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Sammanfattning 

  

Studien undersöker vilken betydelse unga kvinnor menar att skolidrotten har och har haft för 

deras hälsa och välbefinnande. Unga kvinnor är en särskild utsatt grupp när det kommer till 

psykisk ohälsa, och fysisk aktivitet skulle kunna vara lösningen på detta. Undersökningen 

grundar sig i skolidrotten då grund- och gymnasieskolan har ett stort ansvar och kapacitet att 

påverka befolkningens intresse för idrott och fysisk aktivitet. Idrott och fysisk aktivitet är bra 

för individens och samhällets hälsa och välbefinnande och förbättrar folkhälsan, därmed har 

skolidrotten en stor potential till att förbättra folkhälsan. Studien använder kvalitativ 

fokusgrupp som metod för att undersöka vilken betydelse målgruppen menar att skolidrotten 

har haft på deras hälsa och välbefinnande. Studiens resultat visar att skolidrotten har goda 

möjligheter att väcka intresse för idrott och fysisk aktivitet hos vissa individer men att 

majoriteten känner att skolidrottens prestationskrav och bedömningsstil skapar en ohälsosam 

förståelse för idrott och fysisk aktivitet vilket leder till att idrott och fysisk aktivitet inte blir 

en självklar del av individens vardag. Tävlingsfokus och tydlig inriktning på traditionella 

bollsporter nämns också som hinder för att bygga en sund relation till idrott och fysisk 

aktivitet, samt medför att upplevelsen av skolidrotten blir negativ. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



1 
 

1 Inledning 

  

I en rapport från Socialstyrelsen framgår det att den psykiska ohälsan ökar bland barn och 

unga vuxna (Socialstyrelsen, 2017). Uppgifter från socialstyrelsens nationella hälso- och 

dataregister visar att omkring tio procent av samtliga flickor, pojkar och unga män i Sverige 

lider av någon form av psykisk ohälsa. Andelen är ännu större bland unga kvinnor som 

enskild grupp, där samma rapport visar att den psykiska ohälsan bland unga kvinnor är cirka 

15 procent. De diagnoser som är vanligast och först och främst bidrar till ökningen av psykisk 

ohälsa är depressions och ångestsymtom. I rapporten framgår det att orsakerna till ökningen 

av den psykiska ohälsan är relativt okända (Ibid). Den psykiska ohälsan är ett komplext 

område som tar sig i uttryck på många olika sätt. Ökningen av den psykiska ohälsan är en 

omdebatterad fråga bland forskare. Det finns studier som visar på samband mellan 

genuskonstruktioner och psykisk ohälsa (Ekman, 2015) (Hiltunen, 2015). Det finns även 

studier som visar på att barn och ungas psykiska ohälsa kan kopplas till den psykosociala 

skolmiljön. I en rapport från myndigheten ungdoms och civilsamhällesfrågor (mucf) skriver 

Ekman et al. (2015) om hur genuskonstruktioner kring femininitet och maskulinitet bidrar till 

en ökad känslighet och utsatthet. Ekman et al. (2015) visar också på att psykisk ohälsa hos 

kvinnor kan kopplas till fixering kring utseende och skönhetsideal. Intervjuer med 

skolungdomar visar att skolmiljön är en social arena där normer konstrueras och upprätthålls 

vilket leder till stress och psykisk ohälsa (Hiltunen, 2015). 

  

Dagens levnadsförhållanden och livsstilar har också en viss påverkan på individens fysiska 

och psykiska välbefinnande (Hanssen, 2016). En av de stora nackdelarna med den moderna 

livsstilen är att vi rör på oss i allt mindre utsträckning. Den fysiska aktiviteten har i miljontals 

år haft stor betydelse för den mänskliga överlevnaden då vi i många år kämpat hårt för att 

samla på oss föda för överlevnad (Hanssen, 2016). Forskning visar att fysisk aktivitet har en 

direkt påverkan på den psykiska hälsan och att människan har ett behov av en viss mängd 

fysisk aktivitet (Faskunger & Sjöblom, 2017). Viss forskning har till och med påstått att 

fysisk aktivitet initialt har en lika god effekt mot lindrig och måttlig depression som 

antidepressiva läkemedel samt kognitiv beteendeterapi (Andersson et al., 2015). Fysisk 

aktivitet kan även vara ett enkelt och bra sätt att öka det generella psykiska måendet och kan 

också motverka depressioner (Faskunger & Sjöblom, 2017). Socialstyrelsen ser det som 

mycket angeläget att fortsätta följa utvecklingen av den psykiska ohälsans framväxt. Nya 

kunskaper inom området kan hjälpa olika myndigheter och aktörer i deras arbete och 

bemötande av individer med psykisk ohälsa. (Socialstyrelsen, 2017). 

  

För många barn och unga är skolidrotten en första introduktion till fysisk aktivitet och idrott. 

Skolidrott har visat sig kunna bidra till en bra psykosocial utveckling och har som mål att 

motivera ungdomar till att utöva fysiska aktiviteter på fritiden (Faskunger & Sjöblom, 2017). 

Mycket tyder på att fysisk aktivitet och idrott helt odiskutabelt är viktigt för människans hälsa 

och välbefinnande (Ibid). Skolan har ett stort ansvar när det gäller att fostra och utbilda 

samhällets invånare. Om man tittar på de kursmål som skolverket har satt gällande idrott och 

hälsa, kan man konstatera att skolämnet bland annat ska innehålla kunskaper om hur den 

fysiska aktiviteten påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet. Frågor som forskarna av 
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den här studien då ställer, är ifall skolorna når upp till alla de krav som ställs av Skolverket. 

Hur upplever eleverna ämnets undervisning? Är skolidrotten motiverande och lärorik och är 

det ett skolämne som engagerar elever till fortsatt fysiskt utövande utanför skolan? Får 

eleverna goda förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor? Är skolidrotten 

inkluderande? 

  

Skolidrotten är den sociala institution som ska möjliggöra för att alla barn ska få möjlighet att 

utveckla en god relation till sig själv som människa och få en god förståelse för begreppet 

hälsa i vid bemärkelse. Skolidrotten har i detta uppdrag en viktig social uppgift att nå ut till 

Sveriges samtliga barn, inte minst till dem som inte självklart får denna kunskap och detta 

förhållningssätt via den primära socialisationsprocessen i hemmet. Skolidrotten ska i detta 

avseende vara av klart socialt förebyggande karaktär (Skolverket, 2018). Vid sidan om detta 

är fysisk aktivitet och idrott också vanliga inslag i vissa delar av det sociala arbetet och 

förekommer ofta som komponenter i olika behandlingsinsatser som exempelvis 

ungdomsvård, missbruksvård och inom kriminalvård (Hoff, Mattson, Nilsson Ranta, 2016). 

Det finns emellertid lite forskning på området (ibid). Det saknas också forskning om hur 

fysisk aktivitet används i behandlingar och vilken effekt det har på arbetet samt hur klienterna 

upplever det (ibid). Fysisk aktivitet är viktig för unga såväl som för äldre människors fysiska 

såväl som psykiska hälsa. Omfattande forskning visar alltså på att fysisk aktivitet har ett nära 

samband med psykiskt välmående. 

  

1.2 Syfte 

  

Syftet är att undersöka vilken betydelse unga kvinnor menar att skolidrotten har och har haft 

för deras hälsa och välbefinnande. 

  

1.3 Frågeställningar 

  

• På vilket sätt ger unga kvinnor uttryck för välbefinnande eller missnöje när de tänker på sina 

egna upplevelser av skolans idrottslektioner? 

• Upplever unga kvinnor att deras erfarenheter av skolidrott motiverat och engagerat dem till 

fysiska aktiviteter på fritiden? 

• Hur ser unga kvinnor på de normer och genuskonstruktioner som råder på skolidrottens 

lektioner? 

  

1.4 Definitioner 

  

Skolverkets mål och riktlinjer för skolämnet idrott och hälsa: 

  

Syftet med idrott och hälsa i grundskolan: 

  

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga 

rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom 

undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också ges 
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möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man 

kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att 

utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till 

psykiskt och fysiskt välbefinnande (Skolverket, 2018). 

  

Undervisningen ska även: 

  

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra 

och värdera olika rörelseaktiviteter. Eleverna ska genom undervisningen också utveckla 

kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta 

ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil. Genom undervisningen ska eleverna ges 

möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska 

skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans 

fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till 

sin egen fysiska förmåga (Skolverket, 2018). 

  

2 Bakgrund & tidigare forskning 

  

2.1 Skolidrottens historia & betydelse för individ och samhälle 

  

Skolidrotten har genomgått olika upplägg och utformningar genom historien eftersom den har 

varit ett verktyg för att påverka bl.a. kulturen och folkhälsan hos befolkningen, vilket 

kommer bli uppenbart i följande text. Skolidrotten har alltid varit en viktig del i arbetet med 

befolkningen. De första pionjärerna och filosoferna som började propagera för 

kroppsövningarnas betydelse för skolundervisning var fransmännen Francois Rabelais, 1494–

1553 och Michel de Montaigne, 1533–1592, samt engelsmannen John Locke, 1632–1704 

(Annerstedt, 1986). Det var inte förrän Locke, som med sin bok ”Tankar kring uppfostran”, 

1693, verkligen drog igång en debatt kring utformningen och inkluderandet av 

kroppsövningar i skolundervisningen. 

  

Knappt 100 år senare utgav fransmannen Jean Jazques Rousseau sin bok ”Emile”, 1762, som 

även den fick stor uppmärksamhet i debatterna. Vid slutet av 1700-talet och början på 1800-

talet fanns det då olika slags pedagogiska program för undervisningen som hade 

kroppsövningar inkluderade (Annerstedt, 1986). Kroppsundervisningen skulle, enligt Locke 

och Rousseaus, forma mer harmoniska pojkar som skulle bli mer friskare och starkare. Under 

denna historiska epok var det de manliga idealen som var i centrum. Endast pojkar skulle ta 

del av den nya undervisningen (Annerstedt, 1989). 

  

Det fanns också militära och nationalistiska skäl till att man började införa 

kroppsundervisningen i skolan (Annerstedt, 1989). Europa under 1700 och 1800-talet 

präglades av krig och svält. Den franska invasionen ledd, av Napoleon I, gav många tyska 

makthavare skäl till att inarbeta fysisk utbildning i skolorna (för pojkarna) för att ha en bättre 

chans att kunna försvara sig mot hotet från väst. I dåvarande Preussen var det då 

”Turngymnastiken”, utvecklad av tysken Friedrich Ludwig Jahn, som blev ett av den tysk-
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nationella väckelsens främsta inslag. För Jahn var gymnastikundervisning inom 

skolundervisningen kanske ett av de viktigaste medlen för den nationella resningen mot 

Frankrike (Annerstedt, 1989). 

  

Idrotten började alltmer växa fram och periodvis ersatte den även den traditionella 

gymnastikundervisningen på grund av sin betydelse för individuell styrka och individuell 

vilja (Sandahl, 2005). Det var under mellankrigstiden som idrotten i princip började ersätta 

gymnastiken. Man såg lagspel och tävlingsidrott som det bättre alternativet till det nya 

moderna samhället som höll på att växa fram. I mitten av 1900-talet blev idrotten den 

gällande undervisningen, med gymnastiken som ett av många inslag. Detta skedde i samband 

med en utveckling inom pedagogiken, där man menade att fria kroppsövningar skulle 

utveckla personligheten. Istället för att fokusera på teori och passivitet la man alltså 

betoningen på självverksamhet, social samverkan samt praktik (Sandahl, 2005). 

  

På 1970-talet började idrottsämnet uppleva en ny renässans (Sandahl, 2005). Det var för det 

mesta idrottsrörelsen som utformade undervisningen med sina ideal och värderingar om 

tävlande och elitidrott. Detta spred en oro bland idrottslärare och allmänheten. Oron gällde 

osäkerheten kring vad ämnet Idrott stod för, vilka målsättningar den då hade och vilket 

innehåll ämnet skulle ha. Detta och liknande frågor gav upphov till 1994:s läroplansreform 

som la ett holistiskt ämnesinnehåll i centrum. Ämnet skulle nu även handla om livsstil, miljö, 

hälsa och livskvalitet (Sandahl, 2005). Ämnet Idrott och Hälsa, så som vi känner till det idag, 

föddes i och med detta. Läroplansreformen inkluderade även frågor om genus, samtidigt som 

individens förutsättningar lades i fokus, dvs. att undervisningen skulle individanpassas. 

Skolorna kunde även få möjlighet att utveckla egen metodik för den idrottsundervisningen 

där alla elever var inkluderade. 

  

I läroplansreformen Lpo 94 finns det dessutom en radikal förändring som har stor betydelse 

för individen och samhället. Där står det att: 

  

“Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse för 

folkhälsan. Därför är det viktigt att barn och ungdomar får kunskap om hur den egna 

kroppen fungerar och hur man genom goda matvanor, regelbunden fysisk aktivitet och 

friluftsliv kan förbättra sitt fysiska och psykiska välbefinnande.” (Sandahl, 2005, s.91) 

  

Idrottsundervisningen handlar nu inte om tävlandet och lagsporter utan om livsstil, 

välbefinnande, fysisk- och psykiskt hälsa samt matvanor. 

