanstans. 
På  rasterna var det alltid nå gon form av lek som innebar att man rörde sig, ofta springande 
efter nå gon boll. Jag har även utövat idrotter i organiserad form till exempel fotboll, 
ishockey, bandy och handboll. De flesta av mina kompisar hade liknande uppväxt med 
mycket idrott och lek.  
 
Efter att ha tagit del av forskares larmrapporter i media verkar det som om stora förändringar 
har skett med barns vanor när det gäller idrott och rörelse. Spontanlek och organiserat 
idrottande har ersatts av datorspel och andra stillasittande aktiviteter. För må nga barn och 
ungdomar är nu skolidrotten den enda form av motion de få r. Tyvärr verkar det som om de 
som mest behöver skolidrotten inte ens besvärar sig med att gå  dit. Jag tycker därför att 
idrotten i skolan må ste bli bättre och annorlunda för att locka de som mest behöver det till 
att delta och skapa sig så  sunda vanor som möjligt.  
 
Det ökande intresset för den svenske medborgarens hälsa tar sig i dag må nga uttryck i 
massmedia och offentlig verksamhet. En del av denna hälsofostrande aktivitet bestå r i 
attityder till och praktiska möjligheter att bedriva motion i nå gon form. För skolans 
vidkommande ivrar må nga för fler tillfällen för barnen att vara fysiskt aktiva under 
idrottslektioner och raster. En grupp skolor med en viss särställning när det gäller pedagogik 
men framförallt ekonomiskt är friskolorna som ökar allt mer. 
I och med att det finns väldigt må nga skolor med varierande förutsättningar när det gäller 
ämnet Idrott och Hälsa så  är jag nyfiken på  vad elever i friskolor få r för förutsättningar när 
det gäller att tillfredställa sitt rörelsebehov och bildandet av sunda motionsvanor. 
 
 
2.1 Syfte 
Syftet med detta arbete är att genom ett skolledarperspektiv utröna nå gra friskolors 
möjligheter att tillgodose sina elevers behov av undervisning i ämnet Idrott och Hälsa. 

 
2.2 Övergripande frågor 
 
• Använder sig dessa friskolor av en lärare behörig i att undervisa i ämnet Idrott och 

Hälsa, 
 

• Används lokaler avsedda för idrott? 
 

• Har eleverna på  dessa skolor regelbunden idrott? 
 

• Hur ser skolledaren på  ämnet Idrott och Hälsa. 
 
 

 



 
2.3 Begreppsförklaring 
 
Min definition av en lärare behörig att undervisa i ämnet Idrott och Hälsa har jag hämtat frå n 
Linköpings Universitet. Det innebär att man är behörig att undervisa i Idrott och Hälsa i å r 
4-6 om man är utbildad lärare och genomgå tt följande moment: 
 

• 1-7 lärare, Godkänd i delmoment Idrott i kursen BIM 10p (Bild, Idrott, Musik) och 
tillval Idrott 15p 

 
• Grundskollärare 4-9-, eller slöjdlärare med Idrott och idrottsdidaktik 20p  
 
• Idrottslärarutbildning 120p 
 
Detta innebär att man må ste ha genomgå tt lärarutbildning och kompletterat den med minst 
20p idrott för att vara behörig att undervisa i grundskolan å r 4-6. 

 
 

3. TEORI 
 
3.1 Barns behov av rörelse 
I artikeln ”Elevers hälsa äventyras” i Dagens Nyheter den 13/12 1992 reagerade 
idrottsforskaren Lars-Magnus Engström, professor i idrottspedagogik på  att man planerade 
att skära ned på  den obligatoriska idrotten i skolan. Han menar att kroppsrörelse är en del av 
barns totala utveckling. Barn ska inte tvingas sitta still hela dagarna det tröttar bara ut dem. 
Att få  motoriska färdigheter är en ”kapitalvara” som varar hela livet ut. Han skriver vidare 
att kondition och styrka är ”färskvaror” som må ste underhå llas med träning flera gå nger i 
veckan. Vidare menar han att fysisk aktivitet är avstressande och ett viktigt inslag i den 
förebyggande hälsovå rden. Engström hänvisar till en studie av 15-å ringar i Stockholms län 
1968 och 1992. (tabell 1) Kravet på  motion var minst en gå ng i veckan motsvarande 
joggning. 

 
Tabell 1: Andelen inaktiva 15 å riga flickor och pojkar  angett 
i procent, 1968 och 1992, där kravet på  motion var minst en 
gå ng i veckan motsvarande joggning. 
__________________________ 
 1968 1992 
__________________________ 
Flickor 31 % 46 % 

Pojkar 16 % 35 % 
__________________________ 



 
Ställde man kravet på  att träningen skulle vara regelbunden och mer ansträngande flera 
gå nger i veckan fann man följande utveckling.(tabell 2) 

 
Tabell 2: Andelen inaktiva 15 å riga pojkar och flickor angett 
i procent, 1968 och 1992, där kravet på  att träningen skulle 
vara regelbunden och mer ansträngande flera gå nger i 
veckan. 
__________________________ 
 1968 1992 
__________________________ 
flickor 53% 72%   
pojkar 32% 61% 
__________________________  

 
Mot bakgrund av dessa siffror menar Engström att den obligatoriska idrotten i skolan är 
för väldigt må nga elever den enda tid som de lägger på  motion av nå got slag. Han 
på pekar också  att skolidrotten medför en må ngsidig träning vilket tränar hela kroppen.  
 
Frå n netdoktor.se  finns en artikel av Christer Flyhtström som heter ”Fysisk aktivitet är 
bra för inlärningen”. Artikeln börjar med ” Vill du ha klokare ungar skall du skicka dem 
till idrottsplatsen. Hur paradoxalt det än må  lå ta, är det en väldokumenterad sanning att 
fysisk aktivitet underlättar inlärningen hos bå de barn och vuxna. Därför kan 
nedskärningarna i skolidrotten få  allvarliga konsekvenser för dagens unga. De negativa 
hälsoeffekterna syns redan nu.” 
 
I samma artikel kan man läsa om den finländske professorn i fysiologi Matti Bergström 
som idag  anses som en av de ledande experterna inom forskningen kring inlärning och 
fysisk aktivitet. Enligt honom startar inlärningen redan vid födseln, främst med 
motoriska färdigheter. Hela barnets uppväxt präglas av lek, rörelse, inlärning och 
skapande. Därför är det inte bra att barn blir för stillasittande i skolan, det hämmar deras 
inlärning. 
 
Vidare i artikeln kan man läsa att en undersökning gjordes bland Stockholms 
gymnasieelever 1999 av gymnasieinspektör Kristina Stael von Holstein. Den 
undersökningen visar att var fjärde elev bara motionerar under idrottslektionerna. Det 
innebär 50 minuter i veckan. 

 
Längre fram i artikeln skriver Flythström att dagens livsstil med datorspel, stillasittande 
och ofta ohälsosam kost visar sig redan nu i de ungas kondition. Andelen överviktiga 
barn ökar och vid mönstringen till militären märks tydligt hur allt fler ungdomar inte 
längre är fysiskt aktiva. Andelen elever som inte ens orkar delta i skolidrotten ökar 
också . Rör man sig aldrig kommer man in i en ond cirkel där 50 minuter idrott i veckan 
ses som en onödig belastning. 
 
Olika experters varningar om barns försämrade hälsa har skapat en stor debatt i media 
och resulterade i att regeringen gav (i regleringsbrevet för 1998,) Folkhälsoinstitutet i 
uppdrag att ta fram underlag som redovisar nationella och internationella erfarenheter 
av vilka möjligheter som finns att stimulera till ökad fysisk aktivitet bland de grupper 
som är minst fysiskt aktiva och belysa vilka hälsoeffekter som är möjliga att uppnå . 



Uppdraget redovisas i rapporten ”Fysisk aktivitet – för nytta och nöje”, som lämnades 
till regeringen den 15 september 1998. 
 
