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SAMMANFATTNING 

Studiens syfte var att undersöka och jämföra elevers och idrottslärares perspektiv på orsaker 

till att vissa elever inte vill delta på skolidrotten. För att genomföra studien har en kvalitativ 

ansats och metod använts. För att få förståelse kring vilka orsaker som finns och hur dessa 

kan förstås har åtta intervjuer genomförts, sex stycken med elever och två stycken med 

idrottslärare. Resultatet visade att det för elevers deltagande var positivt om de hade tidigare 

erfarenheter av idrott och hälsa, vilket kunde förstås utifrån symboliska kapital och vad som 

elever uppfattar som önskvärda egenskaper eller prestationer. Det framkom att kompisar var 

en viktig del i hur trygga elever kände sig på lektionerna. Detta kunde förklaras med att en 

enskild elev bedömer andra elever och samtidigt bedöms av andra. Att elever på idrotten inte 

ges möjligheten att välja sin publik, det vill säga vilka som kan se och bedöma dem, kunde 

innebära att de upplevde idrottslektioner som utpekande. 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to examine and compare the perspectives of students and physical 

education teachers about why students do not want to participate in physical education. We 

have chosen a qualitative approach including eight interviews, six with students and two with 

physical education teachers. The results indicated that it is beneficial for students 

participation if they already have some experiences of sports and health. The kind of quality 

and performance students experience as desirable in physical education could be understood 

as symbolic capital. Being around friends appeared to be an important factor to increas the 

amount of confidence in the students and this could be explained by the fact that a student 

gets judged and judge other students at the same time. Some students could feel exposed 

because this happens in an arena where they do not get to choose who is watching them, and 

judging them, when they participate. 

Keywords: capital, physical education, role, student, physical education teacher 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Inledning 

Det råder ingen tvekan om att fysisk aktivitet ger positiva hälsoeffekter. Hansen (2016) visar 

att den psykiska och kognitiva hälsan påverkas av olika substanser i hjärnan. Hansen 

förklarar till exempel att en persons koncentrationsförmåga påverkas negativt vid låga 

dopamin-nivåer och att hjärnas skydd mot depression är försämrat vid låg mängd av Brain 

derived neurotrophic factor (BDNF). Med fysisk aktivitet går det på ett effektivt sätt att både 

höja dopamin-nivån och öka mängden BDNF och på så vis förebygga olika former av psykisk 

ohälsa. Inom socialt arbete är det ett viktigt uppdrag att förebygga psykisk ohälsa och enligt 1 

§ 5 kap. i Socialtjänstlagen (2001:453) särskilt värna om barn och unga som grupp. Bailey 

(2005) menar att en positiv upplevelse av idrott i unga år kan verka för att barn fortsätter att 

vara aktiva och därmed hälsosamma även när de blir äldre. Eftersom skolan är en stor del av 

de flesta barns liv så har den möjlighet att påverka barnens attityd till idrott och fysisk 

aktivering och på så vis förebygga psykisk ohälsa. Varje skola måste enligt 25 § 2 kap. i 

skollagen (2010:800) ha en elevhälsa där kompetens inom medicinska, psykologiska och 

psykosociala faktorer ska finnas. Den psykosociala kompetensen kan innefattas av en 

skolkurator. Enligt Socialstyrelsen och Skolverket (2016) ingår det i en skolkurators uppgifter 

att förebygga psykisk ohälsa bland unga, men även att handleda de lärare som behöver stöd i 

mötet med elever. Enligt Carlson m.fl. (2008) kan inaktivitet på och frånvaro från idrott 

påverka elevers betyg negativt. Utöver försämrade betyg kan även elevers hälsa och 

välmående komma att få negativa konsekvenser. Samtidigt visar lärarförbundets tidning 

Mivida i en undersökning från 2012 bland 400 elever i årskurs 9, att det finns elever som 

tycker att det är jobbigt att vara med på skolidrotten. Samma undersökning visar att 8% av 

eleverna skolkat mer än fem gånger per termin från idrottslektionen, och 9% har hittat på 

ursäkter mer än fem gånger per termin för att slippa delta (Lindholm, Möller & Nordqvist, 

2012). Fysisk aktivitet i form av skolidrott kan förebygga psykisk ohälsa. Men för att 

elevhälsan tillsammans med idrottslärare ska kunna arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa 

genom fysisk aktivitet behöver de förstå de bakomliggande orsakerna till varför elever inte 

vill vara med på skolidrotten. Vi vill därför med den här studien undersöka vilka orsaker som 

kan ligga bakom elevers inaktiva närvaro och frånvaro på skolidrotten. 

1.1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka och jämföra elevers och idrottslärares perspektiv 

på orsaker till att vissa elever inte deltar på skolidrotten. Utifrån detta syfte kommer vi 

besvara frågeställningarna: 
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• Vilka orsaker till upprepad frånvaro och inaktiv närvaro anger elever respektive 

idrottslärare? 

• Vilka likheter och/eller skillnader framkommer och hur kan man förstå dem? 

1.2 Centrala begrepp 

Frånvaro: Eleven är antingen helt frånvarande utan att ange en orsak, så kallad skolk, eller 

kommer till lektionen och berättar varför den inte kommer att delta. 

Inaktiv närvaro: Eleven är med på idrottslektionen, men gör minsta möjliga ansträngning. 

2 BARRIÄRER MELLAN ELEV OCH SKOLIDROTT 

2.1 Upplägg av tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer vi presentera tidigare forskning som diskuterar hur olika barriärer 

kan påverka dels hur individer upplever fysisk aktivitet i allmänhet och dels hur elever kan 

uppleva skolidrott. Vi har tematiserat den här delen utifrån de barriärer som vi uppfattat i 

den tidigare forskningen. När vi talar om idrott så kan det inkludera idrott som utövas på 

fritiden, i annat fall använder vi begreppet skolidrott.  

2.2 Könsroller 

Clarke och Cockburn (2002) använde sig av intervjuer i sin studie för att undersöka vilka 

kulturer som existerar bland tonårsflickor när det gäller fysisk aktivitet i skolan. De menar att 

idrottens kultur skapar vissa problem eftersom flickor blir tvungna att gå emot den 

accepterade synen på vad som är kvinnligt. Flickor behöver bära träningskläder och ta av sig 

smink och smycken under idrottslektionerna där de dessutom riskerar att bli svettiga genom 

sitt aktivt deltagande. Clarke och Cockburn påpekar att detta kan skapa en inre konflikt bland 

vissa flickor på grund av rådande normer av hur en tonårsflicka ska vara. De förklarar också 

att skammen som flickor kan känna över hur deras kroppar framställs på idrottslektionerna 

inte beror på fåfänga utan att det snarare beror på den inre konflikt som uppstår när de inte 

känner att de kan leva upp till den bild som samhället har skapat om tonårsflickor. Även 

Allender, Cowburn & Foster (2006) visar att det finns en upplevd motsättning bland 

tonårstjejer mellan att vilja framstå som feminin jämfört med att delta på idrottslektionerna 

och bli svettig och muskulös. De kan också se ett samband mellan könsstereotyper och varför 

tjejer inte kände sig lika trygga på idrottslektionerna som killarna. Detta framhävs i deras 
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litteraturstudie som sträckte sig mellan 1990 och 2004 och som behandlar 24 artiklar som 

med en kvalitativ ansats rör området varför barn och vuxna deltar eller inte deltar i 

idrottsaktiviteter. 

Fransson och Hedenborg (2011) menar att könsroller utgör en viktig aspekt för att förstå 

elevens relation till idrott. Inom idrotten delas individer in i grupper utifrån kön på ett sådant 

sätt som är accepterat av samhället, då detta sätt att kategorisera stärks upp av att det anses 

biologiskt rättvist utifrån kvinnors och mäns olika fysiska förutsättningar. De olika 

föreställningar utifrån genus som läraren har påverkar vilka förväntningar man har och vilka 

krav som ställs på eleverna. Enligt Fransson och Hedenborg är barn redan vid sju- och åtta 

årsåldern medvetna om genus och vilka som är duktiga på idrott. De är till exempel redan då 

medvetna om att det finns en förväntan om att pojkar ska vara duktiga på bollsporter och att 

de ska vilja kämpa och tävla på idrotten. Fransson och Hedenborg menar därför att det är 

viktigt att förstå hur synen på manligt och kvinnligt fostrar elever genom skolidrott och 

genom idrott överlag, och påpekar att mer forskning om barn och fysisk aktivitet behövs för 

att öka förståelsen kring hur genus konstrueras genom idrott. 

2.3 Självförtroende 

I en studie med fokusgrupper som Brooks och Magnusson (2006) genomförde bland elever i 

15-årsåldern framkom vissa skillnader mellan hur tjejer och killar upplevde idrottslektionen. 

När studien genomfördes hade ett genomgripande arbete för att få fler elever att delta på 

skolidrotten genomförts, bland annat genom att minska fokuset på tävlingsmoment. 

Eleverna berättar både om hur det var innan och hur det var efter dessa förändringar. Tjejer 

var i större utsträckning rädda för att göra bort sig eller vara en börda för laget medan killar 

oftare tyckte att jargongen var för aggressiv. Flera elever berättar att de tidigare brukade säga 

att de var sjuka eller hade mens för att slippa vara med på skolidrotten. Vissa av dem skrev 

egna oäkta lappar medan andra fick sina föräldrar att skriva lappar om sjukdom eller mens 

för att visa för läraren. Clarke och Cockburn (2002) menar att elevernas kroppar under 

skolidrotten automatiskt blir det främsta verktyget för att visa sina färdigheter och sin 

kunskap och detta sker framför ögonen på lärare och klasskamrater. Till den förståelsen kan 

tilläggas Brooks och Magnusson reflektion att: I situationer där en dålig prestation i fysisk 

aktivitet kan utsätta unga personer för risk för sanktioner, av vuxna eller jämnåriga, kan 

ett undvikande anses som ett rationellt och skyddande beteende1 (2006, s. 881). 

Cheval, Delphine och Chanal (2016) visar att bilden av sig själv är viktig för hur man 

presterar på idrottslektionen. Cheval m.fl. mätte den fysiska aktiviteten hos elever i åldrarna 

åtta till tolv år i Schweiz, med hjälp av teknisk utrustning. Mätningarna gjordes under två år 

och kompletterades med elevers uppfattning om sin egen kompetens på området. För att 

mäta elevernas upplevda kompetens fick de svara på påståenden där eleven kunde hålla med 

i olika hög grad, eller inte hålla med alls. Det framkom att de elever som själva upplevde att 

de var kompetenta inom sport och idrott också var mer fysiskt aktiva under 

                                                        

1 Fritt översatt 
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idrottslektionerna. Eftersom det är elevens självskattade kompetens som mäts betyder det 

alltså inte nödvändigtvis att det är de skickligaste eleverna som rör sig mest, utan de som 

själva upplever sig kompetenta. Cheval m.fl. såg även att den fysiska aktiviteten på 

idrottslektionerna minskade ju äldre eleverna blev. Även den minskningen kunde hämmas 

åtminstone bland pojkar om de såg sig själva som kompetenta. 

Bailey (2006) framhäver att det framförallt är självkänslan hos barn och ungdomar som 

påverkas positivt av fysisk aktivitet i form av idrott. Detta fann han i sin studie där han 

undersökte vissa insatser och fördelar med skolidrott utifrån ett internationellt 

forskningsprojekt där över 50 länder var inblandade. Han menar att självkänslan höjs av den 

egna upplevelsen av kompetens och vad man kan uppnå. Bailey kunde också se att om 

skolidrott kombinerades med teori där eleverna fick chansen att känna sig kompetenta så 

kunde det bidra till en positiv upplevelse som i sin tur ökade chansen för eleverna att skapa 

sig en aktiv livsstil. Bailey fann att fysiskt aktiva unga tenderar att även vara fysiskt aktiva i 

äldre åldrar, därför blir skolidrottens roll i att introducera idrott och hälsa för skolelever 

central. 

2.4 Idrottslärarens roll 

Bailey (2005) menar att idrott inte är en homogen, standardiserad upplevelse och förklarar 

att för varje elev som deltar så kommer det finns lika många upplevelser av samma aktivitet. 

Hur en elev upplever undervisningen beror bland annat på hur läraren lär ut aktiviteter, men 

också i vilken utsträckning läraren ger eleven feedback och uppmärksamhet. Cheval m.fl. 