  

Skolidrottens mål idag riktar sig idag mot ungdomars och individers hälsa i allmänhet. Ämnet 

ska idag inkludera fysisk och psykiska hälsa, en hälsosam livsstil, medicinska kunskaper 

kring kroppen, intresseväckandet för fritidsaktiviteter och friidrott. Skolidrottstrenden i vår 

tid är därmed individens och samhällets hälsa och välbefinnande. 
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2.2. Psykisk ohälsa bland barn och unga 

  

“Det finns ingen allmängiltig definition av psykisk ohälsa, utan definitionerna varierar 

beroende på vilken vetenskaplig disciplin forskaren tillhör. De flesta är dock överens om 

att psykisk hälsa innebär ett psykiskt välbefinnande och frånvaro av psykisk sjukdom, 

medan psykisk ohälsa är motsatsen” (Hiltunen, 2015, s. 220). 

  

Den psykiska ohälsan bland barn och unga är komplex. Den psykiska ohälsan ökar generellt 

bland alla ungdomar, dock är förekomsten av psykisk ohälsa vanligare bland barn som lever i 

svåra psykosociala förhållanden (Socialstyrelsen, 2017). I en rapport från myndigheten 

ungdoms och civilsamhällesfrågor (mucf) skriver Ekman et al. (2015) om hur starka 

samhällsnormer påverkar ungas liv och mående. Sociala konstruktioner som femininitet och 

maskulinitet är påverkansfaktorer på det psykiska välbefinnandet. Unga som inte lever upp 

till utseende- och beteendefixerade könsnormer riskerar att utsättas för kränkningar och 

utanförskap i framförallt skolmiljöer. Psykisk ohälsa bland tjejer kan kopplas till fixering och 

oro kring utseende och kroppsideal (Ibid). Den fixeringen är betydligt högre hos tjejer än hos 

killar samtidigt som feministisk forskning visar på att tjejer ofta utsätts för att betraktas som 

sexuellt lösaktiga då de försöker anpassa sig efter de “attraktiva” sexuella heteronormativa 

idealen. Maskulina könsnormer beskrivs kunna vara ett hinder för killar i sättet de uttrycker 

känslor när de mår dåligt. Likaså kan de maskulina stereotyperna hindra killar från att söka 

professionell hjälp för sin psykiska ohälsa (Ibid). 

  

I rapporten framgår beskrivningar av ungas definition av psykisk ohälsa: “En del unga 

beskriver dåligt mående som ett övergående tillstånd som avhjälps med ett samtal eller en 

promenad”, “Det finns också unga som beskriver att de upplever stor psykisk smärta och att 

de mår dåligt förhållandevis konstant” (Ekman et al., 2015, s. 90). Berättelserna från de unga 

är många och varierande. Som framgår i rapporten berättar en del unga om hur de upplever 

att samhället varken ser eller förstår deras problem. En del berättar om hur de haft 

professionella kontakter med skolkuratorer, myndigheter osv. Utlösande faktorer till psykisk 

ohälsa kan vara familjeproblematik, stress i samband med prestationskrav, social utsatthet 

samt kraven att leva upp till samhällsideal. Diagnoser och socialt utanförskap är också viktiga 

faktorer (Ekman et al. 2015). 

  

Frågan om ungas mående och varför den psykiska ohälsan ökar är omdebatterad bland 

forskare (Wiklund, Danielsson, Strömbäck & Bengs, 2015). Det finns olika studier och 

förklaringar till den psykiska ohälsans utveckling. Utifrån ett samhälleligt perspektiv kan 

kopplingar dras till ungdomsarbetslösheten och ungas svårighet att komma in på 

arbetsmarknaden (Wiklund et al. 2015). Föräldrars utbildningsnivå och socioekonomiska 

förhållanden samt psykosociala miljöer i skolor är bidragande faktorer till stress och ohälsa 

(Ibid). På gruppnivå och individnivå är det intressant att titta på hur olika sociala aspekter 

påverkar hälsan och välbefinnandet. Wiklund et al. (2015) skriver hur mobbning och 

utanförskap har stor påverkan på individen. Ungas psykiska ohälsa är idag en högaktuell 

samhällsfråga. Utvecklingen av den psykiska ohälsan bland unga har lett till ett nytt och 

omfattande forskningsområde. 



6 
 

  

I en artikel undersöker Linda Hiltunen hur den psykiska ohälsan tar sig i uttryck i skolan. 

Hiltunens (2015) studie riktar sig till ungas egna beskrivningar av hur de upplever och 

hanterar psykisk ohälsa. Hiltunen (2015) konstaterar att den psykiska ohälsan har tydliga 

kopplingar till skolans arbetsmiljö. Eleverna uttrycker oro och ångest i samband med stress 

och prestationskrav. Elever med höga ambitionsnivåer beskriver hur de pressar sig själva att 

nå upp till alla krav som ställs i skolan. Press och stress i samband med examinationer och 

prov leder till oro och ångestkänslor till följd av dåliga sömnrutiner. Elever med lägre 

ambitionsnivåer relaterar psykisk ohälsa till irritation och stress i samband med svårigheter 

att ta sig an skolarbeten. Erfarenheter och upplevelser av skolmisslyckanden leder till 

nedstämdhet, oro och ångestbesvär. Hiltunens (2015) resultat visar att det finns tydliga 

samband mellan stress, kroppsbesvär och psykiska besvär. Elever beskriver hur skolstressen 

leder till psykiska besvär som nedstämdhet och oroskänslor. Kroppsliga besvär som 

huvudvärk och magsmärtor är vanligt (Hiltunen, 2015).   

  

Från ovanstående studie är det även värt att nämna att ensamhet, utanförskap, konflikter samt 

känslan av att inte vara uppskattad är stora påverkansfaktorer gällande elevernas beskrivning 

av psykisk ohälsa (Hiltunen, 2015). Det sociala samspelet spelar stor roll för elevernas 

välbefinnande eftersom ensamhet väcker oroskänslor och ångestbesvär (Ibid). En elev 

beskriver situationen som att; “Jag hatar att vara ensam - det gör mig illamående, irriterad och 

en aning orolig” (Hiltunen, 2015 s. 225). Skolan blir en social arena där samspelet har en stor 

påverkan på elevernas välbefinnande. I sin studie redovisar Hiltunen (2015) hur psykisk 

ohälsa kan förstås i relation till normer om femininitet och maskulinitet. Studien visar på 

ungas medvetenhet om normers påverkan och hur de både upprätthåller och reproducerar 

dessa. Den psykiska ohälsan förknippas med skam vilket både tjejer och killar visar på då de 

försöker dölja sina känslor från det offentliga (Ibid). 

  

2.3 Fysisk aktivitets påverkan på psykisk, fysisk och socialt välmående 

  

Fysisk aktivitet är bra för den fysiska hälsan, den psykiska hälsan samt den sociala 

utvecklingen (Faskunger & Sjöblom, 2017). Det kan även argumenteras för att fysisk 

aktivitet är en förutsättning för att uppnå god fysisk och psykisk hälsa (Hanssen, 2016). 

Människan har fortfarande samma kropp som hon hade för 10 000 år sedan, då människan 

var ute mycket för att jaga och samla mat. På grund av detta kan man säga att människan 

fortfarande är i behov av fysisk aktivitet för att fungera som hon ska (Hansen, 2016). På 

samma sätt kan man tolka stressens signalisering av att behöva röra på sig. Stress signalerar 

nämligen en fara, det som händer är att kroppen börjar utsöndra hormonet kortisol, vilket gör 

att hjärnan arbetar snabbare för att undvika fara. Fight or flight sätts igång, och det gäller att 

bestämma sig för en av dessa. Fysisk aktivitet gör att dessa innersta av känslorna blir 

bemötta, och detta i sig resulterar i att kroppen kan lugna ner sig. Det som händer när man 

trycker undan stressen är just det som skapar fara för psykisk ohälsa i form av stress och 

ångest, oro. Stress som inte blir bemött föder nämligen mer stress, tills det uppstår en ond 

cirkel av stress som föder stress (Hansen, 2016). Folk som rör sig på sin fritid blir därmed 

mer stresståliga (Ibid). Hur än man nu ser på orsakerna till varför fysisk aktivitet har en god 
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påverkan på hälsan så kan man konstatera att fysisk aktivitet har denna effekt. Det finns i dag 

en vetenskaplig konsensus om detta (Ibid). 

  

Fysisk aktivitet används även för behandlingen av psykiska sjukdomar. Fysisk aktivitet kan 

fungera som förebyggande behandling mot depression, ångest och utbrändhet (Gilse, 

Andersson & Jonsdotter, 2011). I ett debattinlägg i läkartidningen försöker man uppmuntra 

socialstyrelsen att inarbeta mer fysisk aktivitet i deras riktlinjer för behandling av depression 

(Hallgren, Lundin, & Jääkallio, 2017). Författarna till Läkartidningen står fast vid att det 

finns starka bevis för att motion ska vara en effektiv behandling mot depression. Detta 

resultat uppvisas i studier både av enskilda samt grupper. Socialstyrelsen delar uppfattning att 

fysisk aktivitet är effektiv mot lindriga till medelsvåra depressiva symtom. Det vetenskapliga 

underlaget för vilken effekt fysisk aktivitet har för behandling av egentlig depression jämfört 

med sedvanlig behandling är dock begränsat enligt Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2017). 

Vidare hänvisar Läkartidningen till svensk forskning som påstår att fysisk aktivitet och 

motion kan ha en större effekt vid behandlingen av lindrig till medelsvår depression hos 

vuxna än vad sedvanlig primärvård har (Hallgren, et al. 2017). Det används till och med ordet 

markant för att tydliggöra den positiva effekten. Vidare forskning visar på att ökad fysisk 

aktivitet bidrar till minskad risk för förtida död på grund av KOL och kronisk obstruktiv 

lungsjukdom. Ökad fysisk aktivitet ger även förbättrad livskvalitet rent generellt (Emtner & 

Wadell, 2017). Enligt folkhälsomyndigheten är regelbunden fysisk aktivitet också viktigt för 

barns framtida fysiska, psykiska samt sociala hälsa (Faskunger, 2008). Folkhälsomyndigheten 

varnar därför för den ökande stillasittande kulturen som blir allt vanligare bland barn idag 

(ibid). 

  

Bidraget till social utveckling sker via det ökade självförtroendet och utforskandet av de nya 

sammanhang som möjliggörs genom den fysiska aktiviteten (Faskunger, & Sjöblom, 2017). 

Dessutom är disciplinen som framkommer av denna aktivitet något som gynnar den sociala 

utvecklingen. Fysisk aktivitet har alltså mycket med personlig utveckling att göra som i sig 

bidrar till social utveckling. Idrotten kan även ha andra sociala effekter än vad enbart fysisk 

aktivitet kan bidra med. Till exempel så noteras en minskad social ångest genom deltagande i 

idrott. Social isolering, depression och känsla av hopplöshet minskar i samband med 

idrottsdeltagande. Det som ökar är emotionella förmågor, ökad social acceptans samt ökad 

självkänsla och livstillfredsställelse (Ibid). Denna utveckling noteras framförallt hos blyga 

barn som får visa vad de kan, både inför andra och framförallt för sig själva. 

  

Hälsoeffekterna av fysisk aktivitet visar sig alltså vara omfattande och djupgående. Att 

skolidrotten ska ha som främsta uppgift att motivera ungdomar till fysisk aktivitet på fritiden 

blir i detta sammanhang minst sagt en nödvändighet. Elevers välbefinnande på 

skolidrottslektionerna är därför en viktig fråga som tydligt går att koppla till ungdomars 

psykiska, fysiska och sociala välbefinnande, både nu och i framtiden. 
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2.4 Idrottens nytta och tillgänglighet i samhället 

  

När det handlar om förutsättningar och tillgång till individuellt utövande av idrott samt 

tillgång till föreningsidrott kan man konstatera att möjligheterna ser olika ut bland olika 

befolkningsgrupper i Sverige. I en uppföljningsrapport från Centrum för idrottsforskning som 

är statens sektorsorgan för idrottsforskning diskuteras bland annat tillgången och 

tillgängligheten utifrån olika faktorer som kön, ålder, socioekonomiska bakgrunder och mera 

(Norberg, 2017). Rapportens datamaterial är hämtat från Statistiska centralbyrån, 

Riksidrottarförbundet, Sveriges kommuner och landsting (SKL). Rapporten visar att det finns 

tydliga samband mellan idrottens tillgänglighet och människors socioekonomiska status. Barn 

som har föräldrar med eftergymnasial utbildning idrottar i regel i större utsträckning än barn 

till föräldrar som endast har gymnasial utbildning (Norberg, 2017). Geografiska skillnader 

visar sig även vara en orsak till ojämlikhet gällande barns idrottsutövande. I storstäderna och 

förortskommunerna idrottar barn i regel mer än barn som lever på landsbygden. Rapporten 

visar också att det finns skillnader mellan föräldrar som lever tillsammans och föräldrar som 

är skilda. I familjer där föräldrarna bor tillsammans visar resultatet att barnen idrottar mer än i 

de familjer där barnen lever med ensamstående föräldrar. Etnicitet är också en faktor värd att 

fundera kring. Gällande flickor med utländsk bakgrund är skillnaden på andelen som utövar 

idrott eller någon form av fysisk aktivitet stor gentemot flickor med svensk bakgrund. 