I inledningen av denna rapport kan man läsa: 

 
Sjukdomsbilden i Sverige och västvärlden har förbättrats avsevärt under de senaste 
100-150 åren. Genom högre levnadsstandard, bättre bostäder och bättre 
näringsstatus samt kraftfulla preventiva insatser mot vissa sjukdomsgrupper har 
1800-talets höga dödstal minskat dramatiskt, liksom den utbredda sjukligheten i 
infektions- och näringsbristsjukdomar 

  (sidan 5) 
 

Vidare skriver man att medellivslängden i Sverige är hög, cirka 76,5 å r för män och 
81,5 å r för kvinnor. Vi har också  en av de lägsta spädbarnsdödligheterna i världen, 7 på  
1 000 födda. Längre ner kan man läsa: 

 
En rad medicinska, fysiologiska och sociala fakta tyder på att nuvarande 
sjukdomspanorama kan komma att förändras. Det rör sig framförallt om en ökning i 
antalet kroniska sjukdomar, såsom belastningssjukdomar, psykiska besvär, 
åldersdiabetes, benskörhet – sjukdomar som leder till långa sjukskrivningsperioder 
och stort personligt lidande. (sidan 5) 

 
Man ser också  en risk i att trenden med minskat insjuknande i hjärt- och kärlsjukdomar 
kommer att plana ut.  

 
Fysisk inaktivitet är en del av bakgrunden till denna utveckling och den svarar även 
för en betydande del av de multifaktoriella orsakerna till dessa sjukdomar. (sidan 
5) 

 
I rapporten tar man även upp det historiska perspektivet där man pekar på  att 
Hominiderna, som omfattar människan och hennes närmaste släktingar, har under mer 
än 99,9 procent av sin existens varit jägare och på  annat sätt samlare av föda. Den 
tidigaste kända släktingen är Australopithecus som lämnat cirka fyra miljoner å r gamla 
spå r efter sig. Vå r egen art Homo sapiens har enligt forskarrön existerat sedan 200 000 
å r tillbaka. Att jaga och samla föda krävde timmar av daglig fysisk aktivitet. Först för 
cirka 10 000 å r sedan inleddes en annan livsstil med boskap och odlingar, det vill säga 
att man hade maten nära sig och populationen kunde växa i storlek. Stora förändringar 
inom framförallt tekniken har skett under det senaste seklet. Dock är vi fortfarande 
genetiskt programmerade stenå ldersmänniskor! Beräkningar visar att individer under 
stenå ldern omsatte, inklusive elden, cirka 7 500 kcal (30 000 kJ) per dygn. I dag är 
motsvarande siffror för den individuella förbrukningen  250 000 kcal (1 miljon kJ).  
Den lå ngvariga utvecklingen leder till följande slutsats: 

 
Människokroppens grundläggande anatomiska, biokemiska och 
molekylärbiologiska konstruktion är mycket gammal. Några hundra år av modern 
livsstil har inte kunnat förändra denna konstruktion, men väl dess funktioner. 
(sidan 6) 

 
Man menar därför att mycket talar för att dagens sjukdomsbild kan härledas till en 
livsstil som inte är anpassad för kroppen och dess funktioner. 
 



 När det gäller koordination (att må nga rörelser aktiveras på  ett finstämt sätt), menar 
man att en i unga å r inlärd koordination av rörelser upprätthå lls under en stor del av 
livet. (sidan 13) 

 
Vidare i rapporten kan man på  sidan 41 läsa att kostnaden för diverse medicinska 
effekter av fysisk inaktivitet är kännbar för samhället. Man pekar på  att det är svå rt att 
beräkna samhällets totala kostnad för fysisk inaktivitet, men kostnaderna för hjärt- och 
kärlsjukdomar är cirka 20 miljarder kronor, för fetma och dess följdsjukdomar 5-6 
miljarder, ryggont 20 miljarder och psykisk ohälsa 45 miljarder kronor. 
Livsstilsrelaterade faktorer, till vilka fysiskt inaktivitet räknas, förklarar till cirka 40 
procent sjuklighet och död i i-länder, medan dessa länder satsar enbart cirka 1-2 procent 
av samhällets totala ekonomiska resurser för att på verka dessa faktorer. 
 
I sammanfattning (sidan 66) av rapporten kan man läsa följande om hälsofrämjande och 
förebyggande effekter: 
 

Regelbunden fysisk aktivitet ökar den fysiska prestationsförmågan i alla åldrar och 
hos de med olika funktionshinder. Den främjar hälsan generellt, ökar äldres 
möjligheter att leva ett självständigt och oberoende liv, motverkar uppkomst av 
övervikt och dess följdsjukdomar och besvär, minskar risken för 
belastningssjukdomar och medför många andra positiva effekter för en god 
livskvalitet. 

 
I slutet av rapporten redovisas förslag med å tgärder inom olika områ den. För skolan kan 
man läsa: 

 
Skolan har en viktig uppgift att tillfredsställa elevens inneboende rörelselusta, ge 
avspänning och stimulera till lek. Skolan bör också ge eleven ett gott 
förhållningssätt till fysisk aktivitet och en positiv kroppslig självbild. Modern 
forskning antyder att fysisk aktivitet inom förskolan och skolan är viktig och 
nödvändig för allsidig mental och kroppslig utveckling. Skolans idrotts- och 
praktiskt estetiska undervisning är den enda arena där fysiskt inaktiva barn och 
ungdomar kommer i regelbunden kontakt med fysisk aktivitet. Frånsett att många 
elever inte kan simma, bedöms innehållet i undervisningen för närvarande vara 
tillfredsställande ur hälsosynvinkel. Dock är det helt klart att skolan i dag inte har 
tilldelats de resurser som krävs för att ge ungdomar tillräcklig fysisk aktivitet och 
stimulans. Av Europas alla länder ligger Sverige näst sist vad gäller schemalagd tid 
för ämnet idrott och hälsa.  
(sidan 70-71) 

 
Förslaget är att: 

 
Varje skoldag bör helst innehålla någon typ av fysisk aktivitet. Det bör finnas tre 
tillfällen av fysisk aktivitet i ämnet idrott per vecka på alla stadier i grundskola och 
gymnasium samt därtill andra möjligheter till fysisk aktivitet på tider under 
skoldagen. (sida 71) 

 
Med denna rapport frå n Folkhälsoinstitutet som underlag skriver Carina Moberg (s) i en 
motion till riksdagen (2000/01:So295) bland annat: 

 
Regeringen har ansett det befogat med en nationell samordning för att påverka den 
ökande inaktiviteten i befolkningen och gett Folkhälsoinstitutet detta uppdrag. 
Arbetet ska i huvudsak genomföras under det så kallade rörelseåret 2001. 

 



I detta regeringsuppdrag kallat ”Sätt Sverige i Rörelse 2001. Ett å r av fysisk aktivitet” 
kan man läsa följande under inriktningsmå len: 

 
1. Barn i förskoleå ldern stimuleras till rörelse och lek dagligen. 
 
2. Barn och ungdomar stimuleras till ett positivt förhå llningssätt till fysisk aktivitet och 

rörelse, erbjuds tillfälle att dagligen delta i nå gon för dem tilltalande aktivitet. 
 
3. Skolan är en stödjande miljö för fysisk aktivitet och rörelse. 

 
 

För förskola och skola har man skrivit följande: 
 

Inom arena förskola/skola är det av vikt att under 2001 skapa och utveckla 
arbetsformer och stödjande miljöer som främjar fysisk aktivitet utifrån ett bra 
perspektiv. Det fysiska aktivitetsåret kan lyfta fram förskolan och skolan som aktör 
inom det lokala folkhälsoarbetet, samtidigt som goda arbetsformer som stimulerar 
fysisk aktivitet kan utvecklas och förstärkas. 

 
De insatser som föreslagits handlar om: 

 
• Att skapa diskussion och debatt om nya arbetsformer som stimulerar till fysisk 

aktivitet. 
 
• Att inventera och sprida de goda exemplen på  bra undervisning som finns runt om i 

Sverige . 
 
• Att fysisk aktivitet blir en etablerad arbetsform inom förskolan. 
 
• Att Ur och Skur pedagogiken få r en större spridning. Här föreslå s också  en 

”rastlekbok”. 
 
• Att uterummets betydelse lyfts fram. 
 
• Att all personal inom förskolan/skolan erhå ller kunskap om utomhusmiljöns 

möjligheter och om barns behov av fysisk aktivitet för hälsa och utveckling. 
 
• Att utveckla och implementera nya arbetsformer inom ämnet idrott och hälsa. 
 
• Att utveckla och skapa en ny mötesplats för rörelse och hitta metoder och lösningar 

för en ökad samverkan mellan skolan och föreningslivet. 
 