(2016) understryker hur viktigt idrottslärarens bemötande gentemot eleverna är för att 

eleverna ska känna sig kompetenta. Brooks och Magnusson (2006) visar också hur viktig 

idrottslärarens synsätt och förväntningar på eleverna är. De intervjuade elever i fokusgrupper 

och fick veta att deras idrottslärare nu jobbar med en annan inriktning. Tidigare hade lärarna 

varit mer inriktade på prestation, tävling och att vinna, både inom skolan och mot andra 

skolor. Det nya fokuset är högt deltagande och fysisk aktivitet. De elever som är med i 

fokusgrupperna berättar att de efter förändringar känner sig mer välkomna och mindre 

rädda för att göra bort sig inför sina klasskompisar. Det förändrade fokuset skapar en bättre 

sammanhållning och en elev berättar att hon inte längre är rädd att bli vald sist till ett lag. 

Allender m.fl. (2006) visar också att skolans attityd till fysisk aktivitet var en avgörande 

faktor för att bli och fortsätta vara fysisk aktiv även på fritiden. Många elever menade att en 

dåligt ledd och utförd skolidrott kunde bidra till att de inte ville delta. Allender m.fl. beskriver 

också att det på idrotten fanns ett tävlingsmoment framförallt mellan pojkar. Dessutom 

kunde vissa tjejer känna att de inte fick samma chans som killarna att delta på idrotten, 

varken i lagsporter eller i andra aktiviteter. Vissa tjejer upplevde läraren som oförstående 

kring detta och det var ännu en anledning för dessa tjejerna att inte vilja delta. Enligt Bailey 

(2006) kommer inte alla elever att tycka om idrottsaktiviteter. Han nämner till exempel att 

vissa tonårstjejer är i riskzonen för att skapa en negativ relation till idrott vilket gör att de 

inte kommer vilja delta. Bailey menar dock att om skolan och idrottsläraren lyckas skapa 

attraktiva idrottslektioner med anpassningar för att alla elever ska kunna delta och tycka att 
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det är roligt, så kommer tonårstjejer förmodligen uppskatta idrottslektionerna i samma 

utsträckning som tonårspojkar. Det är därför enligt Bailey av betydelse att skolidrotten 

bedrivs av engagerade och kompetenta lärare. 

Fransson och Hedenborg (2011) diskuterar idrottslärarens roll och hur genus konstrueras på 

lektionerna. De menar att det är viktigt att reflektera över hur synen på manligt och kvinnligt 

fostrar elever genom skolidrott. De påpekar att idrottslärare ofta har en egen koppling till 

någon form av idrott som utövas på fritiden och menar att idrottslektionerna ofta påverkas av 

dessa fritidsintressen, genom att läraren tar med föreningsidrottens kulturen till skolan och 

formar lektionerna utifrån den. Att föreningsidrotten influerar skolidrotten gynnar 

framförallt de elever som också utövar föreningsidrott på fritiden och det handlar främst om 

bollsporter. Att skolidrotten formas på detta sätt kan bero på den upplevda svårigheten med 

att definiera kärnan i idrott som skolämne. Fransson och Hedenborg menar slutligen att 

idrottslärare såväl som andra lärare spelar en viktig roll för hur elevernas relation till idrott 

kommer se ut, i det korta perspektivet och i det långa perspektivet. Enligt Bailey (2006) finns 

det inga bevis på att fysisk aktivitet i skolan automatiskt förbättrar alla elevers hälsa och 

välmående endast genom att bedrivas. Han menar att idrottslärarens roll är en viktig del i 

hur elever kommer uppleva skolidrott såväl som den egna upplevelsen av sin kompetens och 

potential i ämnet. Han visar att njutning, mångfald och engagemang från alla som 

betydande faktorer för att skapa en positiv upplevelse för elever.  

2.5 Frivillighet att delta 

Bailey (2005) menar att idrottsutbildning handlar om att elever ska få lära sig olika 

färdigheter och samtidigt få kunskap om fysisk aktivitet, sin kropp och sina förmågor. Hans 

studie undersöker elevers deltagande i idrott, eftersom fysisk aktivitet har en del 

eftersträvansvärda effekter för exempelvis det psykologiska välmåendet. Det finns dock vissa 

barriärer som gör att elever inte får tillgång till alla de positiva effekterna av idrott. Dessa kan 

enligt Bailey vara rädsla för diskriminering eller avsaknad av förebilder. Bailey menar att 

idrott anses ha en frivillig karaktär, men att det blir problematiskt när idrott inte upplevs så 

av alla elever utan framförallt lyckas attrahera de elever som redan är mottagliga för 

idrottens positiva effekter. Lee White m.fl.’s (2017) forskningsöversikt om fysisk hälsa i 

relation till psykisk hälsa inkluderar 98 artiklar och visar att den psykiska hälsan inte alltid 

påverkades positivt av fysisk aktivitet. Hur den fysiska aktiviteten påverkar den psykiska 

hälsan berodde på inom vilken domän som det utövades i samt känslan av frivillighet. Som 

exempel nämner Lee White m.fl. att fysisk aktivitet inom domänen hemmet, alltså 

hushållssysslor, tvärtom kunde ge ökad stress istället för positiva effekter på den psykiska 

hälsan. Deras slutsats visar att fysisk aktivitet ger bäst resultat på den psykiska hälsan om 

den utövas på fritiden. Även om forskningsöversikten till störst del rörde vuxna så tror vi att 

samma slutsats kan vara överförbar på barn som är i tonåren. 

Allender, Cowburn och Foster (2006) visar också på vikten av frivillighet. De menar att när 

det kommer till barns deltagande i idrott är det fördelaktigt att barn istället för att bli 

tvingade till olika former av tävling får prova på och utföra olika aktiviteter. Brooks och 
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Magnusson (2006) visar i sin studie vikten av inflytande och självbestämmande. I det 

förändringsarbete som den skolan genomförde för att få fler elever fysiskt aktiva så var 

elevernas delaktighet i den processen en viktig del. Eleverna fick komma med förslag på 

aktiviteter, upplägg och genomförandet av lektioner. I de fokusgrupper som genomfördes 

med eleverna efter dessa förändringar berättade flera elever att de nu oftare deltar på 

idrottslektionerna. 

Som tidigare nämnt menar Fransson och Hedenborg (2011) att individer skapar sina 

attityder till idrott genom deras erfarenheter av skolidrott, men även den form av idrott som 

utövas på fritiden och som alltså betraktas som en mer frivillig form. Det innebär att de som 

har de mest positiva attityderna till idrotten i skolan är samma elever som också i någon grad 

utövar sport eller idrott på frivillig basis på fritiden. O’Connor och Graber (2014) visar att det 

är mindre troligt att barn som sällan är med på idrottsundervisningen utövar tillräckligt 

mycket fysisk aktivitet. 

2.6 Miljön i samband med idrottslektioner 

Den tidigare nämnda studien av Brooks och Magnusson (2006) visar vilken del den praktiska 

miljön har i samband med skolidrott. I det förändringsarbete som gjordes innan studien 

genomfördes ingick bland annat förändringar i omklädningsrummet. Det kunde exempelvis 

vara praktiska saker som att säkerställa att det alltid fanns tvål tillgängligt i duschrummet. 

Ett annat exempel på hur viktigt det är att de praktiska detaljerna är anpassade för 

ändamålet är de kläder som ska användas under idrottslektionen. Brooks och Magnusson 

nämner att de skoluniformer som skulle användas vid skolidrotten fick designas på nytt så att 

de bättre skulle passa för ändamålet och eleverna kände sig mer bekväma att röra sig i dem. 

Bailey (2005) påpekar även att det är viktigt med närhet till aktiviteten och att facilitetens 

lämplighet har betydelse för om individer får chans att ta del av de eftersträvansvärda 

effekterna av idrott. Han menar till exempel att individen kan uppleva rädsla för 

diskriminering utifrån personliga egenskaper eller att faciliteterna inte är anpassade för 

exempelvis en individs funktionsnedsättning. Vad gäller den geografiska placeringen så 

kunde den göra att logistiken försvårades eller att tiden inte räckte till. Enligt O’connor och 

Graber (2014) var även omklädningsrummen en kritisk plats där mobbning kunde äga rum. 

Att omklädningsrummen blev en arena för mobbning i samband med idrotten berodde på att 

det var en plats där det oftast inte fanns någon vuxen tillgänglig. Vi återkommer till 

mobbning nedan under rubriken mobbning. 

2.7 Familj och kompisars påverkan 

Allender m.fl. (2006) kunde se att klasskompisars inställning och stöttning var en viktig 

faktor för elevers fysiska aktivering. Bailey (2006) påpekar att det även är viktigt för eleverna 

att de har stöttande och intresserade föräldrar för att de ska uppleva den fysisk aktiviteten 

som positiv. Allender m.fl. (2006) håller med om att stöttande föräldrar är en viktig del i hur 
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fysiskt aktiva barn är, i skolan såväl som den på fritiden. De kunde också se att graden av 

engagemang och stöttning från föräldrar påverkades av var aktiviteten hölls. Föräldrarna 

tenderade till exempel att vara mer stöttande av den fysiska aktiviteten om den hölls på 

trygga eller lättillgängliga platser. 

2.8 Mobbning 

O’Connor och Graber (2014) fann att det finns ett samband mellan att bli utsatt för 

mobbning och uppfattade skillnader mellan eleverna. Till exempel kunde de som ansågs vara 

för långa, korta, smala eller tjocka bli utsatta för mobbning. Men även andra saker som 

någon fysisk funktionsnedsättning, utseende i övrigt, dåliga prestationer på idrotten eller att 

någon elev inte ansågs leva upp del den förväntade bilden/rollen av att vara kille eller tjej 

vara sådan som mobbarna gick efter. De som blev utsatta kunde även bli kallade för gay eller 

lesbisk vilket användes som nedvärderande ord. Studien visar att idrottslärarna inte alltid 

hade så bra koll på hur man skulle bekämpa mobbning. Vissa idrottslärare kunde ändå se att 

de elever som var utsatta för mobbning i större utsträckning inte ville delta på 

idrottslektionen, eller när de var med försökte göra sig osynliga. O’Connor och Graber (2014) 

visar att lärarens roll är viktig när det handlar om att hantera mobbning. De menar att även 

om idrottslärarna gärna vill bekämpa mobbning så ser de ändå inte hur den kultur som de 

skapar under sin lektion kan medverka till att aggression och mobbning förstärks. Till 

exempel kan idrottsläraren låta verbal mobbning pågå och inte direkt tolka det som 

mobbning, eftersom det inte är fysiskt. 

2.9 Personliga och offentliga förebilder 

Allender m.fl. (2006) kunde se att förebilder spelade roll för hur tonårstjejer utvecklade sin 

relation till idrott. Det var genom deras förebilder som de fick uppfattningen om bland annat 

kroppsideal. På grund av att tonårstjejers förebilder ofta var vackra och smala blev dessa 

typer av egenskaper eftersträvansvärda. I de fallen som detta ideal blev problematiskt 

handlade det om att elever hade en egen bild av att de genom fysisk aktivitet automatiskt 

skulle få stora muskler. De kunde också se att under idrottslektionerna var det svårare att 

upprätthålla idealen vacker och feminin eftersom man genom fysisk aktivitet riskerade att bli 

svettig. De fann att vissa tonårsstjejer på grund av den här spänningen bortprioriterade 

idrott. Utöver existerande förebilder så menar Bailey (2005) att avsaknaden av förebilder 

också kunde vara en betydande orsak för att vissa elever inte skulle vilja delta. Det kunde till 

exempel se ut på så sätt att etniska minoritetsgrupper inte hade förebilder som utövade idrott 

vilket också kunde göra att deras deltagande i idrott minskade. 
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2.10 Sammanfattning 

Den tidigare forskningen visar att upplevelsen av idrott är högst individuell. Den upplevda 

kompetensen hos elever är viktig för att vilja och våga delta aktivt på idrottslektionen. 

Lärarens bemötande är viktigt bland annat för att skapa denna känsla av kompetens. 

Idrottslektioner med mindre fokus på tävling och mindre hård jargong gör att fler elever 

deltar på lektionerna. Det kan uppstå en konflikt hos tjejer om de får svårt att kombinera 

femininitet med idrottsutövande. Forskningen visar också att om fysisk aktivitet är frivillig 

ger den bättre psykologiska effekter. 