Skillnaden mellan flickor med utländsk bakgrund och flickor med svensk bakgrund visade sig 

vara hela 30 % år 2014 enligt rapporten (Norberg, 2017). 

  

Konsekvenserna av den ojämna tillgången bidrar till ekludering av vissa folkgrupper. Idrott 

borde vara tillgängligt och enkelt att utöva på fritiden. Socioekonomiska faktorer borde inte 

påverka individers möjlighet att utöva fysisk aktivitet eller någon form av idrott. Som 

forskningsläget visar på, finns det starka samband mellan fysisk inaktivitet och försämrad 

folkhälsa. Konsekvenserna av fysisk inaktivitet och felaktiga kostvanor kan leda till allvarliga 

komplikationer för individens hälsa och välbefinnande, och inte minst människors sociala 

situation (Faskunger & Sjöblom, 2017). Människans medicinska välmående är av intresse för 

socialt arbete. Riskerna för att insjukna i kroniska sjukdomar som exempelvis hjärt- och 

kärlsjukdomar ökar markant hos individer som är fysiskt inaktiva jämfört med individer som 

är fysiskt aktiva. Fetma och övervikt är också betydligt vanligare bland fysiskt inaktiva 

individer liksom depression och psykisk ohälsa (Faskunger, 2008). Konsekvenserna slår hårt 

mot individen, likaså drabbas samhället. Forskning visar även på att hälsofrämjande 

aktiviteter är viktiga för individens framtida hälsa. Barns fysiska och psykiska hälsa har stor 

betydelse för nutidens och framtidens folkhälsa. Fysisk aktivitet i ungdomsåren visar på en 

lång rad positiva effekter på barns hälsa och utveckling. Att vara fysisk aktiv i ungdomsåren 

förebygger risken för sjukdomar och stärker hälsan och välbefinnandet. Desto mer fysiskt 

aktiv individen är i unga år desto större är chansen att han eller hon fortsätter vara fysiskt 

aktiv i vuxna livet (Faskunger, 2008). Fysisk inaktivitet kostar samhället resurser, därför är 

fysisk aktivitet en förebyggande social insats för hela samhället. Tydliga samband visar på 

högre sjukvårdskostnader för inaktiva individer till skillnad mot fysiskt aktiva (Faskunger, 

2008). 
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3 Metod och tillvägagångssätt 

  

3.1 Metodbeskrivning 

  

Denna studie grundar sig i den kvalitativa metoden fokusgrupp. Med metoden syftade 

författarna till att få en djupare förståelse för unga kvinnors upplevelser av skolämnet idrott 

och hälsa. Fokusgrupper är en variant av en intervjumetod som har vissa likheter med 

gruppintervjuer. Under samtalen använder sig forskarna av särskilda teman eller 

ämnesområden för att få sina frågeställningar besvarade. Då forskaren använder sig av 

metoden fokusgrupper är hen intresserade av hur individerna i egenskap av gruppmedlemmar 

diskuterar särskilda frågor (Bryman, 2011). ”Fokusgrupper är bra på att producera data som 

belyser normer för gruppers praktiker och tolkningar. Ger man till exempel en grupp föräldrar 

i uppgift att diskutera familjens användning av internet är det sannolikt att föräldrarnas 

normer kommer att framträda tydligt när det gäller deras barns användning av datorn.” 

(Halkier, 2008, s.8). 

  

Metoden fokusgrupp valdes till den här studien med anledning av att det fanns ett stort 

intresse för att undersöka hur unga kvinnor gemensamt upplever och samtalar kring ämnet 

idrott och hälsa. Det intressanta med fokusgrupperna var att respondenterna fick möjlighet att 

diskutera fritt med varandra kring studiens valda tema. I samtalen användes vinjetter för att få 

igång diskussionen. Vinjetternas syfte var att simulera och presentera olika verklighetstrogna 

situationer som kunde liknas vid dem som förekommer i en skolmiljö i samband med 

idrottslektioner. Vinjetterna innehöll olika dilemman som gav en bra grund och inspiration 

till de teman som diskuterades. Med metoden fokuserade forskarna på interaktionen mellan 

respondenterna och det samtal som fördes. Med fokusgrupp som metod fick vi möjligheten 

att studera hur individerna agerade och reagerade i grupp när de tog del av varandras åsikter. 

Samtalsgruppen leddes av en samtalsledare, en så kallad moderator. Moderatorn presenterade 

ämnet och initierade diskussionen. Målet med fokusgruppen var att gruppdeltagarna fick fritt 

handlingsutrymme att diskutera ämnet med varandra. Dock behövde moderatorn då och då gå 

emellan och introducera nya aspekter av ämnet då diskussionen stannade av. Det hände också 

att respondenterna tog några avstickare från samtalsämnet och diskuterade irrelevanta saker 

som inte hörde till ämnet. Även då fick moderatorn styra gruppen mot studiens 

frågeställningar. 

  

Samtalen spelades in på ljud och blev sedan transkriberade. Någon videoinspelning 

genomfördes inte. Data har analyserats med kvalitativa analysmetoder som handlade om att 

formulera koder och kategorier (Bilaga 1 & Bilaga 2). På så sätt fick studien fram 

nyckelbegrepp som sammanfattade vad unga kvinnor tyckte och tänkte kring ämnet Idrott 

och Hälsa. 

    

3.2 Interaktionsanalys 

  

Att analysera interaktionen i gruppen var också en del av vår fokusgruppsanalytiska 

databearbetning. Om alla deltagare endast hade gett individuella tycken som de andra 
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instämde med för att vara sociala så skulle detta ha lett till att metoden fokusgrupp inte hade 

gett så mycket data för att bli relevant. Resultatet hade då blivit ett flertal enskilda intervjuer. 

I det följande presenteras en mall om vad som analyserades när det kom till interaktionen 

(Halkier, 2010, s.87): 

  

-                        I hur hög grad tog gruppen till sig ämnena? 

-                        Varför, när och på vilket sätt togs ämnena upp? 

-                        Vilka uttryck utlöste konflikterna? 

-                        På vilka punkter fanns det motsägelser? 

-                        Vilka gemensamma erfarenheter kom till uttryck? 

-                        Vilka allianser bildades? 

-                        Fanns det vissa uttryck som ”tegs ihjäl”? 

-                        Fanns det vissa uttryck som dominerade? 

-                        Hur löste gruppen konflikter? 

-                        Kring vilka ämnen skapades konsensus? 

-                        Vilka intressen representerades i gruppen? 

-                        Hur hanterades känslor? 

  

Det som vi som forskare riktade vår uppmärksamhet på i analysen av 

fokusgruppsintervjuerna var vad informanterna försökte försvara i interaktionen med de 

andra angående sina självberättelser. Vi försökte även inta perspektivet att se samtalet som en 

social ritual (Halkier, 2008). Med det förstnämnda avses kontrasten mellan hur en människa 

har lärt sig att bete sig i sociala situationer samt hur denna människa är egentligen dvs. den 

egna självframställningen. Kolla upp källa!  Enligt socialkonstruktivism är tanken att 

människan i alla kontexter beter sig enligt självframställningen (Halkier, 2008). Vad gäller att 

se samtalet som en social ritual berör avses outtalade antaganden som finns för att ett samtal 

ska kunna fungera, till exempel att informanterna i uttryck övergår från jag-form till man-

form för att göra samtalsämnet mer tilltagande. I detta övergår samtalet från en personlig till 

en mer normativ samtalsnivå. Detta ger information om att någonting under samtalet utlöser 

en konflikt, vilket i sig innebär betydelsebildning av något slag. 

  

3.3 Urval 

  

Studiens ursprungliga målgrupp var myndiga gymnasieelever, oberoende av kön. Hur som 

helst så orsakade bortfall och bristande intresse för studien att urvalet blev otillräckligt stort. 

På grund av detta fick studien rikta sig mot unga vuxna också och därmed ändra målgruppen 

från myndiga gymnasieelever till unga vuxna. Hos målgruppen unga vuxna mötte forskarna, 

dock, samma problem som med myndiga gymnasieelever. Intresset för studien var bristande, 

så det var svårt att få ihop fokusgrupper, men det räckte för ytterligare en fokusgrupp i alla 

fall. Detta resulterade i att det slutliga materialet bestod av två fokusgrupper. Samtliga 

deltagare i båda fokusgrupper var unga kvinnor, studien har därför riktat fokus mot 

målgruppen unga kvinnor i åldrarna 18 till 28 år. 
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Urvalsmetoden blev ett målinriktat kedjeurval. Ett målinriktat kedjeurval är ett 

bekvämlighetsurval som används när forskaren kontaktar en mindre grupp individer i hopp 

om att nå ut till fler (Bryman, 2011). Kontakt togs med gymnasieskolor i Umeå kommun. 

Forskarna vände sig till skolornas rektorer som blev nyckelpersoner för rekrytering av 

respondenter. För att komma i kontakt med skolorna söktes rektorer via telefon och mail. 

Informationsblad (Bilaga 4 & Bilaga 5) om studien och kontaktuppgifter till oss i form av 

affischer sattes även upp på en av gymnasieskolornas anslagstavlor. 

  

Studiens första kontakt med respondenter blev gruppen gymnasieelever. Forskarna fick ett 

godkännande av rektor om att informera och rekrytera respondenter muntligt via presentation 

i klassrum. Gruppen bestod av fem individer som då läste sista året på gymnasiet. Deltagarna 

var 18 år gamla och läste ekonomiskt- och naturvetenskapligt gymnasieprogram. Det som 

alla respondenterna hade gemensamt med varandra var att de läste en fristående kurs i 

friskvård. I gruppen fanns alltså ett stort intresse för skolämnet idrott och hälsa. 

  

Studiens andra urval var också ett målstyrt kedjeurval. På grund bristande intresse från de 

skolor som forskarna ursprungligen valde att ta kontakt med samt svårighet att komma i 

kontakt med elever på dessa gymnasieskolor fick studien ändra strategi. Vid övriga skolor 

som kontaktades nekade forskarna tillträde att informera och rekrytera respondenter. En del 

skolor gick inte nå via telefon. Mail skickades upprepade gånger utan att nå resultat. 

  

För att nå ut till fler respondenter användes därför det sociala mediet Facebook. Information 

om studien skickades ut till individer inom kategorin unga vuxna (Bilaga 6). Informationen 

lades ut på en särskild grupp på Facebook och på så sätt kom forskarna i första kontakt med 

studiens andra respondentgrupp. Två respondenter visade intresse för studien och värvades 

snabbt. Genom deras sociala kontaktnät kunde ytterligare två respondenter rekryteras. 

Studiens andra grupp respondenter bestod av fyra unga kvinnor i åldrarna 20, 21, 23 och 28 

år. Kvinnornas sysselsättning var universitets- och högskolestudier på heltid. I gruppen fanns 

en studerande biomedicinsk analytiker, en historiestudent, en socionomstudent och en 

psykologstudent. 

 

3.4 Forskningsetiska överväganden 

  

De forskningsetiska krav som studien och forskarna har förhållit sig till var 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Patel & 

Davidsson, 2011). Forskarna har även förhållit sig till anvisningar ur rapporten “God 

forskningssed”. Rapporten berörde bland annat de grundläggande etiska principerna om 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet (Vetenskapsrådets rapportserie, 1:2 

001). De etiska kraven krävde dessutom att forskningen skulle vara mera bidragande till 

individer och samhället än skadligt. De tillägnade kunskaperna skulle vara till användning för 

förbättringar av problemområden. Själva tillvägagångssättet behövde ske inom etiska ramar, 

också. 
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Informationskravet uppfylldes genom att forskningspersonerna blev informerade om studien 

via informationsblad och personlig kommunikation. Informationen innehöll uppgifter om 

vilka forskarna var, vad som var studiens syfte, frågeställningar, genomförande samt hur data 

skulle bearbetas och behandlas. Studien präglades av total frivillighet. Deltagarna 

informerades om studiens frivillighet både genom informationsblad och muntlig 

kommunicering vid rekrytering och vid intervjutillfället. På så sätt kunde forskarna 

säkerställa samtyckeskravet. Deltagarna hade därmed rätt till att själva bestämma över sin 

medverkan. 

  

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att personuppgifterna av deltagarna skyddades från 

obehöriga. Alla deltagare blev avidentifierade, inga namn eller personnummer användes i 

redovisningen. De enda som har haft tillgång till materialet var forskarna. Deltagarna blev 

också informerade om att deras identiteter var skyddade innan de tackade ja till att delta i 

studien. Nyttjandekravet uppfylldes genom att insamlad data endast skulle användas till 

forskningens ändamål. 