 

Faktorer i sammanhanget är att vi gå tt frå n en regelstyrd skola till en må lstyrd. I ämnet 
Idrott fanns i LGR-80 de delar som skulle ingå  i undervisningen. Dessa delar var sedan 
uppdelade i huvudmoment fördelade på  lå g-, mellan-, och högstadiet. Så  här ser till 
exempel områ det gymnastik ut i Lgr 80: 



 
Lågstadiet 

Rörelser med eller utan musik, t ex hoppa, rulla, springa. 
Rörelseuppgifter och improvisationsuppgifter. 
Övningar med handredskap, t ex hopprep och bollar  
Matt- och hoppövningar. Klätter – och hängövningar. 
Balansövningar på golv och redskap. 
Givna eller improviserade redskapsbanor. 
 

Mellanstadiet 
Övningar som på lågstadiet. Mer sammansatta rörelser med många sträckmoment. 
Redskapsövningar av många slag där eleven testar sin prestationsförmåga.  

 
Högstadiet 

Rörelser och rörelseuppgifter till musik.  
Utökat rörelseförråd i fristående övningar och redskapsbanor. 
Efterhand valfria övningar, t ex jazzgymnastik, eller redskapsgymnastik efter eget 
val enligt lokala förhållanden och efter gemensam planering. 

 
I LPO-94 ser det annorlunda ut. Istället för att detaljstyra har man övergå tt till att sätta 
upp övergripande må l av skiftande karaktär: 
 

LPO-94: 

Mål att sträva mot 

Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att eleven 
 
– utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utvecklar en positiv 
självbild, 
– utvecklar kunskap om vad som främjar hälsa, 
– utvecklar en god kroppsuppfattning och kunskaper som gör det möjligt att se, 
välja och värdera olika former av rörelse ur ett hälsoperspektiv, 
– stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och tar ett 
ansvar för sin hälsa, 
– utvecklar och fördjupar sin rörelseförmåga och lust att röra sig samt stimuleras att 
ge uttryck för fantasi, känslor och gemenskap, 
– utvecklar förmågan att leka, motionera och idrotta på egen hand och tillsammans 
med varandra,  
– utvecklar kunskaper att kritiskt bemöta missförhållanden som kan förekomma i 
samband med olika typer av fysiska aktiviteter samt ges förutsättningar till ett 
personligt ställningstagande i idrotts- och hälsofrågor,  
– utvecklar förmågan att organisera och leda aktiviteter, 
– får inblickar i idrottens och friluftslivets historia samt lär känna olika former av 
lekar, danser och idrottsformer i olika kulturer, 
- utvecklar kunskaper om handlande i nöd- och katastrofsituationer.  

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 

Eleven skall:  
 
– behärska olika motoriska grundformer och utföra rörelser med balans och 
kroppskontroll samt kunna utföra enkla danser och rörelseuppgifter till musik, 
– kunna simma och hantera nödsituationer vid vatten,  
– kunna orientera sig och hitta i närmiljön genom att använda enkla hjälpmedel, 
– ha grundläggande kunskaper om friluftsliv samt känna till principerna för 
allemansrätten, 
– känna till något om och kunna ge synpunkter på arbetsmiljön i skolan, 
– ha erfarenheter av några vanliga idrottsaktiviteter samt veta något om skaderisker 
och om hur skador kan undvikas. 



Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret 

Eleven skall  
 
– förstå sambandet mellan mat, motion och hälsa och kunna tillämpa kunskaper i 
ergonomi i vardagliga sammanhang, 
– kunna delta i lek, dans, idrott och andra aktiviteter och kunna utföra lämpliga 
rörelseuppgifter, 
– kunna forma och genomföra aktiviteter för egen motion, 
– kunna orientera sig i okända marker genom att använda olika hjälpmedel samt 
kunna planera och genomföra vistelse i naturen under olika årstider,  
– ha kunskaper i livräddande första hjälp, 
– ha kunskaper i vanliga rörelseaktiviteter och hur de kan bedrivas på ett säkert sätt. 

 
Borta är reglerna om vad som i detalj ska finnas med. Nu är det upp till varje skolenhet 
att efter eget huvud bryta ner de må l som finns till delmå l för å r 1, 2, 3 och så  vidare för 
att alla elever ska nå  de nationella uppnå endemå len i å r fem respektive nio. Elever  i 
grundskolan få r nu en väldigt varierad idrottsundervisning beroende på  de 
förutsättningar som finns på  deras respektive skola. 

 
Nu  ökar också  antalet fristå ende skolor. I Kommun Aktuellt nr. 25 –99 kan man läsa att 
Skolverket har få tt in 180 ansökningar om att få  starta en fristå ende grundskola läså ret 
2000/2001. Det är en ökning med 15 procent. Läså ret 1999/2000 finns det cirka 350 
godkända fristå ende grundskolor. 

 
 

3.2 Frist ående skolor 
Vad är då  en fristå ende skola eller friskola som man också  kallar det? En friskola är en 
skola som inte drivs i kommunens regi. Det kan vara en förening, stiftelse eller ett 
företag som är ansvariga för drivandet av friskolan. Enligt statistik frå n SCB (15 
oktober 1993) hade 30 procent av landets friskolor på  grundskolenivå  allmän inriktning, 
21 procent Montessori, 20 procent kristen, 18 procent Walldorf , fyra procent 
etnisk/språ klig och tre procent internationell. Övriga tre procent utgörs av exempelvis 
särskolor och skolor med estetisk inriktning. 
 
För att få  tillstå nd att öppna en friskola må ste man uppfylla det som stå r i skollagen 9 
kapitlet. 

 
9. kap. Fristående skolor 

Godkännande m.m. 
 
1 § Skolplikt får fullgöras i en fristående skola, om skolan är godkänd 
 enligt  2 §. 
 
Ärenden om godkännande av fristående skolor som motsvarar grundskolan eller 
särskolan prövas av Statens skolverk. 
 
Ärenden om godkännanden av fristående skolor som motsvarar specialskolan 
prövas av styrelsen för den specialskola ansvarar för utbildningen av samma 
handikappgrupp där skolan är belägen. Lag (1995:1248) 
 
2 § En fristående skola, vars utbildning gerkunskaper och färdigheter som till art 
och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och färdigheter som grundskolan, 
särskolan respektive specialskolan skall förmedla, skall godkännas om 
 



1. Skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller 
för utbildning  inom det offentliga skolväsendet, 

 
2. Skolan står öppen för alla barn som enligt denna lag har rätt till utbildning 

inom motsvarande skolform i det offentliga skolväsendet, med undantag för 
sådana barn vilkas mottagande skulle medföra att betydande organisatoriska 
eller ekonomiska svårigheter uppstår för skolan. 

 
3. Skolan har minst 20 elever, om det inte finns särskilda skäl till ett lägre 

elevantal, 
 
4. Skolan, om den motsvarar särskolan eller specialskolan bereder eleverna de 

omsorger som behövs, och 
 
5. Skolan uppfyller de ytterligare villkor som regeringen föreskriver i fråga om 

utbildningen vid fristående skolor och antagningen till och ledningen av sådana 
skolor. 

 
En fristående skola som avses i denna paragraf får inom ramen för vad som sägs i 
första stycket 1 ha en konfessionell inriktning. 
 

När det gäller ekonomiska bidrag för en friskola regleras det av 6 § i 
skollagen: 

 
Tilldelning av bidrag m.m. 
 
6 § En godkänd fristående skola som motsvarar grundskolan skall av Statens 
skolverk förklaras berättigad till sådant bidrag som avses i tredje stycket. Förklaring 
skall dock inte lämnas, om skolans verksamhet skulle innebära påtagliga negativa 
följder för skolväsendet i den kommun där skolan är belägen eller skolan tar ut 
avgifter i strid med 7 §. 
 
För att en skola skall ha rätt till bidrag gäller att skolan har ansökt om att bli 
godkänd före den 1 april kalenderåret innan skolan startar. Motsvarande gäller, om 
en skola godkänts för utbildning för vissa årskurser och ansöker om att bli godkänd 
för ytterligare årskurser. 
 
För varje elev som genomgår utbildning motsvarande den som ges i grundskolan 
lämnas bidrag av hemkommunen. Bidraget skall bestämmas med hänsyn till skolans 
åtaganden och elevens behov  efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 
fördelning av resurser till de egna grundskolorna. Om en elev har ett omfattande 
behov av särskilt stöd, är kommunen inte skyldig att lämna bidrag för det särskilda 
stödet, om betydande eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. 
 