3 TEORETISKT RAMVERK 

3.1 Pierre Bourdieu och Erving Goffman 

Pierre Bourdieus föddes 1930 i Frankrike där han år 2002 även dog (Järvinen, 2007). Han 

skapade en teori vars fokus låg på att förklara maktstrukturer och samhällsklassernas olika 

förutsättningar. Vi förstår att hans sätt att diskutera makt och klass påverkas av att han levde 

i ett klassamhälle som var mer konkret och tydligt än vad det är idag i Sverige. Detta 

samhälle går därför inte att helt jämföra med dagens svenska samhälle på grund av att de 

definitioner som beskriver olika klasser i samhället har ändrats i takt med att politik, 

förändrad arbetsmarknad och vad som ger hög status har förändrats. Vi anser ändå att 

Bourdieus teorier om olika sorters kapital är relevant att använda i den här studien för att på 

så sätt förklara hur en person kan röra sig fritt och säkert på en arena där en annan person 

känner sig osäker. 

Erving Goffman föddes år 1922 i Kanada och dog år 1982 i USA (Harste & Mortensen, 2007). 

Han var intresserad av att förstå samspelet mellan människor och hans teoretiska bidrag var 

framförallt att han kunde konstatera att även vardagliga konversationer mellan människor 

kunde förstås som ett skådespel med givna regler. Vi inser att samhället har förändrats på 

olika sätt sedan hans livstid, men vi anser att hans tankar om interaktion via roller är tidlösa. 

I den här studien vill vi förstå elevens beteende utifrån att det ständigt finns en scen, en 

publik och att eleven måste agera sin roll i förhållande till detta. 

I vår studie söker vi efter orsaker till varför elever inte vill delta på idrottslektioner. Därför 

blir det, utifrån teorier kring olika kapital relevant att förstå vilka kapital som är fördelaktigt 

för att en individ ska uppleva en idrottslektion som positiv och säker arena. Medan Bourdieus 

perspektiv har en väldigt fast och förutbestämd syn på individen och dennes möjligheter till 

förändring så ser vi roller så som Goffman beskriver dem som något mer föränderligt och 

påverkbart, både av situation, aktör och medspelare. 
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3.2 Bourdieus teori om kapital 

3.2.1 Kulturellt, socialt och ekonomiskt kapital 

Bourdieu talar om olika slags kapital, och tre av dessa utgör vad som kan kallas för 

grundkapital (Järvinen, 2007). Dessa tre kapital kallas ekonomiskt, socialt och kulturellt 

kapital. Det fjärde kapitalet kallas symboliskt kapital och är en form som kan bestå av de 

andra tre kapitalen. Ekonomiskt kapital avser pengar och materiella resurser. Det sociala 

kapitalet förklarar Bourdieu innebär dels ett ansett nätverk och kontakter som kan vara 

praktiskt användbara dels att individens eget anseende eller status ökar eftersom denne blir 

associerad med redan ansedda personer eller grupper. Det Bourdieu kallar för kulturellt 

kapital innefattar bildning och utbildning. Bildningen kan vara inom olika områden som 

politik, språk, konst et cetera. De som har bildning inom exempelvis konst kan se ett 

konstobjekt och förstå det på ett annat sätt än den som inte har den kunskapen. Bourdieu 

visar också att den utbildning som erbjuds inte är en möjlighet för alla, utan endast de som 

redan har viss bildning hemifrån. Även i de fall som skolor och universitet rent demokratiskt 

tar emot vem som helst så menar Bourdieu att utbildningen är utformad för de som Bourdieu 

kallar arvingarna, det vill säga de som redan på förhand är förväntade att ärva kunskap och 

privilegier och vars föräldrar också redan besitter dessa. 

3.2.2 Symboliskt kapital 

Symboliskt kapital beskriver Bourdieu som ett slags övergripande kapital som rör 

grundkapitalen tillsammans (Järvinen, 2007). Symboliskt kapital kan vara olika färdigheter 

och kunskaper och dessa skickligheter värderas högt eller lågt endast i andras ögon 

(Bourdieu, 1995). Det kan därför skilja sig från en situation till en annan hur värdefull ens 

skicklighet anses vara (Järvinen, 2007). Vi kommer liksom Bourdieu titta på vad en person 

får med sig för kunskap och färdigheter hemifrån. Vi kommer fokusera på elevers 

erfarenheter och attityder som rör sport, idrott och i viss mån hälsa i övrigt. Symboliskt 

kapital vill vi förstå utifrån vad vi ser kan ge status bland elever på idrotten i skolan. Vi vill 

förstå vilka kunskaper och skickligheter de elever besitter som med lätthet deltar och vilka 

som saknas hos de elever som inte lika gärna deltar. Vi kommer i den här studien främst titta 

på de kapital som kallas kulturellt och symboliskt kapital. 

3.3 Goffmans teori om interaktion och roller 

3.3.1 Aktör, roll och publik 

Goffman (1974) jämför människans interaktioner och beteenden med roller och andra 

begrepp från teatervärlden. Han menar inte att det i sig är falskt, utan det är ett sätt att 

presentera sig själv, eller en del av sig själv. Goffman menar att varje människa har flera jag 

och att dessa tar sig i uttryck som olika roller i olika sammanhang. I Goffmans tolkning av 
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interaktion där människor spelar roller inför varandra använder han också publik som en 

metafor. Publiken är de som ska övertygas om att man är sin roll, de är samtidigt medspelare 

och alltså också aktörer. Goffman visar även exempel på när människor genomför uppgifter 

på ett förväntat eller påbjudet sätt trots att de är ensamma och de egentligen inte tror på 

idén. Det här kallar Goffman för den osynliga publiken vilken alltså finns i en persons huvud 

och gör att man vill leva upp till sin förväntade roll även om man är ensam. Vilka 

förväntningar som ligger på en person styrs både av personens egen tolkning av sin roll och 

andra personers tolkning och förväntningar på den rollen. Till exempel kan barnet, partnern 

och kvinnan själv ha olika idéer om hur hon bäst gör rollen som mamma. Detta kan leda till 

vad Goffman kallar interrollkonflikt, det vill säga att en person på grund av skilda 

förväntningar inte vet hur denne ska genomföra sin roll. Varje person har alltså flera roller 

som man växlar mellan beroende på vilket sammanhang eller scen man befinner sig på. Om 

olika scener eller publik möts kan personen känna en rollkonflikt mellan olika roller. En 

rollkonflikt skulle till exempel kunna uppstå om en person får en chefsposition på samma 

arbetsplats som sin förälder, och blir chef över sin förälder. 

3.3.2 Team och klickar 

Goffman talar om begreppen team och klick. Skillnaden mellan dessa två är att team är 

formella grupper där medlemmarna har ett ömsesidigt beroende av varandra medan klickar 

står för informella grupper där personerna inte har samlats på grund av ett beroende utan på 

grund av den egna viljan (Goffman, 1974). Ett team skulle kunna liknas vid en skolklass som 

existerar under lärarna i en hierarkisk ordning. Eleverna i klassen är dessutom beroende av 

varandra, och man skulle kunna tänka att det även kan finnas hierarkisk ordning både 

informellt bland eleverna och formellt gentemot lärare. I klassen finns det olika kompisgäng 

vilka eleverna själva bildat utifrån exempelvis intresse, dessa informella kompisgäng utgör 

alltså klickar.  

3.3.3 Intrycksstyrning och samspel 

Goffman (Harste & Mortensen, 2007) talar också om intrycksstyrning när han förklarar hur 

personer försöker upprätthålla sitt själv genom att påverka den bild av dem själva som de 

förmedlar till andra. Detta menar han görs bäst när personer skyddar sig själva genom att 

försöka hålla så låg profil som möjligt. Goffman (1974) förklarar hur den försiktige aktören 

kommer, i den mån han kan, att välja en publik som ger honom så lite besvär som möjligt. 

Med det menar han att en osäker person tenderar att dra sig till likasinnade. Parrish (2012) 

förklarar hur dynamiken som uppstår mellan människor kan påverka samspelet. Den här 

dynamiken påverkar de olika rollerna i ett sammanhang och vi tänker att det skulle kunna 

gestalta sig som utfrysning eller mobbning. Om någon person tar mer plats än någon annan 

så skulle det också kunna visas i deras dynamik. I en idrottssal skulle detta till exempel 

kunna visas genom att vissa elever tar mer plats och är mer aktiva, medan andra elever 

istället tar mindre plats och är mindre aktiva. I vår studie söker vi som sagt efter orsaker till 

varför elever inte deltar aktivt eller inte deltar alls på idrottslektioner och därför blir det 

relevant att undersöka hur elevers deltagande på idrottslektionen påverkas av deras olika 

roller. 
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4 METOD 

4.1 Val av metod 

Eftersom vi ville undersöka och jämföra elevers och idrottslärares perspektiv på orsaker till 

att vissa elever inte deltar på skolidrotten var det fördelaktigt för studien att använda en 

kvalitativ ansats. Den kvalitativa metoden fokuserar enligt Bryman (2011) på hur individen 

upplever sin sociala verklighet. Enligt Bryman innebär kvalitativ forskning att beskriva 

världen som undersökningspersonerna upplever den (s. 340). För att förstå varför elever 

inte vill delta på idrottslektioner behövde vi därför gå till den inre kärnan som är eleverna. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan man genom en kvalitativ forskningsintervju få 

kunskap om människors erfarenheter, attityder och känslor och det är dessa parametrar som 

vi ville komma åt i vår studie. Genom att även genomföra intervjuer med idrottslärare kunde 

vi se om de såg samma orsaker till frånvaro som eleverna. Lärare kan också bidra med en 

större bild på problemet eftersom de vid en heltidsanställning möter och arbetar med många 

olika elever dagligen. Genom intervjuerna fick vi reda på tankar och känslor som vi inte tror 

att vi hade kunnat komma åt om vi hade använt oss av någon annan metod som exempelvis 

observationer eller enkäter.  

Till vår studie valde vi halvstrukturerade intervjuer som metod. Kvale och Brinkmann (2009) 

beskriver att den halvstrukturerade intervjun varken är ett vardagligt samtal eller något som 

följer ett strängt frågeformulär. Vi valde halvstrukturerade intervjuer för att intervjun då till 

viss del blir strukturerad vilket är ett bra stöd för att få svar på våra formulerade 

frågeställningar. Samtidigt finns det utrymme för följdfrågor för att på så sätt få tillgång till 

mer nyanserad information som man i en strukturerad intervju skulle riskera att gå miste 

om. På så sätt ökade vi våra chanser att kunna ta del av elevernas erfarenheter och känslor på 

ett annat plan genom möjligheten att ställa följdfrågor eller be om ett förtydligande. 

Halvstrukturerade intervjuer brukar enligt Bryman (2011) förberedas med att forskaren 

skapar en intervjuguide med ett visst antal allmänt formulerade frågor som sedan ställs till 

intervjupersonen under intervjutillfället. För att säkerställa att våra intervjuguider (bilaga A 

och B) gav relevanta svar utifrån våra frågeställningar analyserade vi varje fråga på 

respektive intervjuguide innan intervjuerna genomfördes. 

Vi ville att eleverna skulle känna sig trygga under intervjuerna för att möjliggöra att de skulle 

kunna prata mer öppet om deras attityd till skolidrott. För att öka elevernas trygghet under 

intervjuerna så gav vi eleverna möjlighet att välja om de ville intervjuas enskilt eller 

tillsammans med en annan elev. Eftersom vi båda hade för avsikt att vara med vid samtliga 

intervjuer kan detta alternativ ses som en möjlighet för eleverna att utjämna maktobalansen 

då eleverna inte behövde vara i numerärt underläge. Vår tanke var att det var positivt för 

studien om eleverna kände sig trygga, och att det kunde innebära antingen att bli intervjuad 

enskilt eller med en kompis. Vid alla intervjutillfällen med elever användes samma 

intervjuguide, med utrymme och möjlighet för följdfrågor. 
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4.2 Urval och avgränsningar 

För att kunna fullfölja studiens syfte och besvara de formulerade frågeställningarna behövde 

vi komma i kontakt med elever om deras uppfattning om och erfarenheter av skolidrott. 

Därför blev elev ett naturligt inklusionskriterie för deltagande i studien. En annan parameter 

som vi ansåg viktig var att eleverna i studien skulle vara äldre och därför fokuserade vi på 

elever i högstadiet. Detta på grund av att vår förkunskap var att frånvaro i högstadiet 

tenderar att vara högre än i lågstadiet. Studiens syfte inkluderar även idrottslärare vilket gör 

idrottslärare för högstadieelever till ett annat inklusionskriterie för att få delta i studien. När 

vi hade fastslagit våra kriterier använde vi oss av ett målstyrt urval. Ett målstyrt urval syftar 

till att anpassa de forskningsfrågor man har utformat med relevanta intervjupersoner 

(Bryman, 2011). Vi använde ett målstyrt urval för att kunna intervjua personer som uppfyllde 

våra kriterier, för att möjliggöra att vi skulle kunna besvara våra frågeställningar.  