  

Respondenterna blev även informerade om vilka risker som fanns i och med ett deltagande av 

studien. Eftersom studien genomfördes med gruppintervjumetod, kunde forskarna inte 

försäkra och ta ansvar för hur de andra deltagare i gruppen hanterade det som sades inom 

gruppintervjun på ett konfidentiellt sätt. Det som forskarna dock kunde försäkra var att 

forskarna hanterade datamaterialet på ett professionellt sätt och otillgängligt för obehöriga. 

Endast forskarna själva hade tillgång till materialet. 

  

Det fanns ytterligare en risk med att delta i studien och som forskarna var tvungna att förhålla 

sig till. Med tanke på studiens valda ämne idrott och hälsa, var hanteringen av eventuella 

upplevda obehag i samband med självreflektioner en punkt värd att fundera över. 

Fokusgruppens teman riskerade att orsaka obehag hos deltagarna. Det fanns en risk att stress 

och känslor av obehag kunde uppstå under samtalet vilket skulle kunna få deltagarna att bli 

överbelastade. Forskarna kunde inte lova kompensationer för ett sådant värsta scenario. 

Deltagarna blev därför informerade om denna risk och blev givna ansvaret att själva överväga 

sitt deltagande. 

  

Forskarna övervägde trots det ovannämnda att studien skulle bidra mycket till att ha få en 

viktig insyn i vilken betydelse idrott och hälsa hade haft för unga kvinnor idag. 

  

4 Resultat 

  

4.1 Fokusgrupp 1 

  

I det här avsnittet presenteras resultatet från den fokusgrupp som gjordes med deltagare från 

en gymnasieskola i Umeå. Deltagarna består av en grupp fem kvinnliga gymnasieelever. 

Gruppens deltagare kommer från två olika gymnasieprogram. De gymnasieprogram som 

deltagarna läser är ekonomi och naturvetenskap. Gemensamt som de har med varandra är att 

de läser en valbar kurs om friskvård. Deltagarna har i den här studien avidentifierats och 
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därför skrivs inga namn ut till citaten. Resultatet är kategoriserat efter studiens två teman, 

idrott ett känsligt ämne och ett ämne i utveckling. Studiens frågeställningar besvaras med 

hjälp av konstruerade vinjetter (Bilaga 3) som simulerar olika sociala situationer. Samtalet 

med respondenterna inleds efter att första vinjetten presenteras. Det blir snart tydligt att 

skolämnet idrott och hälsa är ett ämne som engagerar våra respondenter och deltagare. Första 

vinjetten handlar om huruvida skolidrotten kan motivera elever till idrottslektioner eller inte. 

Syftet med vinjetten är att få igång diskussioner kring varför gymnasieelever inte intresserar 

sig för, eller deltar på idrottslektioner. Vilka är anledningarna och hur ser respondenternas 

egna erfarenheter ut? 

  

4.1.1 Idrott, ett känsligt ämne 

  

I samtal med respondenterna pratas det mycket om hur elevernas intresse för skolidrott skiljer 

sig åt och hur det påverkar idrottsundervisningen. Eleverna upplever att intressespridningen 

blir till ett dilemma när tävlingsmotiverade elever och icke tävlingsmotiverade elever möts på 

samma arena. Skolidrotten beskrivs vara väldigt tävlingsinriktad vilket i sin tur uttrycks vara 

en av anledningarna till att elever väljer att avstå från idrottslektioner. En tjej beskriver 

situationen; 

  

”Det känns som att det alltid har funnits dom som tycker att det är jätteroligt att gå på 

idrotten och sen är det vissa som typ amen kanske låtsas vara sjuka eller såhära för att inte 

få behöva vara med” Gymnasieelev 1 

  

Blandade grupper där ambitionsnivåerna varierar bidrar till svårigheter att anpassa 

lektionerna och att elever uteblir från aktiviteter. Den hårda konkurrensen och den tuffa 

miljön bidrar till att en del elever tappar intresset och att de känner sig utanför och utpekade. 

Respondenterna upplever att det är svårt att balansera lektionerna så att idrotten ska passa 

alla. Typer av aktiviteter som ofta hålls på idrottslektionerna är klassiska bollsporter som 

fotboll och innebandy. En större variation skulle uppskattas och förmodligen bidra till större 

intresse bland eleverna. 

  

Utanförskapet hänger ihop med hur duktig och intresserad man är av att delta på 

idrottslektionen. Deltagarna talar om hur lektionerna är prestationsbaserade. De som hamnar 

utanför och presterar sämre blir lidande av försämrad självkänsla och blir allmänt nedstämda. 

I samtalen framkommer även att det finns skillnader mellan hur tjejer och killar idrottar i 

skolan. Konsekvenserna kan som en respondent beskriver se ut såhär; 

  

”Jag har ju ett exempel på min högstadietid i fotbollsklass där, och eh i asså sista året, då 

hade typ alla tjejer hoppat av, för att killarna var så seriösa och dom vart så arga om man 

slog en fel passning eller någonting såhära. Alltså ingen tjej tyckte det var kul”. Det är så 

många som är så väldigt tävlingsinriktade så kan dom som inte känner att dom har så mycket 

talang eller så… känna sig ganska utpekade, åh så här.” Gymnasieelev 1 
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En annan respondent intygar och håller med: 

  

”Ja jag känner igen mig i det därför jag gick också fotbollsklass. Åh då var det exakt samma. 

Många tjejer hoppade av sista året för samma orsak” Gymnasieelev 3 

  

En följdfråga ställdes kring huruvida det enbart var tjejer som hoppade av idrotten eller ifall 

det även fanns killar. Det visade sig att det enbart i deras fall, var någon enstaka kille som 

valde hoppa av skolidrotten på grund av det hårda klimatet på idrottslektionerna. 

Respondenterna beskriver vidare hur de upplever att klimatet på skolidrottslektionerna 

påverkas av de dominerande maskulina normerna. 

  

”Men det var ju sådär att det blir att man tränar så mycket utanför och så när man kommer 

och ska spela fotboll på skolan, för det första så är det så att killarna typ alltid så där, dom 

kör stenhårt, passar typ bara varandra, och sen de andra som inte vill vara med sitter typ 

sådär på sidan…” Gymnasieelev 5 

  

Respondenterna visar på att det finns tendenser till konflikter mellan de olika könen när det 

kommer till skolidrott. Det verkar som att normer och stereotyper håller ett fast grepp om den 

sociala atmosfären på idrottslektionerna som våra respondenter beskriver. Förväntningar på 

hur tjejer respektive killar ska uppträda upplevs påverka eleverna i negativ ton. 

  

”För på idrotten då är det ju liksom, måste man ju typ vara med och då kanske som den förra 

killen, han som typ inte ville, men han måste ändå typ. Men det kanske är lite så här kill och 

tjejerroll, jag vet inte men att det följt med oss att killar ska köra stenhårt, och att vi bara ska 

sitta och kolla på, vi tjejer alltså jag vet inte.” Gymnasieelev 2 

  

Idrott och hälsa är ett viktigt skolämne som har stor en potential att lära ut och uppmuntra 

skolelever till fysisk aktivitet. Undervisningen ska enligt Skolverkets (2018) läroplan bland 

annat bidra till att eleven utvecklar intresse och förmåga att utöva fysiska aktiviteter som en 

källa till välbefinnande. För många barn och unga är det specifikt skolidrotten som är den 

första introduktionen till idrott och fysisk aktivitet. Därför är det av stor vikt att skolämnet har 

förmågan att intressera och inkludera elever till ämnet. I samtalet berättar våra respondenter 

om hur elever tappar intresse och om elever som hamnar i utanförskap. Stereotyper och 

könsnormer upprätthålls i undervisningen vilket hög grad påverkar den sociala miljön. 

Eleverna som sticker ut från det ”vanliga” riskerar att hamna i utanförskap. Respondenterna 

uttrycker att finns ett stort behov av ett mer kritiskt perspektiv på de normer som påverkar 

idrottslektionerna idag. En tjej uttrycker sig såhär: 

  

”Men det är ju också ett sånt här problem om en kille verkligen tycker om och dansa men 

han vågar inte säga det för då kanske hans kompisar tycker att han är töntig. Då kan det 

vara bra att prata om det där med självkänsla och självförtroende, att gå in i det lite mer, 

tycker jag att man ska ha i undervisningen, verkligen.” Gymnasielev 3 
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Deltagarnas egna kritiska funderingar riktas mot samhällets olika sociala normer. Den 

osäkerhet och stress som de beskriver elever upplever i utanförskapet handlar mycket om de 

förväntningar som ställs på individen. Hur man ska vara och hur man ska se ut. Skolämnet 

idrott och hälsa är ett känsligt ämne i jämförelse med andra skolämnen. En tjej gör en 

jämförelse med skolämnet matematik och berättar: 

  

”Det är inte lika känsligt att jag inte kan göra c –talen men att jag inte kan löpa lika långt 

som du” Gymnasieelev 4 

  

En annan tjej säger: 

  

”men jag tror också ganska mycket på att det är som samhället, det är ju mycket tävlingar 

och mycket träning, alltså då ska du liksom vara tränad typ.” Gymnasieelev 5 

  

Skolämnet idrott och hälsa har enligt vår respondentgrupp ibland ett allt för stort 

tävlingsinriktat fokus. Elever påverkas rätt mycket av det här. En del påverkas positivt i den 

bemärkelsen att de blir mer taggade och tycker att skolämnet blir roligt. För en del elever som 

är intresserade för ämnet blir skolidrotten en möjlighet. Här finns även vissa 

socioekonomiska aspekter. 

  

”Det är som du nämnde innan alla kanske inte har råd med ett gymkort eller har råd med 

någonting sånt, då kan skolidrotten vara något väldigt viktigt. Så att alla får den 

möjligheten.” Gymnasieelev 5 

  

För de elever som dock inte har intresse för ämnet eller de som inte blir sedda av lärarna, 

riskerar att hamna utanför vilket i sin tur ökar risken för att de kanske aldrig hittar intresset 

för idrott och hälsa. Den prestationsbaserade arbetsmodellen som eleverna pratar om kan 

utveckla rädsla och ointresse. 

  

”Det blir nästan som att man inte är med bara för att man är rädd för att göra bort sig och 

att läraren tycker att man är dålig” Gymnasieelev 5 

  

4.1.2 Ett ämne i utveckling 

  

Skolidrotten kan vara ett av de roligaste skolämnena! När det är aktiviteter som man aldrig 

har hört talas om tidigare och som verkligen är roliga så ser man fram emot lektionerna, och 

det gör både sportintresserade och icke-sportintresserade. 

  

”Jag tycker att man ska göra mer alltså konstiga saker på idrotten. Alltså såhära ovanliga, 

typ fara och testa på såhära bågskytte eller vad fan som helst, eller såhära saker man typ inte 

gör.” Gymnasieelev 5 
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”Då är det viktigt att man har många olika moment så att det inte bara blir fotboll och 

innebandy, i hela kursen, och det kan ju vara är bra att ta lite andra aktiviteter som man inte 

man kanske inte har hört talas om. … Men då om man till exempel får prova på typ som du 

sa typ bågskytte, då kanske man får upp ögonen för någonting.” Gymnasieelev 1 

  

Att skolidrotten i verkligheten mest handlar om standardidrotterna, just bollsporterna såsom 

fotboll och basketboll, gör lektionerna tyvärr inte lika spännande och om det nu är så att man 

kör fotboll så skulle det vara en mycket bra idé att faktiskt förklara varför man gör det! 

  

”Men typ sådana saker också, att man berätta varför man gör det, alltså inte bara “nu ska vi 

köra fotboll” utan att man kan sitta ner och lära sig att det är viktigt att man ska göra en 

fysisk aktivitet 30 minuter varje dag. Det är viktigt eftersom detta ökar motivation till det här, 

det är lättare att lära sig, och dom som inte är så sportintresserade kan lära sig att det kan 

vara bra att ta vara på skolidrotten två gånger i veckan, för då får jag de här lilla 

aktiviteter.” Gymnasieelev 5 

  

Det är nämligen inte bara variationen på aktiviteterna utan också undervisningen upplägg, 

innehåll och syfte som skulle kunna bidra till en mycket ökad och intresseväckande 

motivation för fysisk aktivitet och skolidrotten! 

  

Skillnaderna gällande sportintresset skulle också jämnas ut genom att göra skolidrotten till ett 

mer varierande och introducerande skolämne. 

  

”… det finns ju också sådana där som tränar mycket på fritiden och känner att (skolidrotten) 

kanske inte ger så mycket när hen tränar så mycket på fritiden. Och någon annan som inte 

kanske tränar lika mycket, tycker att det ger mer. Gymnasieelev 3 

  

Undervisning angående varför fysisk aktivitet är så viktigt skulle motivera många som inte är 

aktiva idrottsmässigt till att uppskatta idrottslektionen mera. 