Vad som sägs i första – tredje styckena gäller inte fristående skolor för vilka 
regeringen har beslutat om statsbidrag genom särskilda beslut och inte heller skolor, 
för vilka huvudmannen skriftligt avstått från medeltilldelning. Kommunens 
skyldighet enligt tredje stycket gäller inte om, statsbidrag lämnas för en 
utlandssvensk elevs utbildning. Lag (1996:1044) 
 
Om den fristående skolan inte kommer överens om annat med elevernas 
hemkommuner, skall dessa erlägga det belopp som regeringen beslutat. Lag 
(1996:1044). 
 
7 § Utbildning vid fristående skolor, som får bidrag enligt 6 §, skall vara avgiftsfri 
för de elever som bidragen avser. Eleverna skall utan kostnad ha tillgång till böcker, 
skrivmaterial, verktyg och andra hjälpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning. 
I verksamheten får dock förekomma enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig 
kostnad för eleverna. Eleverna skall också erbjudas kostnadsfria skolmåltider. 
  



Det är skolverket som fattar beslut om en friskola ska ges tillstånd eller inte. När det 
gäller betyg till eleverna i friskola så har de betygen samma värde som betygen från 
kommunala skolor. 

 

 
3.3 Frist ående skolors förutsättningar 
I en kartläggning som gjorts av den statliga kommittén för uppföljning av 
resursfördelning till fristå ende skolor (SOU 1999:98 Likvärdiga villkor) visas att 
bidragsreglerna för de fristå ende skolorna har ändrats tre gå nger under 90-talet. I och 
med den sista förändringen så  har bidraget per friskoleelev ökat med nio procent. Detta 
gäller dock inte alla friskolor. 10 procent av friskolorna fick lägre bidrag, 13 procent 
fick oförändrade bidrag medan 77 procent fick höjda bidrag. Kartläggningen bygger på  
enkäter till kommuner och friskolor. Kommittén konstaterar bland annat: 
 
• Att må nga kommuner med tiden blivit mer positivt inställda till de fristå ende 

skolorna. 
• Att flertalet friskolor använder det ökade bidraget till insatser för elever med behov 

av särskilt stöd. 
 
• Att glesbygdsskolorna har få tt bättre ekonomiska förutsättningar än tidigare men att 

skolskjutsen tar en betydande del av skolbudgeten. 
 
• Må nga kommuner har onödigt komplicerade resursfördelningssystem. 
 
 
3.4 Kartläggning av elever i frist ående skolor 
 
Friskolorna har betydligt färre behöriga lärare än de kommunala skolorna. Fyra av tio 
friskolelärare på  grundskolenivå  saknar lärarutbildning. Det visar en undersökning som 
SCB gjort på  uppdrag av Lärarförbundet. Den refereras i Dagens Nyheter. 
Flest obehöriga lärare har friskolorna i Kalmar län. Blekinge är det enda län som 
avviker med en högre andel behöriga lärare i friskolorna än i de kommunala 
grundskolorna. Uppgifterna gäller läså ret 1998/99. En förklaring till de stora 
skillnaderna är att skollagen inte ställer samma krav på  lärarutbildning för friskolor som 
för den kommunala skolan.” (Kommun Aktuellt nr. 26 –99) 
 
I 2000 å rs redovisning har Skolverket gjort följande kartläggning av elever i 
grundskolan på  uppdrag av regeringen. 
 
Grundskolan: 
Antal elever i fristå ende skolor är litet i förhå llande till det totala antalet 
grundskoleelever. Vå ren 1999 gick 2,1 procent av eleverna i å r 9 i fristå ende skolor. 
Andelen elever i å r 1 var ungefär 3,8 procent och av eleverna i å r 4 gick cirka 3,5 
procent i fristå ende skolor. 
 
Andelen flickor är högre i fristå ende skolor. I å r 9 var andelen 50,5 procent jämfört med 
48,5 i kommunala skolor. 

 
Andelen elever med utländsk bakgrund är högre i fristå ende skolor än i hela landets 
kommunala skolor, 21,1 respektive 14,4 procent i å r 9 vå ren 1999. 



 
Föräldrar till barn i fristå ende skolor har högre utbildningsnivå  än föräldrar till barn i 
kommunala skolor. 
 
Föräldrars disponibla inkomster är högre i fristå ende skolor än i kommunala. 
Medianinkomsten för fäder till elever i å r 9 var 170 200 kronor i fristå ende skolor 
jämfört med 157 900 kronor i kommunala skolor inkomstå ret 1998. 

 
3.5 Massmediadebatten om friskolor 
Friskoledebatten i Sverige är och har varit väldigt intensiv. Olika argument tas upp och 
diskuteras ur olika perspektiv. I en rapport av Jonas Hellman, ledarskribent i Svenska 
Dagbladet, granskas en av statens granskare – Skolverket. I rapporten Skolverkets 
friskolejakt  (ISSN 1103-7644, 1995) menar Jonas Hellman att de krav som ställs på 
friskolor i det lå nga perspektivet motverkar utvecklingen till ett bra skolsystem. 
Skolverkets kritik mot att friskolor har obehöriga lärare menar Hellman är oväsentligt 
då   han menar att Lärarhögsskolans monopol på  utbildning av lärare bör avskaffas. En 
lärare behöver inte ha lärarutbildning det räcker med att han är kunnig inom sitt ämne 
och eventuellt har kompletterat med nå gon form av pedagogikutbildning. Han jämför 
med att en bra journalist behöver inte ha journalistutbildning, det räcker med att vara 
bra på  att uttrycka sig i skrift.  

 
När det gäller elevavgifter menar Hellman att om elevavgifter blir tillå tna finns en risk 
att välbeställda föräldrar kommer betala extra för att deras barn ska få  gå  i en bra skola, 
vilket i sin tur leder till att kraven på  den kommunala skolan sänks. Å andra sidan menar 
han att det är omöjligt att hindra föräldrar att köpa utbildning å t sina barn.  Det har 
konstaterats att det är svå rt att hindra friskolor som vill ta ut nå gon form av avgifter att 
göra det. Vidare menar Hellman att det i må nga avseenden är bättre att föräldrar med 
mycket pengar lägger dessa på  att utbilda sina barn än på  till exempel semesterresor och 
bilar. Att deras barn få r en bättre utbildning kommer sannolikt att vara till större nytta 
för samhället som helhet.  
 
Ytterligare ett problem för friskolorna menar Hellman i sin rapport är att skolverkets 
kritik ofta sker i svepande ordalag. Det framgå r inte exakt till exempel hur må nga lärare 
med vanlig lärarutbildning, hur må nga idrottslektioner och hur må nga klassrå dsmöten 
de må ste ha. 
 
I en artikel i tidningen Arbetet lördagen den 19/8 –2000 skriver Eva Frisk om friskolor 
där hon bland annat har tittat på  hur lärare som bytt frå n kommunal skola till en friskola 
uppfattar sin situation. Hon pekar på  en nyligen genomförd undersökning bland lärare 
som tidigare arbetat på  kommunal skola men nu är verksamma i en friskola visar på  ett 
intressant resultat. 
Lärare som bytt till fristå ende skolor är nöjda med sina nya arbetsgivare då  de märkt att 
de få tt större inflytande och ökat ansvar.  
Hon pekar också  på  att det inte bara är de personer som är involverade i friskolor som 
få r ta del av allt positivt. Valfriheten att välja skola och konkurrensen mellan skolor gör 
att även de allmänna skolorna blir bättre, då  de tvingas se över sina arbetssätt. 
När det gäller på stå endet som att friskolor ökar segregationen i samhället skriver hon att 
det inte finns nå gra belägg för att det skulle vara så . Tvärtom visar en undersökning att 



friskolor att var tredje elev har en eller två  föräldrar som är födda utomlands, andelen 
elever frå n lå ginkomsthushå ll är lika i friskolor som i kommunala skolor.  
Hon avslutar med att utbildning är viktigt och Sverige kan inte säga nej till de goda 
krafter som vill vara med och förbättra den svenska skolan nämligen de fristå ende 
skolorna. 