För att få in tillräckligt med underlag och samtidigt hålla oss till en given tidsram resonerade 

vi att det var relevant att genomföra två intervjuer med idrottslärare och fyra till åtta 

elevintervjuer. I den här undersökningen deltar två idrottslärare och sex elever. 

Idrottslärarna arbetar vid olika skolor och Terry har längre erfarenhet av yrket än Billie. Utav 

de sex eleverna är det fem som ofta känner obehag i samband med idrotten och en av dessa, 

eleven Lo, har fått tagit bort idrott och hälsa från sitt schema. Den elev som vi kallar Charlie 

känner däremot aldrig obehag i samband med idrotten och deltar på varje lektion. Charlies 

deltagande i studien blir intressant eftersom Charlie utifrån sin trygghet i idrottssalen kan 

bidra med en annan syn på de situationer som de andra deltagarna berättar om, men även 

bekräfta dessa.  

4.3 Tillvägagångssätt 

Inledningsvis hörde vi av oss via telefon och mail till sex olika skolor i Mellansverige för att 

berätta om vår studie och se över intresset för deras deltagande. Dessa sex skolor var 

högstadieskolor med andra inriktningar än idrott och som hade flera klasser i årskurs 9. Vi 

hörde av oss till rektorerna via telefon och via mail med missivbrev (bilaga C) som i sin tur 

skulle förmedla vidare informationen till respektive idrottslärare. Genom kontakten med 

rektorn på en skola fick vi därefter kontakt via mail med en verksam idrottslärare på den 

skolan. Via mail informerade vi idrottsläraren om syftet med vår studie samt hur vi har tänkt 

gå tillväga. Vi upprepade de forskningsetiska principerna som ligger till grund för utförandet. 

Idrottsläraren var intresserad av att delta och vi kom överens om tidpunkt och lokal för en 

intervju. Eftersom vi till en början endast fick återkopplingen från en av skolornas 

idrottslärare så fick vi fortsätta med rekryteringen genom att återigen försöka få tag på de vi 

hittills hade kontaktat och samtidigt söka efter andra alternativa lösningar. En sådan 

alternativ lösning var att vi hörde av oss till en personlig kontakt som vi visste arbetade på en 

högstadieskola som lärare men i andra ämnen än idrott och hälsa och som hade elever i 

årskurs 9. Vi hade inte hört av oss till den här skolan tidigare på grund av att den har klasser 

med olika idrottsinriktningar, på grund av att barns erfarenheter av idrott och hälsa även 

påverkas av den idrott som utövas på fritiden (Fransson & Hedenborg, 2011). Men efter att 
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ha resonerat med läraren på skolan så kom vi fram till att det i sig inte skulle utgöra ett 

hinder för oss gällande rekryteringen av elever som för studien har relevant erfarenhet. 

Genom den personliga kontakten fick vi kontakt med skolans biträdande rektor och en av 

idrottslärarna och kunde presentera vår studie. 

För att rekrytera elever till studien enligt inklusionskriterierna tog vi hjälp av de lärare vi 

hade varit i kontakt med. Vi började med att förklara våra inklusionskriterier och att vi kunde 

genomföra intervjuer enskilt eller med två elever tillsammans beroende på vad eleverna 

önskade. Vi ville initialt att de elever som skulle ingå i studien självständigt fick avgöra om de 

ville delta så vi ville komma i kontakt med elever i årskurs 9. Elever i årskurs 9 ska redan ha 

fyllt 15 år vilket innebär att målsmans samtycke inte behövs enligt lagen (2003:460) om 

etikprövning av forskning som avser människor. Med hjälp av de lärare vi haft kontakt med 

kontaktades sedan åtta elever, fyra elever på vardera skolan. På den ena skolan kom vi 

överens med idrottsläraren om att vi skulle komma dit under en idrottslektion, för att 

genomföra intervjuer med de elever som inte deltog på den specifika lektionen. På det sättet 

fick vi kontakt med fyra elever med relevanta erfarenheter vid ett tillfälle. Vi hade i vår 

kommunikation med en av lärarna förmodligen varit otydlig med att vi ville intervjua elever 

som hade fyllt 15 år. Det framgick nämligen vid samma tillfälle att dessa elever med relevant 

erfarenhet inte hade fyllt 15 år än, vilket innebar att vi endast kunde fråga dem om deras 

intresse för att delta. På grund av att vi ansåg att dessa elever var relevanta för vår studie 

valde vi att frångå vår tidigare önskan om att endast intervjua elever som hade fyllt 15 år. Vi 

återkom därför dagen efter till samma skola och överlämnade ett informativt samtyckesbrev 

(bilaga D), detta gjordes enligt lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 

människor. Sedan kom vi överens om att de skulle ta med sig deras målsmäns underskrifter 

till nästkommande vecka då vi planerade in att genomföra intervjuerna. På den andra skolan 

tog vi hjälp av vår personliga kontakt som presenterade studien för några elever som läraren 

ansåg hade relevant erfarenhet för vår studie. Eftersom läraren fick positiva svar från dessa 

elever kunde de resterande fyra intervjuer bokas och de blev planerade till den 

nästkommande vecka. Dessa elever var över 15 år och därför efterfrågades inte deras 

målsmans samtycke. Vi hade bokat in åtta elevintervjuer, men på grund av frånvaro fick vi 

endast möjlighet att intervjua sex av dessa elever vid intervjutillfällena. 

4.4 Datainsamling 

Vi har använt oss av olika databaser som sökmotor för att hitta vetenskapliga artiklar som är 

relevanta för studien. Mälardalens högskola tillhandahåller sökverktyget Primo som kan söka 

i flera olika databaser samtidigt. Utöver att använda den har vi använt oss av databaserna 

Proquest och Google Scholar. Vi använde oss av olika sökord som exempelvis Physical 

education, Physical activity, Children, Mental illness och Inactivity. Därefter valde vi ut de 

vetenskapliga artiklarna som vi ansåg var mest relevanta utifrån vårt syfte och våra 

frågeställningar. Vi har också sökt efter ytterligare vetenskapliga artiklar genom att gå 

igenom referenslistan på dessa vetenskapliga artiklar. 
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De elevintervjuer som genomfördes i den här studien ägde rum i ett grupprum inom 

respektive högstadieskolas lokaler. Elevintervjuerna hölls på skoltid i närheten av deras 

dåvarande lektion. Några av intervjuerna hölls till exempel under en idrottslektion eftersom 

att de inte hade för avsikt att delta på lektionen. Resterande elevintervjuer genomfördes 

under deras schemalagda lektion som kallas elevens val. Eleverna fick välja om de ville delta 

enskilt eller tillsammans med annan elev. Fyra av eleverna genomförde intervjuerna enskilt 

och två elever genomförde intervjuerna tillsammans. Intervjun med den ena idrottsläraren 

hölls på dennes arbetsplats och intervjun med den andra idrottsläraren i ett grupprum på 

Mälardalens högskola. Vi inledde alla intervjuer med att förklara de forskningsetiska 

principerna. Vi frågade varje deltagare om vi fick spela in intervjun med en diktafon och 

samtliga deltagare godkände detta. Vi använde inspelningsutrustningen som ett 

minnesverktyg för att säkerställa att vi fick tillgång till all den information som vi under 

intervjun skulle få ta del av. Detta beror enligt Kvale och Brinkmann (2009) på att man som 

intervjuare istället för att behöva anteckna det som sägs kan fokusera helt och hållet på 

samtalet. Kvale och Brinkmann menar även att inspelningsutrustning kommer underlätta för 

bearbetningen av materialet. 

4.5 Bearbetning och analys 

Efter varje intervju transkriberades materialet. Intervjuerna skrevs ner i ett word-dokument 

så ordagrant som möjligt med hjälp av den inspelade ljudfilen. Suckar, skratt, pauser och 

tilläggsord som ehm blev inte nedskrivna. Detta för att vi inte ansåg att dessa påverkade hur 

vi tolkade innehållet i intervjun och vi var mer intresserade av vad som sades än hur det 

sades, detta i enlighet med Kvale och Brinkmanns synsätt kring användning av utskrifter 

(2009). Word-dokumenten med transkriberingarna och ljudfilerna förvarades sedan 

oåtkomligt för att sedan raderas när studien avslutats. 

Analysen påbörjades genom att vi läste igenom det insamlade materialet för att skapa oss en 

helhetsbild. Vi läste sedan igenom materiel än gång till och sökte efter nyckelord och teman. 

Att söka igenom texterna på detta sätt är ett av stegen av meningskoncentrering enligt Kvale 

och Brinkmann (2009). Vi skapade sedan en tabell (bilaga E) där vi tog ut viktiga citat som 

var kopplade till studiens syfte och frågeställningar, men även citat som var kopplade till det 

som vi uppfattat som centrala delar av intervjuerna. Av dessa funna citat skapade vi olika 

meningskoncentreringar i tabeller för att hitta och förstå kärnan av dessa meningar. Slutligen 

i analysen skapade vi olika teman utifrån dessa meningar som i en tematisk analys (Bryman, 

2011). Dessa olika teman var kopplade till våra frågeställningar och utgick ifrån olika orsaker 

som blivit nämnda som kunde påverka attityden till idrott och som var en faktor till varför 

elever inte ville delta. När vi sedan bearbetade materialet valde vi att använda fingerade 

könsneutrala namn för att man ska kunna följa vem som har sagt vad på ett tydligt sätt utan 

att avslöja kön eller vem som har sagt vad. Att vi valde könsneutrala namn beror på att vi inte 

ansåg att det gav vår studie något mervärde att skilja på intervjupersonerna utifrån kön 

eftersom eventuella skillnader, utifrån antalet deltagare, skulle kunna förklaras som 

individuella. Vi valde också att inte återge onödiga upprepningar och att i vissa fall inte 
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återge tilläggsord som typ i de citat som redovisas i resultatet. Det insamlade materialet har 

analyserats utifrån tidigare forskning och utifrån ett teoretiskt ramverk. 

4.6 Etiska ställningstaganden 

I studien har det genomgående förts diskussioner med handledare gällande etik där en 

hänvisad blankett för självskattande etikgranskning har använts som underlag. Den här 

studien utgår även ifrån vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket inkluderar 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Bryman, 2011). Inledningsvis fick deltagarna ta del av studiens syfte följt av information om 

att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst kan passa eller avbryta intervjun 

(bilaga C). Även information om att materialet i studien kommer behandlas konfidentiellt 

och att studien endast kommer användas till forskningsändamål gavs. Det förklarades för 

deltagaren att de, varken elev eller lärare, kommer nämnas med deras riktiga namn. 

Ursprungligen pratade vi om att vi skulle intervjua skolelever som hade fyllt 15 år på grund av 

etiska skäl. När det gäller åldersgränsen 15 år så utgår man ifrån lag (2003:460) om 

etikprövning av forskning som avser människor vilket innebär att forskare behöver ha 

samtycke från målsman om personer under 15 år ska delta i en studie, utöver att ungdomen 

själv behöver samtycka till sitt deltagande. Den här åldersgränsen pratade vi om för att vi i 

möjligaste mån skulle kunna rekrytera deltagare som själva kan avgöra om och hur de vill 

delta. När vi kom i kontakt med lärarna som hänvisade oss till vissa elever som de trodde 

skulle kunna vara relevanta för vår studie, men som dock inte hade fyllt 15 år än, valde vi att 

frångå denna åldersgräns. Vi resonerade att det var viktigare att kunna rekrytera elever med 

relevant erfarenhet som utifrån sitt perspektiv har mycket att säga. Detta resulterade i att tre 

av eleverna i vår studie var 14 år istället för 15 år, men vi ansåg att deras mognadsgrad var 

tillräcklig för att vi i vår studie ändå skulle kunna få tillfredsställnade intervjuer. Detta för att 

säkerställa att vi får en bred och nyanserad bild av problemet. För att vi skulle få samtycke 

från dessa elevers vårdnadshavare fick de med sig ett samtyckesbrev hem (bilaga D) som 

föräldrarna skulle fylla i så att eleverna kunde ta med blanketten till intervjutillfället. 

Vi ville med vår forskning komma åt kärnan till varför vissa skolelever inte vill delta i 

skolidrotten. Detta skulle kunna uppfattas som ett känsligt ämne för vissa elever. I och med 

att vi har intervjuat äldre skolelever fanns det möjlighet att prata om ämnet med mer 

mognad och kunna reflektera mer än en yngre elev. Kvale och Brinkmann (2009) menar att 

det är viktigt att åldersanpassa frågorna till studiedeltagarna. Vi valde därför att formulera 

vissa frågor på ett mer allmänt sätt för att den enskilde deltagaren inte skulle känna sig 

utpekad eller utlämnad (bilaga A). Under intervjuerna upplevde vi inte att någon av våra 

intervjupersoner blev känslomässigt påverkade på grund av för känsligt ställda frågor.  