  

”Och dom som inte är så intresserade kanske inte förstår hur bra det är för kroppen i alla 

fall att aktivera sig då och då ändå. Så att det kanske är viktigt att ta med det lite mer i 

undervisningen om hur viktigt det är och varför det är så, då kanske fler kan skapa intresse 

för det?” Gymnasieelev 3 

  

Att förstå att alla har olika kroppar och att alla fungera på olika sätt är en viktig del av 

undervisning så att individer kan fokusera på den egna kroppen och därmed skapa sin egen 

idrott och fysiska aktivitet. 

  

”När man är yngre förstår man ju sig inte på det där heller. Så jag tror att det verkligen är 

viktigt att man tar med det i undervisningen mer. Om det börjar typ blir det en ond cirkel om 

det börjar med att man inte tycker om idrotten kommer det att fortsätta så, oftast.” 

Gymnasieelev 3 
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Annars riskerar elever att skapa negativa kopplingar till idrott och fysisk aktivitet. 

  

”Det blir nästan som att man inte är med bara för att man är rädd för att göra bort sig …. 

Du kan ju inte sparka en boll du får ett E typ. Men då är det ju ändå värre om du inte är med 

alls, än att du är med och gör ditt bästa …” Gymnasieelev 5 

  

Att göra idrott på fritiden, vilket är vad idrottslektionerna ska syfta till, beror, dock, även 

mycket på individens ekonomiska möjligheter. Skolidrotten har den färdigheten att kunna 

erbjuda idrott utan någon kostnad, men frågan är om inte elever ska stödjas ekonomiskt i sin 

önskan att utöva idrott på fritiden. 

   

”men jag tänker på dom som går på Minerva, dom får ju gymkort, … dom har blivit mer 

motiverade att gå på gymmet i skola och efter skolan.” Gymnasieelev 2 

  

Inte bara skolidrotten utan även samhället behöver utvecklas för att skolidrotten ska ha en 

större verkningsgrad när det kommer till att motivera till fysisk aktivitet på fritiden. 

  

”Men och sen mer gemenskap, då kanske det inte blir lika fel om nån tycker om att 

dansa som kille. Men att det kanske blir mer accepterad.” Gymnasieelev 3 

  

Till sist, men inte minst, ska idrotten vara en rolig grej där alla är inkluderade! 

  

”Jag tror att det flesta skulle tycka idrotten var kul om det blir mer gemenskap och inte så 

mycket tävlingsinriktat, det blir mer socialt och roligt. Men det är också så svårt, tänk dom 

som är så tävlingsinriktade och så tar dom bort det, det kommer bli tråkigt får dom då. Men 

jag tror faktiskt att de flesta skulle tycka det vore mer kul med idrott om det blev mer socialt. 

Typ mer gemenskap, det tror jag alla även dom som är tävlingsinriktade skulle tycka.” 

Gymnasieelev 3 

 

4.2 Fokusgrupp 2 

  

I det här avsnittet presenteras resultatet av studiens andra fokusgrupp. Deltagarna är unga 

kvinnor i åldrarna 20 till 28 år. Gemensamt har de med varandra att alla är studerande på 

heltid. Gruppen består av en lärarstudent, en psykologstudent, en socionomstudent och en 

studerande biomedicinsk analytiker. Liksom studiens andra fokusgrupp är den här gruppen 

respondenter anonyma vilket påverkar att citaten inte namnges. Resultatet utgörs av de tre 

teman som blev centrala. Dessa var, segregering och tävlingsfokus, betygskrav och idrottens 

nytta. I den här fokusgruppen är vinjetter centrala för samtalets diskussioner då de används 

och utgör teman för frågeställningen. 

  

 4.2.1 Segregering och Tävlingsfokus 

  

I samtalet pratar gruppen om skolidrotten utifrån deras upplevelser av att lektionerna bedrivs 

i en tävlingsorienterad anda. Liksom i studiens andra grupp berättar respondenterna även i 
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den här gruppen individer att de upplever att skolidrotten är väldigt tävlingsinriktad. 

Effekterna och konsekvenserna av skolidrottens tävlingsanda beskrivs leda till negativa 

upplevelser av skolidrott. Den tävlingsorienterade miljön verkar ha stor påverkan på 

skolelever i samband med lagsporter, framförallt fotboll men också andra bollsporter. En 

respondent beskriver situationen: 

  

”Det känns som att det är jättevanligt. Det är jättevanligt att folk inte vill vara med på 

idrotten när det är till exempel bollsporter, man kan få prestationsångest och så.” Ung 

kvinna 1 

  

Den tävlingsfokuserade utformningen tycks bidra till oro och olust då respondenterna menar 

bland annat att elever väljer att avstå att delta på idrottslektioner på grund av konkurrens och 

tävling. 

  

”Jag tänker bara för egen del för tyvärr så skolkade jag inte, utan jag tvingade mig själv att 

gå igenom de där bollsporterna fast jag inte tyckte det var kul.” Ung kvinna 4 

  

Tävlingsklimatet påverkar den sociala miljön och de individer som är delaktiga. En del 

skolelever kan uppskatta tävlingsklimatet medan andra elever känner motsatsen vilket leder 

till att de hamnar utanför. Av det som uttrycks får vi känslan av att gruppen upplever 

skolidrotten som ett komplext område. Tävlingsklimatet kan antingen motivera eller också 

hämma att barn och unga utvecklar intresse för ämnet. 

  

”Det känns som att det blev så himla polariserat när vi hade det så, vissa gick igång på det 

fett mycket. Och så, det var antingen att man gick igång på det så, eller så här, fan vad 

jobbigt!” Ung kvinna 4 

  

Det sociala samspelet kännetecknas av jämförande och tävling. Elever kategoriseras efter 

intresse och prestation. De elever som är duktiga på skolidrottsaktiviteter är ofta de som styr 

och ställer lektionernas ”osynliga” spelregler. De som inte har samma intresse eller de som 

inte är lika duktiga faller tyvärr utanför och utsätts för olika typer av nedvärderande 

kränkningar. 

  

”Jag kan ju tänka mig att om man inte är ett dugg intresserade av bollsporter eller de där 

tävlingsinriktade bollsporterna och helst inte vill vara med och att man tvingas vara med så 

blir det ju också som att precis som du sa, det där att vissa blir jättetävlingsinriktade … och 

då blir det några som klankar ner på dom som inte presterar lika bra lika mycket.” Ung 

kvinna 3 

  

Nedvärdering och utanförskap beskrivs vara stora anledningar till minskat visat intresse för 

skolidrott. Tävlingarna bidrar till segregering och ohälsa. Till skillnad mot andra ämnen 

pratar gruppen om att idrott och hälsa är ett skolämne som känns extra jobbigt att vara dålig 

på. Den dåliga konditionen eller den svaga kroppen kopplas till den negativa självbilden. 

Elever beskrivs se ner på personer som är sämre än andra. 
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”ja men alltså poängen är så här att på idrotten så blir det så synligt så här vilka passar, 

vilka har bollen, och vilka har inte det så jag håller med, det är lättare att känna sig dåligt på 

idrott typ.” Ung kvinna 4 

  

En annan beskriver: 

  

”det är ofta dom som typ är överviktiga som väljer att inte vara med eller inte överviktiga 

men dom som ofta känner sig sämre.” Ung kvinna 1 

  

De som blir utanför får inte samma möjlighet att ta del av idrottslektionerna då de ”bättre” 

eleverna inte inkluderar de ”sämre”. I lag och bollsporter blir det tydligt. En respondent 

beskriver: 

  

”eller att man sen helt enkelt sätter sig ned i något hörn ett tag, för dom passar mig ändå inte 

så jag sätter mig här” Ung kvinna 2 

  

Tävlingen beskrivs bidra till att dra ner det roliga med skolidrotten. Även svårigheten att 

inkludera alla tas upp till diskussion. Tävlingen och jämförande bidrar till att elever kommer 

med ursäkter för att slippa delta. Det visar sig även finnas skillnader mellan hur killar och 

tjejer idrottar. Gruppen diskuterar att problem uppstår på skolidrottslektioner i samband då 

killar och tjejer möts på samma arena. 

  

”när jag gick i skolan hade vi jättemycket problem med det att killarna liksom … ja precis! 

Dom passade inte tjejerna och dom tyckte inte tjejerna var lika bra och då blev det att dom 

körde sitt race, och då delades vi upp, tjejerna på ena halvan och killarna på ena, och så fick 

man göra så istället.” Ung kvinna 2 & Ung kvinna 3 

  

Även här finns det tydliga spår av exkludering då gruppen diskuterar skolidrotten efter 

genusperspektiv. Att tjejer och killar inte kan idrotta ihop är en fråga värd att fundera över. 

Likaså är frågan om hur man ska se till att inkludera fler elever och motivera fler. En 

respondent uttrycker behovet att lärarstöd. 

  

”Ja jag tänker också på att det är väldigt viktigt att alla lärare i alla ämnen är bra på att se 

individen, men just på idrotten, är det extra viktigt när det är så uppenbart lätt att hamna 

utanför. Kanske idrottsläraren särskilt mer än någon annan lärare mer sådär, borde vara 

mer stödjande.” Ung kvinna 4 

  

4.2.2 Betygen och prestationskraven skapar stress 

  

I samtalet pratas det också mycket om skolidrottens betygsättning och alla de krav som ställs 

på skolbarnen och skolungdomarna. Gruppen reagerar kraftfullt i diskussionen. Det finns en 

stor fundersamhet kring skolans ansvar för hur de sätter betyg på elever och hur det kan 
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påverka dem. Samtalsämnet upplevs vara starkt känslomässigt laddat och en viss frustration 

tar sig i uttryck. 

  

”Tänkte på det här du sa, hur sätter man betyg på idrotten? Alltså alla har ju olika 

förutsättningar till alltså till hur man kan prestera på just idrott. Det skapar ju en oerhörd 

stress. Jag tänker på om man känner att man vill prestera på idrotten om man tycker det är 

kul, men om man nu känner som Sara att man inte tycker det är kul, och känner sig klumpig 

och det gör en osäker, och man får inte stöd från idrottslärare och att det liksom, man kanske 

vill att det liksom ehm att man vill väldigt mycket men kanske känner att kroppen kanske inte 

klarar av att göra vissa saker som krävs. Då känner man sig dålig, det påverkar ju, en 

psykiskt.” Ung kvinna 3 

  

Som respondenter här menar verkar fysiska förutsättningar ha stor påverkan gällande vilken 

nivå skolelever lyckas nå upp till. Barn och ungdomar har olika fysiska förutsättningar och 

när de möts på skolidrotten testas deras förmågor. Betygskraven och den sociala atmosfären 

utsätter elever för stress. I processens gång, når elever olika nivåer vilket i sin tur leder till att 

elever jämför sig med varandra, vilka som är bättre och vilka som är sämre. 

  

”Vilket jag inte tycker blir så hälsosamt sen längre fram för att träning ska väl handla om det 

egna måendet, men det var inte den bilden jag fick under min uppväxt i skolan. Det var alltid 

i relation till andra men nu förstår jag vi 21 års ålder att jag kan träna för min egna hälsas 

skull utan att någon behöver lägga sig i det.” Ung kvinna 3 

  

Pressen att nå upp till de högre betygen orsakar stress och oroskänslor hos individen. 

Gruppen deltagare beskriver att deras eget mående försämras när man inte lyckas. Man 

känner sig dålig och utanför. Det roliga med idrotten försvinner i och med allvaret att nå upp 

till betygen och som en respondent beskriver är: 

  

”Man är mer utsatt, det är mycket lättare att känna sig dålig åh asså, eh,” Ung kvinna 3 

  

En annan respondent uttrycker: 

  

”För att det sker i grupp kanske? Jämfört med teoretiska ämnen där man presterar på sitt 

prov, behöver man kanske inte om inte någon frågar vissa sitt prov för någon” Ung kvinna 4 

  

Det svåra med skolidrott är att elever ska motiveras till aktivt deltagande samtidigt som de 

ska betygsättas i ämnet och som respondenten ovan nämner är förutsättningar avgörande för 

huruvida eleven presterar och intresserar sig för idrott eller inte. Familjens intresse för idrott 

och fysisk aktivitet speglar av sig på barnet. Barn som växer upp i familjer där intresse fysisk 

aktivitet inte existerar löper en större risk att själv förbli ointresserad jämfört med barn som 

växer upp i fysiskt aktiva familjer. En respondent menar då att skolan har ett stort ansvar att 

motivera, utbilda och engagera elever till idrott och fysisk aktivitet. Att ge eleven ”rätt” 

kunskap, det vill säga att visa på den fysiska aktivitetens betydelse för hälsan, verkar ha stor 
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betydelse för motivation och intresseskapande. Skolidrottens utformning och struktur upplevs 

av den här fokusgruppen vara helt gammal och förlegad. 