 
Frå n friskolornas riskförbunds hemsida finns en punkt de kallat för fakta om friskolor. 
Under den rubriken hittade jag  (van)föreställningar om fristå ende skolor. Här 
redovisar jag nå gra av de punkter som fanns: 

 
 

Det kostar pengar att gå i friskola: 
Sedan 1998-07-01 är grundskolor förhindrade att ta ut elevavgifter, gymmasieskolor 
får ta ut låga avgifter i den mån deras speciella profil kan motivera det.  
 
Det är bara de duktiga som kan komma in i friskolan: 
Samma antagningsregler gäller för friskolan som den kommunala skolan. 
Anmälningstidpunkt och syskonförtur gäller för grundskolan, för gymnasieskolan 
allmän behörighet, betygspoäng och "fri kvot". 
 
Det är bara de duktiga som går i friskolan: 
"FRIST I" konstaterar i sitt betänkande som kom för några veckor sedan att deras 
iakttagelser snarare pekar på att andelen elever med särskilda behov är större i den 
fristående grundskolan än den motsvarande kommunala.  
Till det kommer att det finns och planeras fristående skolor för barn med särskilda 
behov (DAMP, dyslexi mm).  
 
Man kan tjäna pengar på friskolan: 
Alla fristående verksamheter måste gå ihop och lämna överskott för reinvestering i 
verksamheten. Alternativet är underskott och konkurs.  
Skolverkets presenterade utredning om skolväsendets kostnader pekar på att  

 
• den fristående skolan får c 91% av pengarna per elevplats jämfört med den 

kommunala skolan  
 

• ändå satsar den fristående skolan ngt mer pengar än den kommunala 
elevplatsen  

 
• mellanskillnaden (kanske 3-4%) finansieras på annat sätt, t ex genom 

föräldraengagemang (basarer etc)   
 

Vinstdrivande aktiebolag är olämpliga som organisationsform för friskolor: 
Alla fristående verksamheter måste gå med vinst, oavsett organisationsform.  
Aktiebolaget är en väl prövad, väl genomarbetad associationsform med klara regler 
och ansvarsförhållanden sällsynt väl lämpade för att driva en komplex verksamhet. 
 
Fristående skolor bidrar till segregation: 
Segregation uppträder när människor inte ges några eller bara negativa val. 
Fristående skolor rekryterar ofta sina elever från ett stort geografiskt område och 
elevsammansättningen speglar därför olika boendemiljöer och nationaliteter.  
(Detta har dock inte primärt med fristående skolor att göra, utan med möjligheten att 
välja skola) 
 
Fristående skolor har bättre resultat än kommunala skolor: 
Sant. I de alltför få studier som gjorts, kan man dra den slutsatsen. Då är resultaten 
rensade så långt möjligt från "bakgrundsfaktorer" som föräldrars studiebakgrund o s 
v. 
 



Fristående skolor erbjuder bättre löner: 
Osäkert. Enligt Tjänsteföretagen är det inte så, vissa resultat från Skolverkets studie 
kan tolkas så. 
 
Fristående skolor har fler obehöriga lärare än de kommunala: 
Statistiskt sant. Dock: begreppet behörighet finns inte längre i Skollagen. Begreppet 
behörighet skall heller inte blandas ihop med lämplighet (kompetens). En utbildad 
Waldorflärare i en Waldorfskola måste utifrån skolans perspektiv betraktas som 
lämplig, men hon är inte "behörig". O s v. 
 
Fristående skolor är slutna och suspekta: 
Fel! Fristående skolor – till skillnad från de kommunala skolorna – står under 
Skolverkets direkta tillsyn. Vartannat år ungefär inspekteras skolan i att de följer 
läroplan och värdegrund. Ca 1/6 av skolorna får anmärkningar till förbättringar. Ett 
fåtal klarar inte att förbättra sig, utan får tillståndet indraget. 

 
Faran för privat monopol på skolområdet är överhängande om 

expansionen fortsätter: 
I dagsläget kvalificerat trams. Det finns ca 635 enskilda skolenheter som delar på 
3,5% av marknaden, Resten – 96,5% av marknaden – hanteras av den kommunala 
skolan. I ca hälften av landets kommuner, har den kommunala skolan 100% av 
marknaden. 

 
 
En person som är skeptisk och ser en fara med den han tycker onyanserade debatten om 
friskolor är Tomas Englund. Han har försökt att bemöta debattartiklar i Dagens Nyheter 
som han menar har varit ensidig propaganda för friskolor, men inte lyckats få  nå gon av 
sina inlägg publicerade. Som följd av detta har han tillsammans med Ingrid Carlgren, 
Carsten Ljunggren, Ulf Schullerqvist, Carl Anders Säfström och Leif Östman skrivit 
boken Skolpolitiskt systemskifte?(1995). Tomas Englund menar att friskolor riskerar att 
rasera den allmänna grundskolan. Samhörighet och solidaritet kommer bytas ut mot 
olika föräldragruppers privata visioner grundade i pedagogiska, religiösa eller 
ekonomiska synsätt. Att barn ska ha rätt att välja sin egen skola avvisar Englund med att  
det blir inte barnen som väljer utan deras föräldrar. Det blir de som utformar barnens 
framtid, deras värderingar blir de som gäller, barnen få r inte göra nå gra egna val vilket i 
sin tur kommer leda till ökad segregation i samhället. Han menar att skolan inte längre 
kommer vara vad Fridtjuv Berg ämnade att den skulle vara, nämligen en mötesplats för 
olika kulturer och värderingar. På  kort sikt ser Tomas Englund att vi kommer få  nöjda 
föräldragrupper men att vi kommer å tergå  till en patriarkalisk skola där barnen inte 
kommer konfronteras med olika uppfattningar och synsätt, det vill säga den offentliga, 
demokratiska skolans ideal.  
 
Med de förutsättningar må nga friskolor har i dag gällande det ekonomiska, pedagogisk 
profil eller annan specialitet vill jag undersöka hur nå gra friskolor ser på  ämnet Idrott 
och Hälsa.  

 
 

4. METODREDOVISNING 
 

4.1 Urval 
Min undersökning gäller friskolor och deras syn på  ämnet idrott och Hälsa. Jag har gjort 
min undersökning bland skolor med olika profil och inriktning. Med finns en fristå ende 
skola med allmän inriktning, två Walldorfskolor, en Montessori skola och en skola med 
etnisk inriktning.  



 
Med allmän inriktning menas att den har samma inriktning som den kommunala skolan, 
den enda skillnaden är att den drivs av nå gon annan än kommunen. Med etnisk 
inriktning menas att skolan profilerar sig med att till exempel bevara nå gon kultur eller 
nå got språ k. Exempel på  det senaste är Finska skolan i Motala. 

 
4.2 Undersökningens genomförande 

 
Utgå ngspunkten för mig när jag valde de olika fristå ende skolorna var att jag ville ha 
skolor med varierad inriktning och syn på  pedagogik. Jag började med att ringa till de 
olika skolorna och presenterade mig. Samtidigt  gjorde jag en kort beskrivning av vad 
mitt arbete handlade om och  att jag önskade att skolledaren på  deras skola skulle hjälpa 
mig i mitt arbete genom att fylla i en enkät med å tta olika frå gor gällande de 
förutsättningar som finns för att bedriva skolidrott på  skolan. Efter samtalet å kte jag 
över till skolan med enkäten och ett följebrev som i skrift beskrev det jag talat med dem 
om på  telefon. När jag lämnade fram enkäten fick även skolledaren ställa frå gor, om det 
var nå got denne undrade över. Vi bestämde även tid för när jag kunde komma och 
hämta den ifyllda enkäten. Jag ville göra syftet klart med varför jag ville att de skulle 
deltaga i min undersökning, för jag anså g att det fanns en risk med att de skulle intaga 
försvarsställning om de misstänkte att jag bara var ute efter att hitta missförhå llanden 
som skulle få  dem att framstå  i då lig dager. 
 