Samtidigt kände vi oss nöjda med det resultat som vi fick genom intervjuerna. Vi anser därför 

att våra formulerade frågor hade en bra balans mellan att vara personliga, men samtidigt inte 

för känsliga. Även om vi gjort allt vi kunnat för att eleverna i studien ska må bra och inte 

känna sig utelämnade så kan vi inte kontrollera vad som händer efter vi lämnat skolan när 

intervjuerna var genomförda. Andra elever kan ha sett att deltagarna pratat med oss och 
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därefter ställt besvärande frågor till de elever som deltog. Vi gjorde ingen aktiv återkoppling 

för att följa upp detta, men från den ena skolan fick vi reda på av den läraren vi hade kontakt 

med att de elever som deltog kände sig nöjda efteråt. Utifrån de frågor som vi ställde till 

idrottslärarna ser vi ingen risk att de ska kunna hamna i en besvärlig situation till följd av att 

delta i den här studien.  

4.7 Studiens pålitlighet och kvalitet 

4.7.1 Reliabilitet 

Det är möjligt att genomföra en liknande studie på grund av vår studies fullständiga och 

informativa metod-redogörelse. Det finns dock inga garantier på att man kommer få samma 

resultat om andra respondenter skulle intervjuas vilket gör att studiens externa reliabilitet 

kan kallas låg. Detta beror enligt Bryman (2011) framförallt på att det inte är möjligt att frysa 

en social miljö. Det är däremot inte eftersträvansvärt att i den här studien möjliggöra för en 

hög extern reliabilitet. Vi vill ta reda på vad det kan finnas för orsaker till varför vissa elever 

inte vill delta på idrottslektioner och öka förståelsen kring det. Däremot tror vi att vårt 

resultat kan vara intressant för liknande situationer, det vill säga för att förstå varför elever 

på andra högstadieskolor inte deltar på skolidrotten. 

En studies interna reliabilitet påverkas av att studieförfattare tolkar situationer olika och 

kommer därefter utforma följdfrågor som de anser lämpliga (Bryman, 2011). Det innebär att 

det blir svårt för andra forskare att genomföra vår studie och få samma resultat. I en studie 

kan studieförfattarna dessutom inte styra över vilka svar respondenter väljer att ge. Det kan 

finns många skäl till varför en intervjuperson inte vill, inte vågar eller inte kan ge en ärlig bild 

av sitt handlande och beteende. För att öka elevernas trygghet i den här studien fick de välja 

om de ville intervjuas tillsammans eller enskilt. Vi förstår att elever kan påverkas av varandra 

i en sådan situation, men tänker att elever också kan hjälpas av det. Vår uppfattning är trots 

allt att våra intervjupersoner har försökt att ge en så ärlig bild som de kunnat. 

Bryman (2011) förklarar även att en studies replikerbarhet påverkas negativt av att en annan 

forskare omöjligt kan utgå ifrån samma perspektiv och erfarenheter som den ordinarie 

studiens forskare har gjort. Bryman menar vidare att det inte går att vara helt objektiv i 

forskning. Eftersom vi inser att det inte går att vara objektiv så vill vi istället vara 

transparenta med vilka vi är och hur vi genomfört studien. Vi som genomfört den här studien 

har olika personliga erfarenheter av skolidrott. En av oss deltog alltid på skolidrotten och 

tyckte att det var roligt medan den andra ofta upplevde skolidrotten som obehaglig och valde 

ibland att inte delta. Detta ger oss sammantaget en bredare förståelse för hur upplevelsen 

kan variera för olika elever. Vi har genomgående visat att våra tankar och slutsatser har 

grund i vad intervjupersonerna berättat vilket visas av den mängd citat som vi presenterar i 

studien. 
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4.7.2 Validitet 

Utifrån studiens omfång, åtta intervjupersoner, kan man inte automatiskt generalisera 

resultatet till andra sociala miljöer. Att kvalitativa studier har låg extern validitet beror 

framförallt på det begränsa antalet deltagare, men också på att resultatet blir kontextuellt 

bundet (Bryman, 2011). Resultatet är därmed inte direkt överförbart, men kan ändå 

användas för att öka förståelsen kring ämnet. Den interna validiteten tenderar däremot att 

vara högre på grund av den ökande överensstämmelsen mellan studiens resultat och den 

teoretiska slutsatsen (Bryman, 2011). Vi menar att studiens teoretiska referensram fungerar 

för att förklara studiens resultat, vilket ökar den interna validiteten. 

4.8 Våra lärdomar 

Inför vår undersökning hade vi en bild av vad vi skulle finna och en förförståelse som även 

byggde på tidigare forskning. Under intervjuerna insåg vi ändå att bilden varit ofullständig 

och vi blev förvånade flera gånger, exempelvis över hur vanligt det är att elever deltar på 

idrotten utan att byta om till lämpliga kläder. Eftersom vi genomförde flera intervjuer samma 

dag så kunde vi bara delvis hinna reflektera och anpassa våra frågor utefter dessa 

överraskningar. Därför ser vi att det hade kunnat vara en fördel att ha intervjuerna fördelade 

på olika dagar för att på så sätt hinna diskutera om intervjuguiden behövde justeras. 

Ett av våra största hinder under den här undersökningen var den etiska aspekten gällande 

intervju med barn under 15 år, och lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 

människor. Detta eftersom vi vid ett första möte med några elever, där vi även avsatt tid för 

intervju, upplevde att vi fick väldigt bra kontakt men de endast var 14 år. Vi tog beslutet att 

inte gå vidare med intervjuerna utan avbryta och be dem inhämta deras målsmäns samtycke. 

Vid det nya tillfället för intervjuerna fick vi då tyvärr ett bortfall, och även om vi upplevde 

intervjuerna genuina så försvann en del av spontaniteten. Vi inser att vi kan ha varit otydliga 

någonstans i kommunikationen med den läraren som hjälpte oss att hitta passande elever. 

5 VILKA ORSAKER TILL FRÅNVARO OCH INAKTIV 

NÄRVARO FRAMKOMMER 

5.1 Presentation av resultat 

I det här avsnittet kommer vi presentera vårt resultat utifrån våra intervjuer och jämföra det 

med den tidigare forskningen. Den första rubriken är en introducerande del om hur det kan 

se ut på skolor. Resterande resultat presenteras utifrån de teman som vi utifrån våra 

intervjuer har tolkat som mest centrala.  
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5.2 Hur det kan se ut på skolor 

Idrottsläraren Billie berättar att det på hens idrottslektioner vanligtvis är ungefär fem elever 

som inte är med och utav dessa fem elever är det ungefär två-tre som inte dyker upp alls på 

lektionen. Det framkommer tydligt att det är vanligt att elever deltar utan att byta om. Eleven 

Sam berättar att många elever byter om, men att det också finns många elever som inte gör 

det. Sam förklarar detta genom att beskriva hur elever kan tänka: Jag får vara med i alla 

fall, så pallar inte byta om. Eleven Kim berättar också:  

...om du har adidas på dig eller någon sån här vanlig tröja, och kommer till skolan, då 

brukar han2 säga att du får vara med ändå, och då såhär brukar vi argumentera ’amen jag 

har inte bytt’ om då brukar han säga att du kan vara med ändå. 

Idrottsläraren Billie kan se ett mönster av att när det gällde flickor så kunde de ofta använda 

mens eller mensvärk som orsaksförklaring till att inte kunna delta. Billie upplever att det 

finns en skillnad mellan flickor och pojkars orsaker till varför de inte vill delta. Hen förklarar: 

...många flickor som inte deltar, deltar inte för att de kanske tycker att det är lite jobbigt 

med idrott. Hen förklarar vidare att med jobbigt så menas att flickorna kan uppleva idrotten 

som utpekande, att de blir tittade på. Clarke och Cockburn (2002) menar att flickor kan 

känna skam över hur deras kroppar framställs på idrottslektioner. Även Allender, Cowburn & 

Foster (2006) diskuterar detta. De menar till exempel att tonårstjejer kan uppleva en 

motsättning mellan att vilja framstå som feminin och bli svettig. Huruvida elevernas 

upplevelse av att vara utpekade handlade om deras femininitet är svårt att avgöra. Billie 

förklarar vidare: Killarna som inte är med, de är nog inte med bara för att de liksom tycker 

inte att det är viktigt. Att inte vilja delta på grund av att idrott inte är viktigt, tolkar vi 

betyder att det finns någon annan orsak till frånvaro som inte beror på att de upplever 

idrotten som obehaglig på något sätt. Allender m.fl. (2006) diskuterar detta och förklarar att 

det kan finnas ett samband mellan könsstereotyper och varför pojkar och flickor kan uppleva 

idrottslektioner på olika sätt, kopplat till mer eller mindre trygghet. 

Den andra idrottsläraren, Terry, menar att det inte är så vanligt att elever avstår helt från 

idrottslektionerna, utan eleverna brukar ändå dyka upp. Hen berättar däremot att elevernas 

bristande simkunskaper är en vanlig orsak till att elever får underkänt i idrott. Det gäller de 

elever som tidigare inte klarat simundervisningen, på grund av exempelvis motoriska 

svårigheter eller att eleven inte gick i en svensk skolan då. Terry förklarar vidare att elever, 

som inte kan simma och vet att de därför kommer bli underkända i skolidrott, inte var lika 

motiverade till att delta på den övriga idrottsundervisningen. 

Eleven Kim förklarar vad det kan finnas för orsaker till varför vissa elever inte vill delta på 

idrotten: Ja alltså ibland så är vi inte med för att vi glömmer kläder, för att vi typ tycker 

det är tråkigt, eller så om det är typ bollsporter brukar vi få gå in till gymmet. När det 

gäller bollsporter så berättar Kim att killarna kan skjuta skithårt och att då är det inte kul att 

vara med. Eleven Charlie, som i regel alltid deltar på idrottslektionerna, uttrycker däremot: 

Jag känner mig aldrig riktigt obekväm och tillägger att idrott är rolig och att Det bästa är 
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att få röra på sig. Dessa citat visar på hur attityden till idrott kan se ut och att det finns både 

negativa och positiva känslor kopplade till skolämnet. Detta kan kopplas till Bailey’s (2005) 

tankar om att idrott inte är en standardiserad upplevelse. Bailey menar mer specifikt att alla 

elever känner eller upplever olika saker trots att de utför samma aktivitet och att det kan bero 

på hur läraren utformar idrottslektionerna samt hur mycket feedback eleverna får. 

Både elever och lärare svarar att faktorer som föräldrar och förebilder kan spela roll för 

elevers deltagande, men de kunde inte specificera på vilket sätt. Bailey (2006) förklarade till 

exempel vikten av stöttande föräldrar och Allender m.fl (2006) menade att vissa tonårstjejer 

kan påverkas av deras förebilder när de utvecklar sin relation till idrott, när de skapar sig en 

uppfattning om kroppsideal. Av intervjuerna med elever och lärare kunde vi däremot få fram 

andra faktorer, som exempelvis kompisar, som de anser är viktigare och som de tror har 

större betydelse för att elever ska delta eller inte. 

5.3 Idrott och prestation 

Det framkommer i intervjuerna med några elever att de tycker att det spelar roll hur duktig 

man är för att vilja delta på idrottslektionen. Eleven Kim uttrycker: Men det är såhär att om 

de gör fel eller om de inte skjuter bra, de populära, då blir det såhär det gör inget, för de 

brukar ändå vara duktiga. Vi förstår det som att eleven upplever det som enklare att göra fel 

om man ändå redan är populär eller oftast är skicklig på idrottslektionerna. Citatet kan 

förstås som en rädsla för att göra fel. Kim ger också exempel på hur det kan låta om man 

presterar dåligt: Men typ i bollsport då är det alltid såhär att ’amen skjut, åh vad dålig, 

gjorde så vi förlorade’. En annan elev, Sam, berättar att det kan vara jobbigt att hela klassen 

kan se om man åker ut först eller inte presterar bra: Man vet ju att det inte ska vara en 

jämförelse förutom mellan sig själv, mellan sina gånger när man kör beep-test3… ändå 

finns känslan kvar. Om då skolan ger möjlighet till en alternativ aktivitet som att ta en 

promenad eller få använda skolans gym istället blir det en kompromiss där eleverna inte 

deltar i salen bland de andra eleverna, men ändå får chans att aktivera sig. Eleven Robin 

kommenterar möjligheten att få vara på gymmet: ...lite som en fristad och då kan man göra 

någonting där inne som att träna utan att man ska ha press på sig. Brooks och Magnusson 

(2006) fann att elever, särskilt tjejer, var oroliga för att göra bort sig eller vara en börda för 

sitt lag, och därför undvek att delta på lektionen. De fann även att killar undvek 

idrottslektionen och att även det kunde kopplas till prestation, men att de hade uttryckt att 

det var för aggressiv jargong.  