  

En respondent beskriver: 

  

”Varför kunde inte min idrottslärare säga om det var så lätt liksom, och det där har också 

mycket med min bakgrund att göra. Min familj har aldrig rört på sig, så ingen kunde säga det 

till mig.” Ung kvinna 4 

  

4.2.3 Skolidrottens nytta 

  

Fokusgruppen delar inga gemensamma erfarenheter av att skolidrotten ska ha motiverat dem 

till att utöva fysiska aktiviteter på fritiden. 

  

“Alltså, jag kan inte minnas någon gång som någon idrottslärare gått igenom någonting som 

har att göra med det här med vilka positiva saker idrott och hälsa kan ge.” Ung kvinna 3 

  

Hur som helst så finns det enskilda i gruppen som är motiverade till att utöva fysiska 

aktiviteter på grund av andra källor. När samtalet började skifta till vad som motiverar dem 

och vad som skulle motivera dem på skolidrotten så blev svaret att fokuset skulle ligga på 

vilken roll idrott och fysisk aktivitet kan ha gällande stresshantering. 

  

“Nä men jag tror på det! Att sprida kunskap till eleverna och ge dom information om vad 

idrotten kan ge åh liksom vikten av att röra på sig, hur du kan förbättra hälsan och måendet, 

det kan göra att man blir mindre stressad över studier!” Ung kvinna 3 

  

Inspirerande källor som förklarar vad som pågår när kroppen känner sig stressad och som 

förklarar vilken hälsopåverkan fysisk aktivitet har på den mänskliga kroppen är det som 

motiverar till fysisk aktivitet på fritiden. Detta och en till sak, nämligen individuell 

utveckling. Tyvärr så handlar skolidrotten allt för mycket om att jämföra sig till en viss 

standard, samtidigt som den handlar om tävlandet. Att skifta fokuset tillbaka till den egna 

utvecklingen och hälsan är minst sagt en process. 

  

“... det där sitter kvar än idag, för det är först nu som jag kan simträna som en sån där 

individuell grej. Nu har jag makten att träna själv, utan att någon behöver lägga sig i, om jag 

sprang snabbare eller långsammare än någon.” Ung kvinna 4 

  

Dessa återkommande mönster tydliggör varför just bollsporter och tävlingsnormer gör 

skolidrotten så ogynnsamt för många elever. Hur som helst så råder det också delade 

meningar om skolidrottsupplevelsen, vissa kunde tycka att det var kul med skolidrotten! 

  

 “Jo jag kände det! jag tyckte idrott var jättekul! Alltså alltid gillat så liksom men samtidigt 

såg jag att det var många som inte gillade idrott.” Ung kvinna 1 
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Också att idrott och fysisk aktivitet bidrar till förbättrad hälsa nämns. 

  

“Fast det kanske man känner själv. Asså att det ger någonting, det var det jag tyckte var kul, 

att man kanske blev starkare eller att man fick bättre kondition… Det var ingen som behövde 

säga det till mig.” Ung kvinna 1 

 

Man kan säga att skolidrotten skulle nå ut till många om den hade inspirerande undervisning 

om varför fysisk aktivitet är så pass bra för människans hälsa, varför man gör det man gör på 

skolidrotten och varför det är bra och viktigt att vara fysiskt aktiv på fritiden. Fokus måste 

dessutom läggas på individens utveckling och inte på hur pass bra en individ är jämfört med 

en viss standard. Det är för elevens egen hälsas skull som skolidrotten finns, inte för att 

eleverna ska tvingas in på tävlandet inom en viss idrott, mest typiskt en bollbaserad idrott. 

  

“Att dom kanske har bytt ut till att en idrottslektion inte ska vara utföras med någon form 

idrottsaktivitet utan att man kanske har en föreläsning om hur viktigt det är att röra på sig 

och var det bidrar till i kropp och själ. För att motivera elever att vara med på idrotten och 

kanske tänka annorlunda än men att idrotten ska ge någonting annat förutom betyg.” Ung 

kvinna 3 

  

5 Analys och Diskussion 

  

5.1 Interaktionsanalys 

 

Fokusgrupp 1 

 

Fokusgruppen var eniga om det mesta, konflikter återfanns inte så ofta. Konsensusen 

handlade om genuskonstruktioner och normer inom skolidrotten och om att skolidrotten inte 

väckte några intressen hos dem. Samtliga i gruppen var sport- och hälsa-intresserade vilket 

gav en hälsoaspekt till resultaten. Uttryck som dominerade var ”tävling” och ”oseriöst”. 

Gruppen samtalade öppet om allt, det fanns inga uttryck som blev nedtonade. Konflikter 

löstes genom respekt för varandras åsikter.  Det blev inga allianser och det var ingen som 

dominerade samtalet. Gemensamma erfarenheter som kom till uttryck går att läsa i bilaga 1, 

analys av fokusgrupp 1. 

  

Fokusgrupp 2 

 

Uttryck som utlöste konflikt var sådana som handlade om välbefinnande på skolidrotten, 

vilket tydliggör att detta är en betydelsefull erfarenhet. Det var också där man såg bildningen 

av allianser, de som inte tyckte att idrotten var välbefinnande blev en grupp, medan de som 

tyckte om skolidrotten blev en annan. Konflikterna löstes, dock, genom att ha respekt för 

varandras upplevelser. De löstes också genom att fråga efter nästa vinjett, vilket också tyder 

på betydelsebildning. Konsensus, däremot, återfanns gällande normer och 

genuskonstruktioner som genomsyrar idrottslektionerna. Alla var eniga om dessa och det 
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fanns inga motsägelser där. Gemensamma erfarenheter som kom till uttryck går att lära i 

bilaga 2, analys av fokusgrupp 2. 

 

5.2 Studiens resultat 

  

För många barn och unga är det skolidrotten som blir den första introduktionen till ämnet 

idrott och hälsa. Skolan har ett stort ansvar gällande att introducera barn och ungdomar till 

ämnet. Skolan som social institution har i uppdrag att nå ut till alla barn och ungdomar och 

sprida vidare viktig kunskap och förståelse för hälsa och välbefinnande. Framförallt har 

skolan en viktig uppgift att försöka inkludera alla barn och ungdomar till ämnet. Skolan 

arbetar efter skolverkets mål och riktlinjer som enkelt går att läsa på skolverkets webbsida. 

Studiens frågeställningar och resultat tar fasta på skolverkets ämnesbeskrivning och studerar 

unga kvinnors erfarenheter av undervisningen. Frågor som ställs i studien är ifall skolorna når 

upp till de krav som skolverket ställer. Upplever unga kvinnor skolidrotten som lärorik och är 

det ett skolämne som engagerar elever till fortsatt fysiskt utövande utanför skolan? Får 

eleverna förutsättningar att utveckla goda levnadsvanor? Är skolidrotten inkluderande? 

  

Forskning visar att fysisk aktivitet har stor påverkan på människans generella fysiska och 

psykiska välmående. Konsekvenserna av fysisk inaktivitet kan leda till försämrade 

hälsotillstånd och öka riskerna för att insjukna i kroniska sjukdomar som exempelvis hjärt 

och kärlsjukdomar m.m. (Faskunger & Sjöblom, 2017). Människans medicinska fysiska och 

psykiska välmående är stort intresse för det sociala arbetet. Studier visar att fysisk inaktivitet 

kostar samhället resurser i form av högre sjukvårdskostnader (Faskunger, 2008). Fysisk 

aktivitet visar även på goda stressreducerande effekter samt ångestdämpande (Hanssen, 

2016). Likaså kan fysisk aktivitet användas och fungera som förebyggande 

behandlingsmetoder mot depression, ångest och utbrändhet (Gilse, Andersson & Jonsdotter, 

2011). När det handlar om möjligheten att delta och utöva utöva någon form av fysisk 

aktivitet eller idrott har statistik även visat på att tillgängligheten och tillgången inte är lika 

självklar för alla i befolkningen (Norberg, 2017). Studien visar på skillnader gällande 

tillgänglighet och tillgång mellan kön, geografiska och socioekonomiska faktorer (Norberg, 

2017). 

  

Det som nämns i studien är att skolidrotten som en första introduktion till idrott och fysisk 

aktivitet för barn och unga. Resultatet av denna studie visar dock att denna första introduktion 

skapar en otrygg relation till fysisk aktivitet där unga och barn kopplar idrott och fysisk 

aktivitet till prestations, resultat och tävlande. 

  

Ett samtalsämne blev också vilken effekt gratis gymkort till elever skulle ha på elevernas 

fysiska aktivitet på fritiden. Som nämnt i bakgrundsforskningen så var socioekonomiska 

förhållanden en faktor för ungdomars (icke) utövande av fysisk aktivitet på fritiden (Wiklund 

et al., 2015) (Norberg, 2017). I fokusgruppen samtalades det om effekterna av gratis gymkort 

för elever hade haft för elever på en viss skola. Det nämndes att gratis gymkort skulle bidra 

till att fler skulle aktivera sig fysisk på fritiden samt att detta skulle vara en social aktivitet 

också. Bakgrundsforskningen pratade om ensamhet som en stor faktor för ungdomars 
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psykiska ohälsa (Hiltunen, 2015), huruvida gratis gymkort hade påverkat detta blev tyvärr 

aldrig ett samtalsämne. Det enda som sades om ensamma elever var att detta helt enkelt var 

ett återkommande fenomen och att det var svårt att göra rätt för alla. Allas ansvar för att göra 

skolupplevelsen till en bra upplevelse för alla elever togs upp, men mycket interaktion kring 

detta påstående blev inte till. Hur som helst så blev lärare ett stort samtalsämne i båda 

fokusgrupperna. Det var mycket interaktion och gemensamma upplevelser kring denna fråga. 

Lärare ansågs som en mycket viktig faktor i skolidrottens positiva påverkan. En “bra” lärare, 

som såg allas behov och problem och som bedömde rättvist med fokus på individens 

personliga utveckling. 

  

Skolverkets mål och riktlinjer handlar om att skolidrotten ska motivera till fysisk aktivitet på 

fritiden samt ge en förståelse av kopplingen mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa. Studien 

kom fram till att unga kvinnor menar att skolidrotten inte motiverade till utövandet av fysisk 

aktivitet på fritiden utan snarare skapade ett osund förhållande till fysisk aktivitet som var 

kopplad till prestation och resultat snarare än egna vinster av fysisk aktivitet. Det fanns, dock, 

undantag som trots detta tyckte att skolidrotten förmedlade kopplingen mellan fysisk aktivitet 

och psykisk hälsa. Skolväsendet måste alltså anpassa sina idrottslektioner till skolverkets mål 

och riktlinjer så att fler ska få en sund relation till fysisk aktivitet så att fler i samhället har 

lust och vilja till att utöva fysisk aktivtet på frittiden. 

  

Fokusgrupperna hade gemensamma erfarenheter om att det fanns de “tävlingsinriktade 

killarna” som tog över skolidrotten. Det kändes oseriöst och onyttigt att skolidrotten skulle ge 

rum för detta, vad hade idrotten att ge utöver detta? Båda fokusgrupper var eniga om att detta 

hade att göra med skolidrottens traditionella tävlingsfokus och inkluderande av bollsporter. 

Sedan nämndes det att man inte heller lärde sig något nytt av de typerna av aktiviteter, man 

skulle mycket hellre ha velat sett mer variation. Att skolidrotten skulle fokusera mera på 

övningar och sporter som inte var lika lätt-övertagna av den tävlingsfokuserade minoriteten 

av klassen och därmed ge utrymme för de andra i klassen, efterfrågades mycket. Något som 

också efterfrågades var relevant information om varför man utför skolidrott och varför fysisk 

aktivitet är bra för den individuella hälsan. Information som sådan saknades ofta men skulle 

ha gjort stor skillnad i elevernas upplevelse av skolidrotten. 

  

Betygsstressen och prestationskraven var också återkommande teman hos båda 

respondentgrupperna. I bakgrundsforskningen gick det att läsa om hur stressiga miljöer på 

skolor kunde påverka elevernas hälsa negativt (Hiltunen, 2015). Även här gick det att se 

överensstämmelser mellan forskning och studiens resultat. Skolidrottens skapande av stress 

via bedömningar och kravet på prestation var något som kom fram under 

fokusgruppintervjuerna. Många ville på grund av detta inte delta i skolidrottsundervisningen 

och frågan vad skolidrott ens hade för orsak och nytta kom fram. 

  

Som sagt så var skolidrottsundervisningens utveckling av mål och riktlinjer något som har 

skett genom århundraden (Sandahl, 2005), men utifrån forskningsresultaten gick det att dra 

förvånansvärda bra överensstämmelser mellan skolverkets mål och riktlinjer för skolidrotten 

och elevernas önskemål kring hur skolidrotten skulle utformas. Skolverkets mål handlade om 
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att motivera ungdomar till fysisk aktivitet på fritiden (Skolverket, 2018), vilket även var 

elevernas önskemål att skolidrotten skulle lägga fokus på. Fokusgrupperna hade 

gemensamma erfarenheter kring att andra källor, utanför skolidrotten, hade en stor 

motiverande effekt på dem som gjorde att de började aktivera sig fysisk på fritiden. Att rätt 

information, förklarad på rätt sätt, var en stor faktor till att motivera till fysisk aktivitet, var 

återkommande i båda fokusgrupperna. 