4.3 Val av metod 
I mitt arbete har jag använt mig av enkät för insamling av data. Min tanke var frå n 
början att komplettera min enkät med en muntlig intervju. Detta visade sig vara svå rt för 
nå gra av skolledarna anså g sig inte ha tid att sitta ner för att svara på  frå gor. För att då  
göra lika med alla skolledarna så  skrev jag ner de muntliga frå gorna i enkäten istället.  
Jag anser att det finns bå de fördelar och nackdelar om man jämför enkätundersökningar 
med muntliga intervjuer. En nackdel med muntliga intervjuer är att det krävs mycket 
mer förarbete så  att man kan frå gorna utantill samtidigt som man må ste vara förberedd 
på  följdfrå gor oavsett om intervjun tar den riktning man önskar eller ej. Muntliga 
intervjuer är oftast mer komplicerade och tidskrävande att sammanställa. Det kan vara 
svå rt att höra vad den intervjuade har sagt vilket försvå rar sammanställningen av 
arbetet. Att lyssna av och överföra vad som berättats i intervjun till skrift tar väldigt lå ng 
tid.  
 
Enkäter är lättare att arbeta med på  må nga sätt. Det är lättare att göra mer omfattande än 
muntliga intervjuer. Har man må nga man vill fråga om nå got är det särskilt lämpligt att 
använda sig av enkäter för det skulle nästan vara omöjligt att intervjua ett stort antal 
människor, å tminstone om man har nå gon form av tidspress på  sig. En annan sak som 
talar för att använda enkäter är att personen man vill ha uppgifter av är så  upptagen att 
denne har svå rt att boka upp tid för en tidskrävande intervju. Däremot med en enkät kan 
personen i frå ga sätta sig ner när tillfälle ges och svara på  frå gorna i enkäten. Det ger 
dem även möjlighet att tänka igenom sina svar mer grundligt och även gå  tillbaka och 
ändra eller fylla på  de svar man tidigare givit. De svar man få r på  frå gor i en enkät anser 
jag oftast är lättare att sammanställa till slutgiltiga resultat. Frå gorna i enkäten är ställda 
på  exakt samma vis till alla. Med muntliga frå gor kan man bå de medvetet och 
omedvetet på verka den intervjuade genom det sätt man ställer frå gan på . Detta problem 
anser jag man undviker med enkäter. Sammanställning och slutsatser är lättare att få  
fram när frå gorna är likadant ställda till alla intervjuade. En liten avvikning i sättet att 



ställa frå gan kan göra att det svar man få r på  frå gan gör det omöjligt att få  fram ett 
jämförbart resultat. 

 
En stor nackdel med enkäter är att man kan få  in väldigt kortfattade och vaga svar. En 
annan nackdel är just att man inte kan ställa följdfrå gor eller be personen ifrå ga att 
utveckla de svar denne ger på  frå gorna. En del personer har även svå righeter med att 
uttrycka sig i skrift, vilket kan medföra sämre svar på  enkätfrå gor jämfört med muntliga 
intervjuer.  
 
De resultat jag få tt fram är de förutsättningar som elever i dessa fristå ende skolor få r sett 
ur skolledarens ögon. För att få  en mer nyanserad bild av idrottsundervisningens 
förutsättningar kunde jag ha kompletterat denna enkät till skolledarna med liknande 
enkäter till berörda lärare och elever på  skolorna. En annan del är att jag som avsikten 
var, kunnat kompletterat min enkät med en mer djupgå ende intervju efter att ha tagit del 
av vad skolledarna hade svarat. Det tror jag hade gett mer djup och tyngd i mitt arbete.  

 
 

5. RESULTATREDOVISNING 

Jag har sammanställt resultatet från min enkät, fråga för fråga. Jag redovisar 
vad varje enskild skola svarat på de olika frågorna. Jag kallar de olika skolorna 
för A, B, C, D och E. Här följer en liten kort beskrivning av de olika skolorna: 

 

Skola A är en skola med undervisning i år 1-9. Den ligger ute på landet och 
omringas av stora åkrar. Inte l ångt fr ån skolan finns tillgång till skogsområde 
och annat fritidsområde med möjlighet till olika idrottsutövningar. I anslutning till 
skolan finns även en egen fotbollsplan. För att ta sig till idrottshall måste 
eleverna cykla 20 minuter. Skolbyggnaderna är baracker och andra småhus.  

 
Skola B är belägen i en förort. Skolan ligger i ett villaområ de med lite skog runt 
omkring. Skolan har tidigare drivits av kommunen men är nu en fristå ende skola. Det 
finns undervisning i å r 1-9. 
 
Skola C är en nystartad skola. De har ännu bara kommit igå ng med undervisning i å r 1-
3 men avser att utöka med å r 4-6. Denna skola ligger även den i en förort. Lokalerna har 
tidigare tillhört ett serviceföretag. Det finns en inhägnad skolgå rd vilket behövs då  ett 
företag ligger bredvid och de levererar material till andra vilket medför mycket 
lastbilstransporter direkt i anslutning till skolans områ de. 
 
Skola D är belägen i en förort. De lokaler som används, utnyttjades tidigare av 
kommunen för dag och fritidsverksamhet. Områ det bestå r av hyreshus och ett stort 
affärscentrum. Det finns även närhet till fotbollsplan och andra öppna ytor. 
Undervisning bedrivs i å r 1-9. 
 
Skola E finns i lokaler som tidigare användes av militären som kaserner. Det finns 
närhet till gräsplaner och skogsområ den. Det finns elever i å r  
1-9. 



 
 
 
 
Fråga 1. Använder Ni lärare formellt behörig att undervisa i ämnet Idrott och 
Hälsa? 
JA / NEJ 
Om NEJ, vad har läraren för annan utbildning eller kompetens? 
 
Skola A: Ja 15 poäng idrott frå n universitetet i Linköping plus 10 poäng i delkurs BIM 
där idrott ingå r. 
 
Skola B: Ja 
 
Skola C: Bå de och. Vi har grundskollärare och fritidspedagoger som undervisar i 
ämnet. 

 
Skola D: Ja 
 
Skola E: Ja 

 
 
Fråga 2. Har Ni tillgång till idrottshall på skolan? 
JA / NEJ 
Om NEJ, hur har Ni löst detta? 

 
Skola A: Vi hyr lokal av kommunen. Elever i å r 1-3 har idrottsundervisning i det egna 
klassrummet och på  skolgå rden. 

 
Skola B: Ja 
 
Skola C: Ja 
 
Skola D: Vi hyr lokal av kommunen. 
 
Skola E: Vi hyr lokal av en idrottsförening. 

 
 
Fråga 3.  Hur ser Era förutsättningar ut, när det gäller utomhusidrott? 
(fotbollsplan, friidrottsanläggning eller annan öppen yta) 
 
Skola A: Vi har tillgå ng till egen fotbollsplan, närhet till friluftsområ de och bakom 
skolan finns det skog. 

 
Skola B: Nå got sämre, men vi har tillgå ng till mindre fotbollsplaner inom 
närhetsområ det. Tillgå ng till större ytor och fotbollsplaner mm finns inom relativ 
närhet, men kräver förflyttning som tar en del tid i ansprå k. 
 



Skola C: I skolans närhet finns fotbollsplan och grönområ de. På  gå ngavstå nd finns 
möjlighet att lå na friidrottsanläggning. 
 
Skola D: I skolans närhet finns fotbollsplan och andra öppna ytor. 
 
Skola E: fotbollsplan finns på  områ det. Vi hyr annan idrottsanläggning plus att vi har 
närhet till ett motionscentrum. 
 
 
 
Fråga 4. Hur mycket idrott i veckan har en elev på Er skola? (antal timmar 
fördelade på antal tillfällen) 
 
Skola A: elever på  vå r skola har i genomsnitt 80 minuter idrott i veckan, varav 60 
minuter i idrottshall vid ett tillfälle. Vi skulle vilja ha mer idrott men vi har svå rt att få  
tider i idrottshallen av kommunen. 
 
Skola B: De har 2 x 50 minuter i veckan plus 70 minuter om man har idrott som 
elevens val. 
 
Skola C: Vi har 60 minuter vid två  tillfällen i veckan. 
 
Skola D: År 1-3 har en timme i veckan. År 4-9 har 1,5 timme i veckan. Att vi bara har 
en gå ng i veckan beror på  svå righeten att med tillgå ng till idrottshall. Vi vill utnyttja 
tiden i hall maximalt. Hade vi haft bättre tillgå ng till halltider så  hade idrotten varit 
fördelad på  två  tillfällen i veckan. 
 
Skola E: Alla klasser har 2 timmar i veckan vid två  tillfällen. 
 
 
Fråga 5. Antal friluftsdagar med idrottsinriktning per läsår? 
 