Brooks och Magnusson (2006) visar i sin studie att deltagandet bland elever på skolidrotten 

ökade efter ett förändringsarbete där bland annat fokus på prestation, tävling och att vinna 

hade tonats ned. Båda de idrottslärare som vi intervjuade, Terry och Billie, berättar att det 

tävlingsmoment som kan uppstå, eller en elevs upplevda krav på att vara duktig, framförallt 

skapades hos eleven själv eller mellan elever. Till exempel säger Terry:  
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Men även om man gör saker som jag inte upplever som ett tävlingsmoment och inte andra 

heller så kan ju de uppleva det som ett tävlingsmoment. Bara att dribbla med en boll framåt 

och tillbaka. […] Så kan ju en enskild elev uppleva det som en tävling eller att de blir tittade 

på. Och får de då kommentarer som kan vara lite elaka inom citationstecken då, att de gör 

fel eller någonting, det är klart det här sätter sig hos dem i huvudet.  

Hen förklarar att det kan vara elever som tidigare har någon eller flera obehagliga 

upplevelser som de kopplat till idrotten. Billie berättar: ...även om jag inte bedömer 

prestationen så bedömer ju de varandra, alltså så är det ju. Och det blir ju mycket mer 

’Jaha, hon klarade bara så där’. Billie säger också att hen tror att eleverna har lättare för att 

bedöma varandra och känna sig uttittade på en idrottslektion jämfört med andra ämnen som 

är mindre praktiska: ...mycket mer så gentemot matten. Där är det ju ingen som riktigt 

sitter och tittar ‘Jaha, shit nu är hon på sida 29’. Lite så, men inte så att alla ser det liksom. 

Billie berättar att hen haft en klass med väldigt bra sammanhållning, men hen berättar också 

att det däremot är ovanligt med sådana klasser. Hen tror att sammanhållningen i klassen kan 

spela en stor roll för hur stort deltagandet är i just den klassen: 

Sammanhållningen i klassen tror jag är grunden till allting. För som den här klassen som 

jag sa, de har jättebra, jättefin sammanhållning. Eller har haft. Och då känner sig alla 

trygga i alla situationer. Inte bara i idrotten men så. Så att om man jobbar fram en bra 

sammanhållning så tjänar ju alla på det. Då hjälper de ju varandra.  

Brooks och Magnusson (2006) fann i sin studie att eleverna kände bättre sammanhållning i 

sin klass efter ett förändrat fokus på idrottslektionerna och att eleverna till följd av detta inte 

längre var lika rädda för att göra bort sig eller bli vald sist till ett lag.   

O’Connor och Graber (2014) visar i sin studie att de elever som ansågs prestera sämre också 

var utsatta för en ökad risk för att få nedsättande kommentarer eller bli utsatta för 

mobbning. Idrottsläraren Billie berättar att hen ser att eleverna bedömer varandra:  

...det bidrar nog absolut till att det är då blir jobbigt att vara i en idrottshall där allting 

handlar om prestation. Eller alltså det gör inte, nej, så ska jag inte säga för det gör det 

absolut inte. Men hos dem så gör det det. Jag bedömer ju inte prestationen så klart. Men i 

deras ögon blir det ju ändå att ‘hon gjorde mål nu, jag har inte gjort nåt mål’ eller ‘Hon 

kunde hitta takten, jag kunde inte det’, ‘Hon kunde simma, jag kunde inte det’.  

I ljuset av detta kan man förstå Brooks och Magnussons (2006) resonemang som klarlägger 

att om en ung person upplever en risk för någon form av sanktioner på grund av en dålig 

fysisk prestation så kan ett undvikande av en sådan situation ses som ett rationellt beteende. 

5.4 Vikten av att ha kompisar 

Flera av de elever som vi intervjuade berättar att kompisar är en viktig och ibland avgörande 

faktor för om eleven ville delta eller inte på idrottslektionen. Kim säger Om Alex skulle vara 
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sjuk, då skulle jag aldrig vara med, för jag vet inte vem jag ska vara med då. Cheval, 

Delphine och Chanal (2016) fann i sin studie att elevens självbild var avgörande för i vilken 

utsträckning eleven deltog och ansträngde sig under idrottslektioner. Under våra intervjuer 

märker vi att flera elever upplever att de blir mer säkra på sig själva och mindre rädda för att 

göra fel när de har sina kompisar med på idrottslektionen. Sam förklarar att närvaron av 

kompisar och deras peppande kommentarer kunde avgöra att man som elever fortsätter att 

delta och känner sig mer säker på uppgiften:  

...som till exempel det där med beep-test om någon säger ‘kom igen, du klarar det här!’, då 

får man lite mer självförtroende och bara ‘ja, jag klarar det’ istället för att ingen säger 

någonting då blir man kanske lite mer osäker.  

Allender, Cowburn & Foster (2006) visar i sin studie att kompisars deltagande spelade roll 

för hur aktiv ungdomen var både kortsiktigt och långsiktigt. Eleven Lo berättar att man inte 

behöver känna sig lika osäker om man är med sina kompisar på lektionen och att det inte 

känns lika jobbigt att göra fel om man har sett att någon annan också har gjort fel. 

De idrottslärare som vi intervjuade berättar att de ser hur kompisrelationer kan påverka både 

att en elev deltar mer eller deltar mindre. Idrottsläraren Billie berättar att:  

...är det ett starkt kompisgäng då peppar man ju varandra. Om det är då en person som 

tycker att det är jobbigt, ja men då ser man4 ju till att man får vara med den, alltså så. Man 

drar med ’kom nu gör vi det här, det kommer gå jättebra.  

Hen berättar också att om det är flera som inte deltar så är de ofta kompisar:  

...men det är ofta så här, de som inte är med, om de är flera så är det ju ofta från samma 

gäng, eller vad man ska säga, kompiskrets. Så de som jag skickar ut på promenad eller som 

liksom inte får vara med i hallen, det är ju sällan det är en från det gänget, en från det 

gänget och en från det gänget. Utan då är ju det gänget som inte är med.  

Den andra idrottsläraren Terry berättar också att kompisar kan påverka i båda riktningarna 

och berättar i det kommande citatet om elever som kan vara svåra att få med på lektionen: 

 ...annars är det ju så att några väljer bort vissa saker, men har man då kamrater som då 

kan vara med och pusha en och vara med, då på sikt så kan man få med de här eleverna 

också, men umgås man med de här kamraterna som inte, absolut inte (deltar), då är det 

jättesvårt. 

Sam berättar att det finns tillfällen då hen kan känna sig osynlig när hen inte har några 

kompisar med sig på idrotten:  

                                                        

4 Eleverna 
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Men som till exempel jag känner mig ganska osynlig på idrotten. Typ om man kör [...] 

jägarboll, då ska man ju kasta en boll på nån annan så blir den också jägare typ. Jag blir 

aldrig, nån försöker aldrig få mig, de försöker bara få sina kompisar. Så man blir liksom 

osynlig på det sättet.  

Men även i de fall det finns kompisar så kan en lagindelning göra att man ändå känner sig 

obekväm inom laget, Sam berättar också att: ...jag har de jag brukar vara med och sen 

pratar jag nästan inte med någon annan. Och om jag blir indelad med de som jag aldrig 

har pratat med, då känner jag mig jätteobekväm. Kim berättar att det känns lättare att 

utföra aktiviteterna med kompisar och att det känns jobbigt att hamna med andra elever som 

man inte känner lika bra, och att det då finns en risk att man bli utanför inom laget:  

...alltså jag tror vi skulle kunna göra det bättre då, för då vi har någon att vara med än att 

vara med folk vi liksom inte känner, för då om man ska samarbeta och man är i grupp och 

sen så gillar man inte dem, då är det typ att de är med varandra. 

Av de elever som vi intervjuade i den här studien så är det främst de som på något sätt tycker 

att idrotten känns jobbig som också berättar hur viktigt de är för dem att ha sina kompisar 

med på idrotten. Eleven Charlie berättar: Jag känner mig aldrig riktigt obekväm. Charlie 

nämner inte kompisar nästan någon gång, och det är alltså inget som är avgörande för om 

hen ska delta på idrottslektionen eller inte. Cheval, Delphine och Chanal (2016) visar ett 

samband mellan att känna sig kompetent och ökad fysisk aktivitet. Vi tolkar det Charlie 

berättar som att Charlie känner sig kompetent och trygg eftersom hen säger att hen aldrig 

känner sig obekväm. Kanske är det en faktor som gör att Charlie inte har samma behov av 

kompisar närvarande på lektionen som de elever som känner sig mer osäkra. 

5.5 Miljöns betydelse 

En orsak till att elever inte vill delta på idrotten menar Billie är att högstadiet i sig är en 

jobbig tid för elever. Billie förklarar:  

Alltså så här att vara 13, 14, 15, är ganska jobbigt oavsett om du är tjej eller kille. Det händer 

mycket. [...]. Så jag tror att många jobbar ganska mycket med sig själv, och tycker att det är 

rätt så tufft, tuff tid i livet liksom.  

På så sätt blir även omklädningsrummen en kritisk plats. Billie tror att elevernas 

kroppsuppfattning och ideal påverkas av hur de borde vara, utifrån olika förebilder, och att 

detta kan bli ännu mer påtagligt i samband med idrotten. Utöver att idrottslektionen och 

aktiviteten i sig kan kännas utpekande så berättar Billie: Men jag tror att själva 

ombytnadsbiten är ganska tuff. O’connor och Graber (2014) talar till exempel om att det 

finns vissa egenskaper som ligger i riskzonen för att elever kan bli utsatta för mobbning och 

dessa är kopplade till bland annat utseende, idrottsprestationer och/eller ouppfyllda 

förväntningar utifrån roller. På så vis resonerar även O’connor och Graber om att det finns en 

möjlig risk att bland annat oönskade personliga egenskaper blir synliga på idrottslektionen 
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och i omklädningsrummet. De menade också att mobbning kunde vara en orsak till att elever 

varken ville delta eller delta aktivt på idrottslektionerna. 

Billie tror dock att upplevelsen av idrott och att byta om även här kan skilja sig mellan de som 

har en idrottsbakgrund och de som inte har det. Hen berättar: 

Det som idrottare har med sig är att de är vana att byta om tillsammans [...] För vi som har 

idrottat ja men vi byter om. Vi bryr oss inte. Så här ser jag ut. Men de som inte har idrottat, 

som inte är vana med det, då blir det nog ganska jobbigt.  

Flera elever berättar att det känns jobbigt att byta om och duscha bland andra. Eleven Sam 

anger till exempel omklädningsrummet som en av de värsta sakerna med idrott och eleven Lo 

berättar att flera kan sitta och vänta på sina kompisar i omklädningsrummet samtidigt som 

de håller på med sin mobiltelefon. Lo förklarar att det är svårt att veta exakt vad de andra gör 

med sina telefoner och att det känns obehagligt att de kan ta kort. Idrottsläraren Terry 

berättar att:  

Det finns möjlighet att byta om enskilt också om man vill det. [...] vi har duschar med 

avskärmning och med duschdraperier och är det så att man inte är nöjd med det finns en 

separat toalett då med dusch också, både på flick- och pojksidan.  

Hen förklarar också: ...och det är ju nästan rusning till de här två separata 

omklädningsrummen. Billie förklarar att det finns elever som berättar att de tycker att det är 

jobbigt att befinna sig i ett omklädningsrum och att de då ges möjlighet att byta om för sig 

själv i lärarrummet. Några elever som vi har intervjuat berättar att de har fått tillgång till ett 

särskilt separat duschrum, vilket de menar underlättar något. Billie menar dock att det inte 

slutar där, utan att elever ändå kan uppleva att det är jobbigt och att det kan kännas utpekade 

att behöva be om att få byta om någon annanstans. Billie uttrycker att det kan finnas elever 

som upplever byta om- momentet som jobbigt, men som inte berättar det: ...jag tror att det 

är ganska många andra som tycker det men som inte vågar säga ens att ’Vet du, jag tycker 

att det är jobbigt’. Vidare berättar hen att omklädningsrummet också är en arena för mycket 

snack och kommentarer, och en plats där elever använder sig av sina mobiltelefoner med 

kamera, vilket många elever kan uppleva som stressande när de byter om. Att det kan 

förekomma kommentarer i omklädningsrummen instämmer O’connor och Graber (2014) i 

och menar att det kan bero på att det ofta i omklädningsrummen endast befinner sig elever 

och sällan några lärare. 