  

Båda respondentgrupperna hade negativa upplevelser av skolidrotten med undantag av två 

respondenter som upplevde idrotten som rolig och stimulerande. Det stora missnöjet kretsade 

mycket kring skolidrottens fokuseringar på prestation och resultat i form av tävlande. 

Deltagarna upplevde stort missnöje med skolidrotten då majoriteten av idrottslektionerna 

mestadels innehöll traditionella aktiviteter i form av olika bollsporter. Respondenterna 

uttryckte stor besvikelse över att skolidrotten erbjöd liten variation gällande innehåll i 

undervisning och liten variation av idrottsaktiviteter. 

  

De positiva aspekter som lyftes fram i diskussionerna var att skolidrotten kunde vara en bra 

källa till välbefinnande då den i vissa fall beskrevs vara utvecklande och stimulerande.  

Skolidrotten beskrevs även kunna upplevas som ett bra komplement till de mer stillasittande 

skolämnena. Möjligheten att få röra på sig och få frisk luft beskrevs vara ett viktigt verktyg 

för studieteknik. I de fåtal fall då skolidrotten var varierande och utvecklande kunde 

välbefinnande uppnås. 

  

5.3 Metoddiskussion 

  

Studien ämnade med hjälp av fokusgruppmetoden att undersöka vilken betydelse unga 

kvinnor menar att skolidrotten har och har haft för deras hälsa och välbefinnande. I studiens 

fokusgruppssamtal användes vinjetter för att dra igång diskussionen. Vinjetterna utgick från 

studiens teman och frågeställningar. Huruvida vinjetter var ett bra val för introduktionen av 

samtalsämnen är en fråga som studien måste förhålla sig till. I bilaga 3 går det att läsa 

vinjetterna. Författarna introducerade med hjälp vinjetter olika teman som deltagarna fritt fick 

ta ställning till. Deltagarna gavs då stor frihet att själva styra samtalet efter de teman som de 

upplevde var mest intressanta och relevanta. Frågan som då var värd att ställa var ifall 

forskarna gick miste om viktiga diskussioner som hade med syftet att göra. Utifrån 

interaktionsanalysen gick det dock att se att respondenterna på egen hand introducerade och 

återkom till samtalsämnen relaterade till studiens syfte. Forskarna kunde därmed vara säkra 

på att vinjetterna inte påverkade fokusgruppernas samtal negativt. 

  

Med tanke på studiens småskalighet var det svårt att dra generella slutsatser över en 

population. Det här resultatet grundade sig på respondenters från två fokusgruppers 

subjektiva berättelser om deras erfarenheter och upplevelser av skolämnet idrott och hälsa. 

Gällande studiens överförbarhet var det därför svårt att dra generella slutsatser kring den 

reella och sociala verkligheten. Däremot fick studien fram två detaljerade beskrivningar av 

två verkligheter som med stor sannolikhet går att hitta i liknande grupper. I teori ville studien 

med hjälp av fokusgruppmetoden lyfta fram upplevelser och erfarenheter relaterade till 
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skolidrotten som unga kvinnor hade samlat under åren. Forskarna gjorde allt för att 

respondenterna i fokusgrupperna skulle kunna samtala så fritt och självständigt som möjligt 

kring samtalsämnet så att så många erfarenheter och upplevelser skulle framträda. Med hjälp 

av interaktionsanalys ville forskarna bedöma ifall fokusgruppen faktiskt producerade denna 

efterfrågade data. Forskarna kodade och kategoriserade materialet så objektivt som möjligt. 

Det var såklart omöjligt att exakt veta vad respondenterna menade med det de sa, forskarna 

fick utifrån samtalssammanhanget dra de mest objektiva slutsatserna kring det som sades. 

Med fokusgruppmetoden och vinjetterna som hjälp ville forskarna skapa en så självständig 

miljö som möjligt så att de inte behövde ingripa i samtalet. Kodningen och kategoriseringen 

samt interaktionsanalysen skulle skapa en så objektiv analys av materialet som möjligt. 

Frågan huruvida användandet av vinjetterna påverkade samtalens gång diskuterades ovan. 

Resultatbeskrivningarna var härledda från teman och citaten som bäst representerade dessa 

teman. Med detta ville forskarna representera fokusgruppernas upplevelser och erfarenheter 

på ett så representativt sätt som möjligt. 

  

Ytterligare en fråga värd att ställa var ifall en annan metod än fokusgrupper hade gett 

annorlunda, eller mer “korrekta” svar? Studiens fråga var vilken betydelse unga kvinnor 

menar att skolidrotten har och har haft för deras hälsa och välbefinnande. Det som var unikt 

med fokusgrupper var att den tog fram erfarenheter hos respondenterna som kom fram genom 

interaktionen mellan dem (Bryman, 2011) (Halkier, 2010). Vilka svagheter bar metoden 

fokusgrupper med sig? Frågan värd fundera över var ifall studien fått ett annorlunda resultat 

ifall metodvalet hade sett annorlunda ut. Det är mycket möjligt att metoder med mer 

strukturerade eller semistrukturerade frågor hade givit studien andra svar. Forskarna hade då 

eventuellt kunnat rikta och styra sin frågeställning mer än vad som var fallet för den här 

fokusgruppen. 

  

6 Slutsats 

  

Skolidrott är ett ämne som i vår studie visar sig skapa missnöje hos de unga kvinnor som vi 

intervjuat. De menar bland annat att ämnet i sin nuvarande form är mer exkluderande än 

inkluderande och att ämnet har tagits över av en överambitiös minoritet av tävlingsinriktade 

elever, främst killar. Skolidrotten upplevs som gammaldags med sina traditionella 

bollsportsövningar och prestationskrav. I detta, menar informanterna, förlorar skolan den 

unika möjlighet som ämnet i sig skulle kunna erbjuda eleverna i form av att hjälpa unga 

människor att bygga upp en sund kropps- och hälsomedvetenhet. I läroplansreformen Lpo 94 

fastslås att det är av vikt att barn och ungdomar får kunskap, och medvetenhet, om hur den 

egna kroppen fungerar och hur man genom en hälsosam livsstil kan förbättra både sitt fysiska 

såväl, som sitt psykiska, mående och välbefinnande. I denna studie visar det sig dock att 

verkligheten ligger långt ifrån läroplansreformen Lpo 94. Idrottsundervisningen har inte 

hängt med i samhällets utveckling och verkar istället i dag mer konservera ålderdomliga 

normer och genuskonstruktioner som inte på något vis gagnar vare sig de ungas individuella 

hälsa eller folkhälsan i stort. Samtidigt är det tydligt att skolidrott som handlar om den 

individuella hälsan och den personliga utvecklingen med fokus på att förmedla att fysisk 

aktivitet är bra för den egna hälsan är efterfrågad av både elever och Skolverket. För det 
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mesta upplevde dock våra informanter att skolidrotten inte motiverade dem till fysisk 

aktivitet utan att det istället var andra källor som motiverade dem till detta, samt att 

skolidrottens prestationskrav och inriktning på tävling istället kunde skapa ett hinder för 

eleverna att upptäcka fysisk aktivitet som något som är bra för dem själv och den egna 

hälsan. 

  

Studiens resultat visar således på flera negativa upplevelser av skolidrotten som ämne. Enligt 

våra respondenter behöver man från skolans sida göra många omfattande förändringar i 

skolans idrottsundervisning för att skolidrotten ska vara mer sund och utvecklande för 

eleverna. Likaså behöver man från skolans sida få en ökad förståelse för ämnets egentliga 

innebörd och skolverkets intentioner med idrott och hälsa som skolämne. Skolan behöver 

inse vikten av att inkludera alla elever i undervisningen och den behöver inse vikten av att 

alla elever får möjlighet att hitta ett eget förhållningssätt till just idrott och hälsa. Socialt 

arbete innefattar inte bara det arbete som kommer till socialtjänsten utan innefattar även, i 

högsta grad, förebyggande insatser som bedrivs inom förskola, skola och olika nätverk där 

barn och unga vistas på fritiden. Utanförskap är inte något som skapas när ett barn eller en 

ungdom får sin första kontakt med socialtjänsten, utan något som hela tiden genereras under 

barnets och den unges uppväxt.  Skolan har i detta en viktig roll, inte minst vad gäller ämnet 

idrott och hälsa, att se till att alla elever blir inkluderande i undervisningen och får ett intresse 

för sin egen kropp och sitt eget välbefinnande, vilket i sin tur sedan kan leda till att barn och 

unga inte i samma utsträckning som nu utvecklar fysisk och psykisk ohälsa. 

  

Vår studie såväl som tidigare forskning visar på att idrott och fysisk aktivitet är gynnsamt 

både för individen och för samhället. En god folkhälsa är mindre kostsam för samhälle såväl 

som individ. Genom att bedriva god undervisning i ämnet idrott och hälsa i skolan och genom 

att verka för att den psykosociala miljön i skolan är gynnsam och fostrande för alla, kan man 

motverka social utslagning och utanförskap. Satsningar på att lära den unga befolkning social 

respekt samt på att visa en bra väg till ett aktivt och hälsosamt liv är investeringar som är av 

tydlig förebyggande social karaktär. Att i skolan arbeta förebyggande för en bättre folkhälsa 

är något som gynnar det sociala arbetet på alla fronter. Med god skolundervisning i ämnet 

skulle möjligtvis den psykiska ohälsan kunna motarbetas på ytterligare en front. 

  

Studiens resultat visar att skolväsendet inte når de mål och riktlinjer som skolverket har satt 

upp, vilket får till följd att eleverna inte får den undervisning som Skolverket har fastslagit.  

Detta medför att de elever som kanske hade behövt undervisning om hälsa och idrott som 

mest, istället skolkar från undervisningen och tar avstånd från allt som har med idrott och 

hälsa att göra. Denna exkludering medverkar till en osund utveckling av elevernas förståelse 

för vikten av fysisk aktivitet och hälsa samt kan i förlängningen innebära att skolans 

idrottslektioner, istället för att bidra till ökad hälsa och aktivitet, bidrar till psykisk ohälsa och 

socialt utanförskap. 
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Bilaga 1 

  

Fokus på att vara bättre än de andra 

Tävlingsfokus 

För målinriktad 

Tävlingsinriktning som förstör 

Bort med tävlandet 

Kontraproduktiv utformning 

Onödig 

seriöst 

oseriöst 

vara bra 

vara dålig 

Tävlingsinriktade 

prestationsbaserade 

  

Göra idrotten mer varierande och motiverande 

Ändra på skolidrotten 

För mycket av samma 

Variation önskas 

Inkludera ovanliga aktiviteter 

Testa på nytt 

Prova nya saker 

Variation på idrottsaktiviteterna 

intresse 

intresseväckande 

variation 

Varierade moment 

alternativa aktiviteter 

anpassa 

standardsakerna 

fotboll 

innebandy 

  

Kunskaper som motiverar 

Undervisning om kroppen 

Undervisning om det viktiga 

Uppmärksamhet kring hälsa 

Mer undervisning kring hälsa 

Aktuellt med psykisk ohälsa 

Viktig att fler förstå hälsoaspekterna 

Kunskap ger motivation 

Förstå hälsoaspekterna av idrottsaktiviteterna 

Undervisning hälsoeffekter 
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Undervisning gör skillnad 

mer om hälsa 

undervisning 

  

Normer 

Könsroller 

Mansnormer 

Samhällsnormer 

Utveckling av samhällsnormer 

feminism 

skam 

utveckling 

Aggressivitet av killar 

killar ska köra stenhårt 

tjejer sitta och titta på 

samhället 

  

Bra lärare 

Lärare som tar åt sig behövs 

Lärare som ser behov behövs 

Bättre lärare behövs 

Prata med läraren 

Kooperativ utformning 

Kompetenta lärare behövs 

Ha en dialog 

Förslag välkomnas 

Våga yttra önskemål 

Kommunicera önskemål 

  

Lagstiftare och skolan 

de som har ordet 

dialog 

  

Faktorer som motiverar 

Väcka intresse 

Motivering 

Fokus på utveckling 

Motivering omotiverade 

Bli motiverad 

Skapa intresse 

att ha roligt behövs 

Undervisning 

Roligt med ny dans 

fel tid på dagen 
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utomhus 

lika villkor 

förbättras 

mer gemenskap 

mer socialt 

kul 

  

 

Socioekonomiska faktorer 

Betalda gymkort 

En social grej 

Komplement till friidrott 

Skolidrott är gratis 

Olika förutsättningar 

Idrottsfamilj 

inte att de har råd 

Sportintresserade 

inte alls intresserade 

duktiga 

gymkort 

mycket talang 

  

Stress, självkänsla, självbild och prestation 

Prestationsångest 

Stress med idrott 

Bedömningsångest 

stress 

självkänsla 

självförtroende 

psykisk ohälsa 

betyg 

Bli utpekad 

Obekväm (duscha tillsammans fast man inte känner varandra) 

individuell prestation 

Att jämföra sig 

Självkänsla och Självförtroende 

skapa sociala band 

initiera vänskapsband 

Mobbning 

Aktuellt med självkänsla och självförtroende 

utpekade 

  

Idrott för alla? 