Skola A: Vi har 5 stycken, dock inte alltid heldagar. Det totala antalet friluftsdagar blir 
dock 5 stycken. 
 
Skola B: 2-3 st. 
 
Skola C: Hittills har det varit cirka 2 / läså r. 
 
Skola D: 2 st. per läså r 
 
Skola E: 2-3 per läså r. Vi är en liten skola så  vi har möjlighet att snabbt lägga in 
extradagar om vi vill, för att utnyttja exempelvis att det kommit mycket snö. 
 
 
 
Fråga 6. Är all Er idrottsundervisning praktiskt utövande? 
JA / NEJ 
Om NEJ, vad har Ni för övrigt innehå ll? 
 
Skola A: Nej, vi har även teori i orientering, första hjälpen och säkerhet på  is. 



 
Skola B: Nästan. Vikten av att leva - äta på  ett bra sätt tas upp vid teoripass. 
 
Skola C: Ja. 
 
Skola D: Det är mest praktiskt utövande. Annat innehå ll är till exempel regler i olika 
idrotter. 
 
Skola E: Ja. 
 
 
Fråga 7. Hur ser Ni på ämnet Idrott och hälsa? 
 
Skola A: Ett viktigt ämne. Svå righeten ligger i att få  alla elever intresserade och vilja 
kämpa för att verkligen utnyttja idrottstimmarna till en bra fysisk aktivitet. 
 
 
Skola B: Barn idag, precis som ”igå r” behöver kunskap om vikten av att hå lla sig 
”fräsch” och att röra på  sig. Mycket mer stillasittande idag än tidigare (dator mm) 
medför att skolans ”ansvar” för att utbilda i dessa frå gor är viktigare än nå gonsin. 
 
Skola C: Ett mycket viktigt ämne. Eleverna behöver uppmuntras att tycka om att röra på  
sig. För små  barn är detta fullkomligt naturligt, men ju äldre barnen blir ju mer 
stillasittande tenderar deras vardag att bli. Där har skolan en viktig uppgift. Att föra in 
hälsoaspekten i ämnet viktig. Kost, alkohol och tobak, inget ämne är viktigare än nå got 
annat eftersom det handlar om att ge eleverna en helhetssyn på  vad som är bra och 
då ligt för deras hälsa. Viktigt är också  att visa på  goda alternativ och förebilder som 
eleverna kan ta till sig. Vi har ännu bara elever i å r 1-3 och har därför inte nå gra 
teoripass inom idrottsundervisningen. 
 
 
Skola D: Ett viktigt ämne. Ansvarig ledare ska ha ett stort eget idrottsintresse som han 
eller hon kan föra över till sina elever. 
 
Skola E: Ett viktigt ämne som ökar inlärningen i andra ämnen och befäster kunskapen 
mer djupgå ende. 
 
 
Fråga 8. Vad är skolidrottens viktigaste uppgifter? 
 
Skola A: Själva rörelsen. Få  eleverna att känna sin kropp. Förstå  vikten av att motionera 
och leva sunt. 
 
Skola B: Att ge eleverna en god grund och hjälpa till att skapa tillfällen till ”rörelse” 
och skapa ökad insikt kring vikten av att leva på  ett bra och nyttigt sätt. 
 
Skola C: Skapa glädje för att röra sig. Skapa goda motionsvanor. Ge eleverna en 
förstå else för att kost och motion har en betydelse för deras hälsa. Uppmärksamma 
eleverna på  faran med olika droger och dess skadeverkningar på  kroppen. 

 



Skola D: Visa på  vad som är bra för kroppen. Vad det innebär att ha en bra hälsa. 
Sprida glädje. Skapa kontakt mellan elever och grupptillhörighet även utanför 
klassrummet. Göra så  att störiga elever få r utlopp för sina känslor, vilket gör dem 
lugnare i de teoretiska ämnena. 
 
Skola E: Skapa alternativ till att sitta stilla. Stärka kroppen och ge bättre 
kroppsuppfattning samt lägga en grund för framtida idrottsintresse. 

 
 

6. ANALYS 
 
När jag sammanställt resultaten frå n min enkätundersökning har jag utgå tt frå n frå gorna 
i enkäten och försökt hitta gemensamma nämnare, men även avvikande resultat. När det 
gällde användandet av behörig lärare utbildad i undervisning i ämnet Idrott och Hälsa, 
det vill säga att läraren i frå ga har minst 20 universitetspoäng i Idrott, fann jag att alla 
skolorna använde sig av behöriga lärare. I en av skolorna använde man sig även av 
fritidspedagoger i skolidrottsundervisningen. Denna skola hade i dagsläget endast barn i 
å r 1-3, övrig verksamhet med äldre barn hade ännu inte kommit igå ng. 
 
Två  av skolorna har tillgå ng till egen idrottshall på  skolan medan de övriga tre hyr in sig 
i kommunala idrottshallar. En av skolorna använder även klassrummet i 
idrottsundervisningen, för deras barn på  lå gstadiet. Då  är det respektive 
klassförestå ndare som är ansvarig för idrottsundervisningen. 
 
När det gäller förutsättningar för att bedriva idrottsundervisning utomhus så  hade alla 
skolorna tillgå ng till fotbollsplaner och öppna ytor i skolans närområ de. En av skolorna 
hade endast tillgå ng till mindre fotbollsplaner men de hade möjlighet att använda sig av 
större planer men då  krävdes en viss förflyttning vilket tog tid i ansprå k. Grönområ den 
med skog i olika omfattning fanns också  att tillgå . Två  av skolorna uppgav att de även 
hyr eller lå nar anläggningar avsedda för friidrott. 
 
Den schemalagda tiden för skolidrottsundervisning varierar mellan de olika skolorna. 
De som hade minst, hade 80 minuter idrott vid ett tillfälle i veckan, varav 60 minuter i 
idrottshall och 20 minuters förflyttning på  cykel för att komma till idrottshallen. En 
skola hade 100 minuter skolidrott i veckan för alla eleverna på  skolan. All tid var 
undervisning i idrottshall vid ett tillfälle i veckan. Dessa två  skolor hyrde idrottshall av 
kommunen och angav att de helst skulle vilja ha sin idrottsundervisning utspridd på  
minst två  tillfällen i veckan, men att svå righeter att få  tider i kommunala anläggningar 
hindrade dem. De övriga tre skolorna hade idrott vid två  tillfällen i veckan med en 
sammanlagd tid på  120 minuter. På  en av skolorna fanns det även möjlighet för eleverna 
att välja idrott  i elevens val, vilket då  skulle medföra ytterligare 70 minuter. 
 
När det gällde friluftsdagar hade fyra av skolorna mellan två  och tre dagar per läså r. En 
av skolorna hade fem dagar sammanlagt. De var dock ibland halvdagar, så  det var vid 
fler än fem tillfällen. På  en annan skola var de väldigt flexibla när det gällde att snabbt 
lägga in en friluftsdag extra för att utnyttja t ex snö för olika vinteraktiviteter. De anså g 
de hade denna möjlighet tack vare att de var en liten skola med få  elever.  

 
Innehå llsmässigt i skolidrotten var det två  av skolorna som endast hade praktiskt 
utövande undervisning. En skola hänvisade till att de ännu bara hade elever i å r 1-3 och 
anså g att då  behövs inte teoripass. Den skolan som endast hade 60 minuter i idrottshall 



svarade att de hade teoretiska inslag i sin idrottsundervisning, men att den 
undervisningen bedrevs på  övrig tid för att inte inkräkta på  den tid som var avsedd för 
idrott. Övriga skolor hade teoretiska inslag i idrottsundervisningen, men den 
huvudsakliga delen bestod av praktiskt utövande i olika idrottsövningar. De teoretiska 
inslag som fanns rörde regler i olika idrotter, orienteringsteori, första hjälpen, isvett 
samt vikten av att äta och leva på  ett sunt sätt. 
 