Vi får i samtliga intervjuer med elever höra att det är vanligt att många låter bli att duscha 

oavsett om man har bytt kläder eller inte. Däremot är det ingen elev som anger detta som ett 

skäl till att inte delta. Eleven Charlie berättar att det är ingen som duschar längre, inte av 

tjejerna iallafall och förklarar att det har varit så sedan 7:an. De angivna orsakerna till att 

eleverna inte vill duscha varierar från att duscharna är ofräscha, det är jobbigt att ta med 

handduk till att det kan vara ont om tid. Detta stämmer överens med Bailey (2005) som 

diskuterar miljöns lämplighet och hur det kan påverka tryggheten hos individer. Han menar 

till exempel att vissa elever kan känna rädsla för risken att bli diskriminerad på grund av 

deras egenskaper. Terry berättar att hen har uppfattat problemet att det finns elever som inte 
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duschar efter lektionen: Jag ser att de är snabbt ute och jag märker det att de sprayar på 

sig parfym eller deodorant istället för att tvätta sig och duscha och så, och det här har blivit 

betydligt vanligare på senare år. Hen berättar också att deras skola tar emot många elever 

som nyligen har anlänt till Sverige och menar att kultur och uppväxt kan vara en orsak till att 

vissa elever inte vill byta om tillsammans och därför också undviker att duscha efter idrotten:  

Vi har väldigt många invandrarelever och de har inte riktigt den kulturen som vi har här, att 

man liksom står och byter om tillsammans såhär. I många kulturer så gör man definitivt 

inte det, man visar sig inte naken även om det är två killar eller två tjejer, man gör inte det.  

5.6 Hur familj och bakgrund kan påverka 

De flesta av eleverna menar att familjen är viktig, men att den inte har så stor betydelse när 

det kommer till hur eller om en elev vill delta på idrottslektionerna. Båda idrottslärarna har 

däremot en annan uppfattning. Billie menar att elevens bakgrund, och då framförallt elevens 

idrottsbakgrund, påverkar inställningen till skolidrott. Billie förklarar att skolämnet idrott 

numera inte handlar om prestationen i sig, något som hen ofta försöker poängtera för sina 

elever eftersom att hen upplever att det för många elever fortfarande bara handlar om vad de 

och andra elever lyckas prestera. Lo berättar: Jag tror att några också håller sig lite undan 

för att de inte tror att de kan eller så. Vi märker genom våra intervjuer att det finns många 

tankar kring idrott och prestation, och att de av eleverna ofta upplevs höra ihop. 

Billie menar att idrott inte handlar om prestation, men förklarar att klimatet på 

idrottslektionerna ändå påverkas av att elever med idrottsbakgrund ofta är mer vana med 

mer hårt och tufft spel, något som andra elever kan uppleva som jobbigt. Hen kan se dessa 

skillnader mellan elever med och utan idrottsbakgrund:  

...som inte har någon idrottsbakgrund, de backar ju gärna lite grann. De kliver inte fram när 

de är fysiska aktiviteter. De kommer inte med tankar och idéer, för de har inte den 

bakgrunden. [...]. De som är vana att träna och idrotta de steppar ju fram mycket, mycket 

mer, så de andra hamnar i bakgrunden. Eller ställer sig gärna där.  

Billie förklarar också att det inte nödvändigtvis bara behövde handla om bollsporter, utan att 

elever med idrottsbakgrund ofta ser en utmaning även i andra aktiviteter och idrotter. Detta 

gör i sin tur att de oftare tar för sig mer, vilket innebär att andra elever ofta får ta ett steg 

tillbaka. Eleven Lo upplever alla elever inte får samma chans att delta utan att ...det är ofta 

de som tar för sig, några i klassen som tar mest plats på lektionerna. Eleven Charlie, som 

ofta deltar och även känner sig trygg på lektionerna, upplever till skillnad från Lo att alla 

elever får samma chans att delta på lektionerna. Att dessa skilda upplevelser fanns skulle 

kunna visa på att elever kan påverkas av deras bakgrund i form av familj, uppväxt och 

intressen trots att de flesta eleverna resonerade att familjen inte hade så stor påverkan på 

deras deltagande. Vi tolkar att det finns skillnader mellan elever gällande på vilka sätt de 

påverkas av familj, uppväxt och intressen samt i vilka situationer de känner sig trygga och 

kan slappna av mer. Fransson och Hedenborg (2011) diskuterar bland annat hur idrotten 
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delar in individer i grupper, till exempel utifrån kön. De menar också att barn redan i 

sjuårsåldern börjar bli medvetna om vilka som är duktiga på idrott. Fransson och Hedenborg 

förklarar att barn redan då börjar känna av en förväntan av att pojkar ska vara duktiga på 

bollsporter och att de ska vilja kämpa och tävla på idrotten. På samma sätt som att pojkar 

känner av dessa förväntningar skulle barn med idrottsbakgrund säkerligen kunna känna av 

de olika förväntningarna som finns kring att de får och ska ta för sig mer på 

idrottslektionerna. På samma sätt kan även elever utan idrottsbakgrund känna av att det inte 

förväntas vara lika bra, eller förväntas stå mer i bakgrunden och ge andra elever mer 

utrymme på lekar och tävlingar. 

Den andra idrottsläraren, Terry, förklarar att elever ofta inte anger någon speciell orsak till 

varför de inte vill delta på idrottslektionen. Terry menar däremot att det i vissa fall ändå går 

att ana bakomliggande orsaker och tycker sig ibland se ett samband mellan elevens grad av 

deltagande och att eleven nyligen har anlänt till Sverige. Hen berättar att i vissa fall i samtal 

med föräldrarna framkommer inget hinder för eleven att delta, ändå blir det inget ökat 

deltagande från eleven. Terry berättar också om hur vanor och attityder till idrott skiljer sig 

mellan olika familjer oavsett bakgrund. I nästkommande citat använder Terry begreppet 

kultur på ett annat sätt:  

...är man uppvuxen i en familj som är vana, som har det som en kultur i familjen att vi 

motionerar, vi går kanske på friskis och svettis, vi är ute i skogen och rör på oss. [...] Och 

motsatsen är ju förstås då att om man har en familj som inte gör det, eller som tycker att det 

är jättejobbigt, har haft en tråkig erfarenhet av det här i sin egen skola och så vidare, så 

påverkar det också, så att jag tror att det har en stor betydelse.  

Terry berättar också att de elever som har haft en egen negativ upplevelse av idrott tidigare 

kan påverkas till den grad att de inte längre vill delta på idrotten. Detta kan kopplas till Bailey 

(2005) som menar att det kan finnas vissa barriärer som gör att elever inte deltar. Bailey 

menar att elever väljer att avstå på grund av en rädsla för diskriminering eller på grund av en 

avsaknad av förebilder och det gör att det finns det risk att dessa elever inte tillgodogör sig de 

positiva hälsoeffekterna av idrott. En sådan förebild skulle kunna vara en elitidrottare, men 

vi tolkar att det även skulle kunna vara en motionerande familjemedlem eller kompis. 

Allender m.fl. (2006) menar till exempel att föräldrar är en bidragande del i hur fysiskt aktiva 

barn är i skolan och på fritiden. Vi tolkar att föräldrars påverkan i detta sammanhang, utifrån 

Allender m.fl. kan kopplas ihop med föräldrarnas bakgrund och erfarenhet av idrott snarare 

än att de är på ett visst sätt eller har specifika egenskaper eller intressen. 

5.7 Graden av frivillighet kan spela in 

Terry tycker att det är viktigt att lyssna på eleverna när de kommer med förslag på aktiviteter 

som de vill göra. Detta eftersom att hen tycker att det är viktigt att eleverna ska få känna att 

de blir lyssnade på. Terry ändrar sällan sina planerade lektioner direkt efter elevernas 

önskemål, men noterar förslaget för att vid ett senare och bättre tillfälle kunna genomföra 

den önskade aktiviteten. Att ge elever inflytande kan enligt Brooks och Magnusson (2006) 
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vara av stor betydelse. I deras studie kunde de se att det var positivt för elevernas fysiska 

aktivering om eleverna fick komma med egna förslag gällande aktiviteter, upplägg och 

genomförande. Detta var en av flera förändringar som de kunde se i sin studie gjorde att fler 

elever ville delta på idrottslektionerna. 

Billie berättar att det fortfarande finns en uppfattning bland elever om att de som är bäst på 

idrott också har högst betyg. Detta tror hen påverkar elevers inställning till att delta: Så det 

tror jag också gör att många väljer att, att inte vara med eller att de tycker att det är 

väldigt, väldigt jobbigt för att de tror att de bedöms på samma saker. Utifrån vissa 

elevintervjuer fick vi dessutom reda på att dessa elever upplever att idrotten numera, till 

skillnad från låg- och mellanstadiet, handlar om bedömning och betyg. Kim uttrycker: Ja nu 

det är mer typ allvarligt och såhär, för att höja betygen. Alex förklarar att det kändes 

mycket enklare på låg- och mellanstadiet när de till exempel hade roliga lekar istället för 

beep-test. Även Robin berättar att upplevelsen av idrott har förändrats från låg- och 

mellanstadiet till högstadiet: I mellanstadiet då var det såhär lite mer, man kunde ta det 

lugnt och ha lite mer kul. Här är det mer såhär att nu måste man bara tänka på betygen 

och ingenting annat. Vi förstår det som att kraven på betyg gör att deltagandet känns mindre 

frivilligt. Det verkar också vara så att flera elever upplever beep-test som en tävling där man 

jämför sig med varandra. Allender, Cowburn och Foster (2006) menar att det är positivt att 

barn får prova på olika aktiviteter snarare än att bli tvingade till olika former av tävling och 

detta kan därför tolkas som negativt för elevernas deltagande. Lee White m.fl. (2017) 

diskuterar också vikten av frivillighet och menar att fysisk aktivitet inte nödvändigtvis 

behöver vara positivt för den psykiska hälsan. I deras studie kunde de se att graden av 

frivillighet spelade en betydande roll för hur personer kunde tillgodogöra sig fysisk aktivitet 

och de kom fram till att personer fick ut mer av fysisk aktivitet när den bedrivs på fritiden. 

Detta skulle kunna förklaras av att personer själv får bestämma utformning av den fysiska 

aktiviteten vilket skulle innebära att det skulle vara positivt för många skolelever om lärarna 

utökade elevers inflytande över lektionerna. 

5.8 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis ser vi att kompisar är en viktig faktor för att de elever som känner 

obehag eller osäkerhet ska känna sig mindre osäkra och vilja delta på skolidrotten. Vi ser att 

det finns en oro för att göra fel bland dessa elever vilket märks tydligast när de kan jämföra 

sina prestationer med varandra. Vi ser att om elever har vana av motion eller idrott på sin 

fritid så är det en motverkande faktor till inaktivitet och frånvaro. Under nästa rubrik 

kommer vi att analysera detta resultat utifrån vårt teoretiska ramverk bestående av 

Bourdieus tankar om kapital och Goffmans syn på roller. 
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6 HUR INAKTIV NÄRVARO OCH FRÅNVARO KAN FÖRSTÅS 

6.1 Viktiga kapital på skolidrotten 

6.1.1 Kulturellt och socialt kapital på skolidrotten 

Bourdieu menar att den utbildning som erbjuds inte nödvändigtvis är en möjlighet för alla 

elever, utan att elever med rätt typ av kapital kommer gynnas mer (Järvinen 2007). 

Idrottsläraren Billie berättade om hur hen tror att vanan och tryggheten att byta om kan 

skilja sig mellan de elever som har idrott utanför skolan och de som inte har det: Det som 

idrottare har med sig är att de är vana att byta om tillsammans [...] För vi som har idrottat 

ja men vi byter om. Vi bryr oss inte. Så här ser jag ut. Vi tänker oss att det faktum att en elev 

utför idrott på sin fritid kan säga något om den elevens bakgrund och dennes familjs 

inställning till idrott. Vi menar att man kan förstå det som ett slags kulturellt kapital där 

eleven har fått utbildning och vana med idrott och det tillhörande momentet att byta om. 