Svårt att genomföra 
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Behovet av gemenskap 

Behovet av acceptans 

Segregering 

Klassens ansvar för gemenskap 

Klassens ansvar att motivera 

Anpassad idrott 

Inkluderande 

Alternativ för att anpassa 

Alternativa aktiviteter 

Jämförelser 

Svårt att göra rätt för alla 

Elevanpassad idrott 

Skillnad på intresse 

idrott känsligt 

tråkigt 

blandade grupper 

inte kul att idrotta 

Tjejer hoppar av 

jobbigt 

träning 

tävling 

idrottsklass 
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Bilaga 2 

  

Idrotten och välbefinnandet 

Träna för hälsans skull 

Psykosociala processer 

Roligt 

Mer synligt 

Inte roligt 

Idrott lättare att känna sig dålig 

Svårt 

Presterar sämre 

Fel 

  

Utveckla skolidrotten 

Andra alternativ   

Variation 

Måste inkludera all 

Anpassa 

Presterar bättre 

Inspirerande källor 

Motiverande information 

Inspiration 

Sprida kunskap 

Behov av kompetenta lärare 

Behov av lärarstöd 

Elevers behov 

Elevers möjligheter 

  

Tävlingsfokuserade värderingar 

Tävlingsinriktat 

Inte hälsosamt 

Samhällsnormer 

Bollsporter 

Jämföra 

Jämförande 

Social medier 

Ingen undervisning hälsa 

Tävling 

Klankar ner på andra 

Betyg 

Betyg leder till stress 

Prestationsbaserat 

Tävlingsinriktat inte hälsosamt 
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Tvång hellre än eget val 

Tvingas vara med 

Tråkigt 

Känna sig dålig 

Väljer att inte vara med 

  

  

Vi och dom 

De passar inte 

Passar inte mig 

Jämförande 

Segregering 

Sociala medier 

Klankar ner på andra 

Inte hälsosamt 

Utsatthet 

Stress 

Utpekande 

  

Segregering mellan könen 

Polariserat 

Killar kör sitt race 

Tjejer inte lika bra 

Problem med killar 

Segregering 

Uppdelat 

Killar och tjejer 

Killar passar inte tjejer 

Utsatthet 

Utpekande 
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Bilaga 3 

  

Vinjett 1 

Erik tycker inte om att gå till idrottslektionen för att det är så mycket bollsporter och 

tävlingsinriktade övningar. Han vet dock inte riktigt vad han skulle vilja göra på 

idrottslektionen heller, han är inte så sportintresserad på fritiden. Erik känner ingen 

motivation till att delta på idrottslektionerna i skolan. 

  

Vinjett 2 (senare Vinjett 5) 

Sara tycker inte om skolidrotten. Hon känner obehag att delta i de olika aktiviteterna. Sara 

känner sig ofta utanför. Hon har inte så många kompisar i skolan och inte heller utanför. På 

idrottslektionerna känner hon sig ofta klumpig. Hon har inget förtroende för idrottsläraren. 

Kursbetygen ligger lågt och detta orsakar stress och olust. Saras sömnrutiner påverkas också. 

Situationen gör att hon ofta känner sig nedstämd. 

  

Vinjett 3 (senare Vinjett 6) 

Hanna tycker om när det äntligen är dags för idrottslektionen! Det känns som ett bra 

komplement till stillasittandet och pluggandet som sker på de andra lektionerna. Hon tycker 

om variationen av aktiviteter på idrottslektionerna, dessutom ser hon fram emot det sociala 

som uppstår under idrottslektionen. Hon tycker mycket om att idrotta tillsammans med andra. 

Hanna är också fysiskt aktiv på fritiden, men idrottar inte. Hon tycker istället om att ta långa 

promenader på eftermiddagarna efter skolan. 

  

Vinjett 4 (senare Vinjett 2) 

Lisa älskar att idrotta på fritiden. Hon och hennes väninnor träffas regelbundet för att spela 

fotboll. Lisa och väninnorna spelar även andra sporter, såsom innebandy och volleyboll. Hon 

är tycker om att vara fysiskt aktiv och känner välbefinnande i livet i stort. Hur som helst så 

gillar hon inte skolidrotten, det känns onödigt och hon känner att hon inte lär sig något nytt. 

  

Vinjett 5 (senare Vinjett 3) 

David brukade inte idrotta alls innan han började gå på gymnasiet. Men efter att ha gått på 

idrottslektionerna där så vart han motiverad till att göra gymnastik på fritiden. Han tyckte om 

ämnet och blev motiverad av vad läraren sa angående fysisk aktivitet och hälsa. Idag är han 

en gymnastik fantast och kan inte tänka sig ett liv utan detta som hobby. 

  

Vinjett 6 (senare Vinjett 4) 

Andreas såg fram emot danslektionerna på idrottslektionerna på gymnasiet efter att ha haft 

dansundervisning på skolan innan balen i 9:an. När han började gymnasiet blev han dock 

något besviken på att dans inte fanns med. Andreas tappade intresset för både dans och 

skolidrotten. 
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Bilaga 4 

  

Informationsbrev om studie 

Skolidrottens betydelse för elevers hälsa och välbefinnande 

  

Är skolidrott något som du brinner för? Något som engagerar dig? Tycker du om att delta på 

idrottslektionerna? Eller är det tvärtom, är skolidrotten jobbig och tråkig? Hur tänker du kring 

ämnet? Vilka är dina erfarenheter av skolidrott? 

  

Våra namn är Jonas Ermann och Simon Källström. Vi är båda två socionomstudenter som 

läser vid Umeå universitet. Vi arbetar med vårt examensarbete som handlar om 

gymnasieelevers hälsa i relation till skolidrott. Syftet med den här studien är att undersöka 

vilken betydelse skolidrotten har för gymnasieelevers hälsa och välbefinnande i Umeå 

Kommun. Vi är väldigt intresserade av att få ta del av dina erfarenheter! 

  

Studien bygger helt och hållet på frivillighet. Du som deltar har möjlighet att avbryta din 

medverkan när du vill. Gällande personlig integritet och konfidentialitet garanterar vi att era 

personuppgifter skyddas i studien. Deltagarna är i studien är helt anonyma. Vi kommer inte 

använda namn eller personuppgifter och det är enbart vi som kommer att ha tillgång till 

materialet. 

  

I studien utgår vi ifrån en metod som kallas fokusgrupp. En fokusgrupp är en variant av 

gruppintervju fast i mer fri form. Ni som deltagare blir presenterade ett ämne som ni sedan 

diskuterar tillsammans. Vi skulle vilja se 4-6 personer i fokusgruppen! 

  

Skolidrott kan upplevas på olika sätt. Man kan ha olika erfarenheter och uppfattningar om 

skolidrotten. Vi vill gärna veta vad ni känner! Är du gymnasiestudent och är 18 år gammal 

eller äldre och vill delta i vår studie är du varmt välkommen att höra av dig! Du som är 

intresserad kommer få möjligheten att delta i gruppsamtal med andra gymnasieelever. 

  

Ni kan nå oss via mail: simon.kallstrom@hotmail.se; jonas.ermann@hotmail.com 

Eller via telefon: 0702 - 971228; 0768 155656 

Hoppas vi ses! 
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Bilaga 5 

Informationsbrev 

Skolidrottens betydelse för elevers hälsa och välbefinnande 

Handledare: Anders Ante Lindström 

anders.lindstrom@umu.se 

  

Hej! 

  

Bakgrund och syfte 

Våra namn är Jonas Ermann och Simon Källström. Vi är båda två socionomstudenter som 

läser vid Umeå universitet. Vi arbetar med vårt examensarbete som handlar om 

gymnasieelevers hälsa i relation till skolidrott. Syftet med den här studien är att undersöka 

vilken betydelse skolidrotten har för gymnasieelevers hälsa och välbefinnande i Umeå 

Kommun. I takt med att den psykiska ohälsan har ökat bland unga enligt en rapport från 

socialstyrelsen (2017) har behovet av kunskaper om olika insatser och stöd ökat. I en artikel 

från läkartidningen skriver Andersson mfl, (2015) om hur fysisk aktivitet kan ha mycket god 

effekt vid måttliga till lindriga depressioner. I en rapport av Riksidrottsförbundet skriver 

Faskunger och Sjöblom (2017); “att fysisk aktivitet och träning som huvudsaklig eller 

komplementär behandlingsmetod har betydande positiva effekter för att förhindra eller lindra 

depressiva symptom”. Forskningsläget visar på att det finns en ökad ohälsa bland barn och 

unga som lever i Sverige idag. Behovet av kunskaper kring behandling och insatser är 

angeläget att följa upp utifrån myndigheters roll inom området (Socialstyrelsen, 2017). 

Likaså visar forskning på att idrott och fysisk aktivitet kan ha stor betydelse för hälsan och 

välbefinnandet. 

  

Genomförande/Metod 

I den här studien har vi tänkt att använda kvalitativa fokusgrupper som metod. Vi tänker att 

fokusgruppen ska bestå av fyra till sex elever, vi ser mycket positivt till en representation av 

båda kön. Med metoden ämnar vi att få en djupare förståelse för gymnasieelevers upplevelser 

och tankar kring skolämnet idrott och hälsa. Fokusgrupp som vetenskaplig metod är en 

variant av gruppintervju. Metoden är en form av gruppsamtal som till skillnad från intervju 

har en mer fri form. Med metoden fokusgrupp ämnar vi som forskare att fokusera på 

interaktionen mellan respondenterna och det samtal som förs. Vi kommer använda oss av 

olika teman som utgångspunkt för samtalen. Respondenterna/intervjupersonerna kommer ha 

stor frihet att forma samtalen. Metoden öppnar även upp möjligheter för individerna att 

inspireras och ta del av varandras svar då de diskuterar kring vårt valda ämne. Samtalen 

beräknas pågå i en till två timmar. 

  

För att en forskning ska vara legitim behöver den uppfylla etiska krav. Den här studien 

bygger helt och hållet på frivillighet. Gymnasieeleverna kommer ha möjlighet att avbryta sin 

medverkan när de vill. Det är heller inget tvång att delta i studien. Gällande samtyckeskravet 

kommer gymnasieeleverna ha rätt till att helt bestämma över sin egen medverkan. Vi kommer 



39 
 

enbart vända oss till gymnasieelever som är 18 år eller äldre. Gällande konfidentialitet och 

personlig integritet kan vi garantera att personuppgifter skyddas i studien. Deltagarna 

kommer vara anonyma. Det är enbart vi forskare som kommer ha tillgång till datamaterialet. 

De uppgifter som studien behandlar kommer enbart att användas till studieändamål.   

  

Anledningarna till att vi vill genomföra den här studien är många. Vi har båda alltid haft ett 

stort intresse för ämnet idrott och hälsa. Vi delar uppfattningen om att idrott har en stor 

påverkan på hälsan och välbefinnandet. Som forskning visar på kan fysisk aktivitet och idrott 

fungera som bra förebyggande åtgärder mot psykisk ohälsa och depression. Det finns också 

studier som visar på att fysisk aktivitet är bra för att reducera stress. Men när det kommer till 

idrott och hur den utövas kan man ha olika erfarenheter.  Man kan ha olika erfarenheter om 

hur idrotten upplevs i skolan, både positiva och negativa. Är skolidrotten ett ämne som 

engagerar dig eller är den mer en plåga? Vi är väldigt intresserade av att få ta del av era 

erfarenheter och tankar!  Är du intresserad av att delta i studien är du varmt välkommen att 

höra av dig till oss! 

  

Maila oss: simon.kallstrom@hotmail.se; jonas.ermann@hotmail.com 

Eller nå oss på telefon: 0702-971228; 0768 155656 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Bilaga 6 

  

Hej på er fina grannar! Jag och min kurskamrat skriver ett examensarbete tillsammans som 

handlar om gymnasieelevers och unga kvinnor upplevelser av skolämnet idrott och hälsa. Vi 

använder oss av metoden gruppintervju/fokusgrupp. I nuläget har vi genomfört en studie med 

gymnasieelever men vi är i behov av en grupp unga kvinnor. Därför ställer jag frågan om 

någon av er skulle vara intresserad att delta i studien? Studiens fokus riktar sig till 

upplevelser av idrottslektioner där vi ämnar undersöka normer, genus, hälsa och 

välbefinnande. Vi kommer bjuda på fika under samtalet! Självklart förhåller vi oss till 

forskningsetiska frågor som anonymitet, konfidentialitet, nyttjandekrav vilket vi går igenom 

grundligt senare. Kort sagt och förenklat kommer alla som deltar vara anonyma. Samtalet 

kommer enbart spelas in på ljud, ingen video. Hör av er eller skriv här om ni är intresserade! 

Som sagt vi bjuder på FIKA!  Efter önskemål!  

  

 