När det kom till frå gan om hur de som skolledare så g på  ämnet Idrott och hälsa, var alla 
skolledare överens om att just detta ämne är ett mycket viktigt ämne. Allihopa 
hänvisade till att barn behöver uppmuntras till att röra på  sig. De anså g också  att i takt 
med att vi få r allt mer stillasittande ungdomar med då liga vanor, där skolidrotten är 
enda gå ngen må nga elever rör på  sig i nå gon form av motion, gör att skolan har få tt ett 
ökat ansvar för att ge dagens ungdomar sunda vanor. 
En av skolledarna anså g att alla ämnen är lika viktiga och det gäller att skapa en 
helhetssyn när det gäller människors vanor och förhå llande till motion, kost och droger. 
En annan menade att det är viktigt att som idrottslärare vara en god förebild som 
eleverna kan identifiera sig med. En tredje skolledare pekade på  att rörelse ökar 
inlärningen i teoretiska ämnen och befäster kunskapen mer djupgå ende. 

 
Vad som är skolidrottens viktigaste uppgifter kan sammanfattas med att, ämnet ska 
skapa en grund för eleverna att vilja röra sig och skapa sunda vanor. Det ska också  
sprida glädje. Eleverna ska få  chansen att känna grupptillhörighet och skapa kontakter 
med kamrater utanför den traditionella undervisningen. Störiga elever ska ges chansen 
till att få  utlopp för sina känslor vilket gör dem lugna i övriga ämnen. Chansen finns 
också  att lägga grunden till ett genuint idrottsintresse. 

 
 
7. SLUTDISKUSSION 
 
Kartläggningar av fristå ende grundskolor visar att statistiskt har dessa skolor färre 
behöriga lärare än de kommunala skolorna. När jag gjort min enkätundersökning bland 
fem fristå ende skolor och deras användande av behöriga lärare i ämnet Idrott och Hälsa, 
finner jag till min glädje att alla gå r emot statistiken och använder sig av lärare 
utbildade i att undervisa i idrott. Hellman (1995) skriver i sin artikel att en lärare 
behöver inte ha lärarutbildning, det räcker med att han är kunnig inom sitt områ de. 
Eventuellt bör han ha kompletterat med nå gon pedagogikutbildning. Detta anser jag är 
kvalificerat nonsens. Även om du har ett stort idrottsintresse så  är inte det samma sak 
som att du är lämplig att undervisa elever i ämnet Idrott och Hälsa. Svå righeten ligger i 
att se alla elever och verkligen försöka att få nga upp dem som ser skolidrotten som ett 
straff och inte ytterligare en möjlighet till att göra nå got kul och annorlunda. För att 
få nga upp dessa elever krävs mer än att du som ledare har ett stort idrottsintresse. Man 
må ste kunna individanpassa undervisningen och komma bort frå n de traditionella 
idrotterna. Bara för att man inte är duktig i fotboll eller orientering så  betyder inte det att 
man ska betraktas som då lig i skolidrotten. Med rätt undervisning så  kan man  alltid 
hitta nå gonting som passar varje elev. Skolidrotten ska ha ett brett spektrum vad det 
gäller innehå ll och utformning. Behöriga lärare höjer även statusen på  ämnet idrott. 
Skolidrotten må ste bort frå n att vara ett ämne som man bara har för att eleverna ska få  
springa av sig så  att de orkar med de teoretiska ämnena. 

 



Det var även med glädje jag så g att alla skolorna använde sig av lokaler avsedda för 
idrott. En bra utrustad lokal underlättar alltid för att bedriva en bra och varierad 
undervisning. Det som jag däremot ser som oroande är att två  av dessa skolor lå ter 
lokaltillgå ngen styra antalet idrottstillfällen i skolan. Enligt dem så  var det svå rt för dem 
som fristå ende skolor att få  bra tider i kommunala idrottshallar. Oavsett om de anser sig 
motarbetade av kommunen eller det ligger andra orsaker bakom så  är det ingen 
anledning i sig för att minska på  antal idrottstillfällen. Jag tror inte att man skulle 
minska på  matematik- eller engelskundervisningen bara för att man inte har de rätta 
lokalerna. Idrott ska inte vara ett ämne som man bara kan skjuta å t sidan. De två  skolor 
som endast hade ett tillfälle idrott i veckan hade bå da ypperliga möjligheter att använda 
sig av utemiljön för att bedriva en bra idrottsundervisning. 

 
Att bara ha idrott en gå ng i veckan rimmar väldigt illa när alla skolledare i undersökning 
anså g att idrott var ett mycket viktigt ämne. De menade att skolidrotten har få tt ett större 
ansvar för elevernas hälsa nu när det kommer larmrapporter om att dagens ungdomar 
blir allt mer stillasittande. De anså g att skolidrotten ska uppmuntra till rörelse, bra 
kroppsuppfattning, skapa glädje och lägga grunden för en god hälsa med sunda vanor. 
Allt detta är väldigt fina ord, men det känns lite som ”munnens politik”. Att prata om 
vikten av skolidrott gå r bra men att sedan sätta in de å tgärder som krävs det är en helt 
annan sak tydligen. 

 
Enligt Folkhälsoinstitutets rapport ”Sätt Sverige i Rörelse 2001. Ett å r av fysisk 
aktivitet” så  bör varje elev i skolan erbjudas tre tillfällen med skolidrott varje vecka för 
att förebygga sjukdomar och skapa en bra inställning till rörelse och motion. Det finns 
andra studier som visar att de som inte rör sig på  fritiden inte heller bryr sig om att gå  
till skolidrotten om det bara är vid ett tillfälle i veckan. Det ses bara som en onödig 
ansträngning. De elever som har en negativ syn på  rörelse och motion, det är ju dessa vi 
må ste nå  genom skolidrotten. Att ändra nå gons inställning är ett svå rt arbete som inte 
görs med en gå ng. Det krävs regelbundenhet under lå ng tid. Jag ser inte hur man ska 
kunna göra detta om man bara har idrott vid ett tillfälle i veckan. Hur blir det för den 
elev som är frå nvarande under idrottslektionen i veckan, eller att idrottstimmen gå r bort 
en vecka av nå gon anledning? Det kan innebära att vissa elever inte få r nå gon som helst 
motion på  två  hela veckor. 

 
Nu ska på pekas att tre av de fristå ende skolorna hade idrott vid två  tillfällen i veckan 
och på  en av dessa fanns det ytterligare möjlighet till mer idrott om man valde det på  
elevens val. Att kunna välja idrott som tillval är bra, men jag tror inte att de elever som 
mest behöver motion är de elever som tar chansen till extra idrott i veckan. Två  tillfällen 
med skolidrott anser jag är bra men jag hoppas att alla strävar efter att nå  upp till 
Folkhälsoinstitutets riktlinjer med tre tillfällen idrott i veckan och möjligheter till rörelse 
varje dag. 

 
De slutsatser jag drar efter min undersökning är att dessa friskolor gå r emot statistiken 
och använder sig av behöriga lärare. Detta rimmar bra med skolledarnas positiva 
inställning till idrottsämnet. De anser liksom må nga experter att skolidrotten är väldigt 
viktig för att främja en god hälsa hos vå r ungdomar. Även om alla skolledare var 
överens om vikten av idrottsämnet så  få r elever i olika friskolor väldigt olika 
förutsättningar när det gäller att skapa sig goda och sunda vanor. De som har tillgå ng till 
egen hall väljer att ha idrott vid två  tillfällen i veckan medan de andra bara har idrott vid 
ett tillfälle. Dessa ser lokaltillgå ng som ett hinder för en bra undervisning, när det 



istället borde ge upphov till kreativa lösningar för att öka mängden skolidrott. Enligt alla 
skolledarna var skolidrotten ett viktigt ämne, men det är lå ngt mellan ord och handling. 
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9. BILAGA 
 

ENKÄT 
1. Använder Ni en lärare formellt behörig att undervisa i ämnet Idrott och 
Hälsa?                  
 
      JA / NEJ 

 
      Om NEJ, vad har läraren för annan utbildning eller kompetens? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Har Ni tillgång till idrottshall på skolan?            
 
      JA / NEJ 
 
Om NEJ, hur har ni löst detta? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
3. Hur ser era förutsättningar ut, när det gäller utomhusidrott? (fotbollsplan, 
friidrottsanläggning eller annan öppen yta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Hur mycket idrott i veckan har en elev på Er skola? (antal timmar 
fördelade på antal tillfällen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Antal friluftsdagar med idrottsinriktning per läsår? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. Är all Er idrottsundervisning praktiskt utövande? 
 
JA / NEJ 
 
Om NEJ, vad har Ni för övrigt innehåll? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
7. Hur ser Ni på ämnet Idrott och Hälsa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
8. Vad är skolidrottens viktigaste uppgifter? 
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