Eleven Charlie kan ses bekräfta detta sätt att tolka kapital på. Charlie utövar flera idrotter på 

fritiden, är så gott som alltid med på idrottslektionerna i skolan och känner sig aldrig 

obekväm där. Vi förstår det som att Charlies kulturella kapital medförde den här känslan av 

säkerhet och kompetens inom skolidrott. En elev kan givetvis ha ett stort kulturellt kapital, 

men som täcker andra områden så att eleven ändå inte kan använda det på 

idrottslektionerna.  

Idrottslärare Terry berättade att hen tror att föräldrars och familjens vanor och attityder 

spelar roll för vilka attityder eleven får till skolidrott:  

...är man uppvuxen i en familj som är vana, som har det som en kultur i familjen att vi 

motionerar, vi går kanske på friskis och svettis, vi är ute i skogen och rör på oss. [...] Och 

motsatsen är ju förstås då att om man har en familj som inte gör det, eller som tycker att det 

är jättejobbigt, har haft en tråkig erfarenhet av det här i sin egen skola och så vidare, så 

påverkar det också, så att jag tror att det har en stor betydelse.  

Bourdieu (Järvinen, 2007) slår fast att en individ inte kan välja sin bakgrund, sin familj eller 

vilka kapitaltillgångar som denne kommer födas in i. På samma sätt menar vi att de olika 

förutsättningar elever har att ta till sig skolidrott som ämne alltså varierar utifrån om de fått 

möjlighet att lära sig hur man bör bete sig och om de känner sig trygga på den arenan eller 

inte. Billie berättade hur dessa olika beteende kunde se ut i idrottshallen:  

... (De) som inte har någon idrottsbakgrund, de backar ju gärna lite grann. De kliver inte 

fram när de är fysiska aktiviteter. De kommer inte med tankar och idéer, för de har inte den 

bakgrunden. [...]. De som är vana att träna och idrotta de steppar ju fram mycket, mycket 

mer, så de andra hamnar i bakgrunden. Eller ställer sig gärna där.  
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Eleven Sam berättade om sin osäkerhet på idrottslektionerna vilket kan förstås som mindre 

kulturellt kapital, men vi ser också något som kan tolkas som ett mindre socialt kapital. Sam: 

...jag har de jag brukar vara med och sen pratar jag nästan inte med någon annan. Och om 

jag blir indelad med de som jag aldrig har pratat med, då känner jag mig jätteobekväm. På 

så sätt kan det sociala kapitalet också bli viktigt, det vill säga att elever har kompisar på 

idrotten som skapar trygghet för dem i den miljön om det skulle behövas. Eleven Kim 

berättar att det inte är lika jobbigt att göra fel om man är populär: Men det är såhär att om 

de gör fel eller om de inte skjuter bra, de populära, då blir det såhär det gör inget, för de 

brukar ändå vara duktiga. Vi tolkar därför att det kan vara positivt för elever att ha ett starkt 

socialt kapital som ökar deras status vilket kan innebära att de känner sig mer trygga med sin 

prestation på idrottslektionerna oavsett om den är bra eller dålig. 

 

6.1.2 Symboliskt kapital på skolidrotten 

Det symboliska kapitalet visar vilka kapital som är önskvärda, det vill säga, vilken kunskap 

eller vilka egenskaper som uppskattas, inom ett specifikt område eller på en speciell plats 

(Järvinen, 2007). Vi förstår vårt resultat på så sätt att elever som känner sig trygga på 

idrottslektionen i större utsträckning vill delta på idrotten. Vad gäller det symboliska 

kapitalet på arenan skolidrott så förstår vi det utifrån våra intervjuer som att det är viktigt 

med tidigare erfarenheter av och träning i motion och hälsa för att elever ska känna sig 

trygga. Eleven Charlie passar in på den här bilden då hen utövar flera idrottsaktiviteter på 

fritiden och känner sig trygg på idrottslektionerna. I de fall som elever inte har så mycket 

erfarenhet av idrott tolkar vi att ett kompisgäng eller en kompis kan väga upp för en del av 

otryggheten. Detta kan exemplifieras genom Kims uttalande: Om Alex skulle vara sjuk, då 

skulle jag aldrig vara med, för jag vet inte vem jag ska vara med då. Det symboliska 

kapitalet på idrotten kan vi således koppla till trygghet och förstås på så vis att elever på 

något sätt behöver hitta någon form av trygghet för att trivas. Eleven Kim berättar till 

exempel att det för elever, som är populära och som brukar vara duktiga, inte är så jobbigt att 

göra fel. Den här tryggheten verkar vara viktig för att elever ska kunna delta utan obehag och 

kunna prestera vad som av eleverna upplevs som bra resultat och vi tolkar att elever oftast 

finner sin trygghet bland sina klasskompisar eller i deras idrottsliga prestation. Billie påpekar 

att elever ständigt jämför sig med varandra och att många upplever att de blir bedömda 

utifrån deras prestation, och detta skulle kunna förklara hur det symboliska kapitalet uppstår 

och verkar på skolidrotten. Detta eftersom att önskvärda prestationer verkar vara att man 

som elev upplevs som duktig på de aktiviteter som genomförs på lektionen. 
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6.2 Att som elev leva upp till sin förväntade roll 

6.2.1 Eleven som aktör och publik 

Goffman (1974) menar att varje person ständigt är en aktör som ska visa andra vem den är, 

samtidigt som de andra, det vill säga den upplevda publiken, också är aktörer som ska visa 

vilka de är. I de intervjuer vi gjort med elever får vi flera exempel på att de känner sig tittade 

på, vilket bland annat kan ta sig i uttryck i kommentarer som bedömer ens prestation. Eleven 

Kim berättade till exempel vilka utrop publiken kan komma med om man inte presterar 

tillräckligt bra: Men typ i bollsport då är det alltid såhär att ’amen skjut, åh vad dålig, 

gjorde så vi förlorade’. Vi tolkar det som att det som ingår i rollen att vara duktig på 

skolidrotten är svårt och på samma gång utlämnande. Det kan vara så att eleven därför 

föredrar att undvika ett sådan potentiellt utelämnande eftersom man är osäker på om man 

kan leva upp till rollen som idrottsutövande elev. Eleven Lo berättar vad hen tänker om att 

eleverna i klassen tar för sig olika mycket på idrottslektionerna: Jag tror att några också 

håller sig lite undan för att de inte tror att de kan eller så. Goffman (2007) menar att detta 

handlar om att elever genom intrycksstyrning försöker att dölja sin insats så mycket som 

möjligt för att kunna upprätthålla sitt själv. Eftersom båda de lärare vi intervjuat berättat att 

de inte ger betyg efter prestation som avgörs av hur skicklig en elev är utan som avgörs av 

elevens deltagande så kan man betrakta rädslan för att inte kunna som en obefogad rädsla. 

Men vi förstår att den rädslan faktiskt finns och vi tänker att det kan vara en rädsla för att 

inte leva upp till det som förväntas av rollen snarare än att inte klara av de krav som krävs för 

att få betyg. 

Vi förstår också att de elever som vi intervjuar inte bara känner sig tittade på som en aktör, 

utan att de också, som Goffman (1974) beskriver, samtidigt är publik och därför kan berätta 

om sina klasskompisars olika roller. Kim berättar hur det kan gå till om någon som vanligtvis 

är trygg i sin roll på idrotten och är populär gör misstag i sitt idrottsliga utövande: Men det är 

såhär att om de gör fel eller om de inte skjuter bra, de populära, då blir det såhär det gör 

inget, för de brukar ändå vara duktiga. De idrottslärare vi intervjuat berättar också att de 

ser att eleverna bedömer varandra. Billie:  

...det bidrar nog absolut till att det är då blir jobbigt att vara i en idrottshall där allting 

handlar om prestation. Eller alltså det gör inte, nej, så ska jag inte säga för det gör det 

absolut inte. Men hos dem så gör det det.  

Spelet som aktör där eleverna blir bedömda är alltså verkligt och något som även bekräftas av 

idrottslärarna. Idrottsläraren Terry berättade att hen också kan se att situationer uppstår 

som elever upplever som tävlingsmoment, även fast det inte var meningen med uppgiften. I 

dessa fall ser Terry att elever kan känna sig uttittade:  

Men även om man gör saker som jag inte upplever som ett tävlingsmoment och inte andra 

heller så kan ju de uppleva det som ett tävlingsmoment. Bara att dribbla med en boll framåt 

och tillbaka. [...] Så kan ju en enskild elev uppleva det som en tävling eller att de blir tittade 
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på. Och får de då kommentarer som kan vara lite elaka inom citationstecken då, att de gör 

fel eller någonting, det är klart det här sätter sig hos dem i huvudet. 

6.2.2 Den osynliga publiken och vikten av vana och repetition 

När Terry berättar att hen tror att elaka kommentarer sätter sig hos dem5 i huvudet tolkar vi 

som en del av den publik som Goffman (1974) kallar den osynliga publiken. Detta fenomen 

menar Goffman är något som kan få en person att göra något som om den var observerad fast 

personen är ensam. I citatet kommer det alltså från den verkliga publiken, en annan aktör 

som uttalar det, men när det satt sig i huvudet så kan eleven se framför sig vilka reaktioner 

denne kommer att få av ett visst agerande, exempelvis en dålig insats på skolidrotten. Detta 

kan göra att elever känner en rädsla inför att agera på idrottslektionen. Terry berättade också 

att hen tror att tidigare negativa upplevelser kan spela en stor roll för hur om eleven tycker 

det är obehagligt med idrotten. Tidigare positiva erfarenheter verkar däremot vara positivt 

för deltagandet.  

Idrottslärarna berättar att de ser ett samband mellan att de elever som utför någon form av 

idrott på fritiden också tar för sig mer på skolidrotten. Vi tolkar det som att de eleverna har 

fått mer träning inom sport och idrott känner sig mer säkra och har därför lättare för att 

agera på scenen som är idrottslektionen. Även om varje framträdande är unik utan givna 

repliker så har dessa elever en trygghet i att de är kapabla att leva upp till rollen som 

idrottsutövande elev på grund av utförlig repetition på området som ger positiva 

erfarenheter. För att kunna upprätthålla sitt själv utifrån Goffman (2007) tolkar vi att det för 

dessa elever inte är nödvändigt att försöka tona ner deras insats eftersom att de inte har 

något att dölja som skulle kunna påverka detta själv negativt. Det innebär att elever som är 

trygga på en viss scen också vågar ta för sig mer där. 

6.2.3 Team, klickar och att välja sin publik 

Goffman (1974) beskriver att varje aktör ingår i olika team som kännetecknas av att 

medlemmarna har någon minsta gemensam nämnare och är ömsesidigt beroende av 

varandra. En informell grupp som kan bildas på olika sätt kallar Goffman istället för klick 

(1974). I en skolklass finns flera olika kompisgrupperingar som kan kallas klickar. Vi får flera 

tydliga exempel i intervjuerna med eleverna på sådana tillhörigheter, till exempel säger Kim: 

Om Alex skulle vara sjuk, då skulle jag aldrig vara med, för jag vet inte vem jag ska vara 

med då. Citatet visar hur viktig en klick är och hur vilsen en elev kan känna sig utan den som 

sin medaktör. Idrottsläraren Billie berättade hur det kunde se ut när elever valde att inte 

delta på en idrottslektion:  

...men det är ofta så här, de som inte är med, om de är flera så är det ju ofta från samma 

gäng, eller vad man ska säga, kompiskrets. Så de som jag skickar ut på promenad eller som 

                                                        

5 Eleverna 
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liksom inte får vara med i hallen, det är ju sällan det är en från det gänget, en från det 

gänget och en från det gänget. Utan då är ju det gänget som inte är med.  

Det här beteendet skulle kunna visa att elever som inte får chans att delta med de medspelare 

som de behöver, alltså personer från samma klick, hellre avstår och låter sig påverkas av 

klickens kultur än att gå emot den. Idrottsläraren Terry ser också att om de elever som tycker 

att det kan kännas jobbigt att delta har ett kompisgäng som kan uppmuntra dem att vara 

med så ökar chansen att de eleverna deltar mer på sikt: ...annars är det ju så att några väljer 

bort vissa saker, men har man då kamrater som då kan vara med och pusha en och vara 

med, då på sikt så kan man få med de här eleverna också. Det kan förstås som att dessa 

elever har medspelare som hjälper dem att agera på scenen, vilket är avgörande för att de ska 

fortsätta vara med trots en viss osäkerhet på sitt framträdande. 

Goffman (1974) visar också att aktören kan föredra viss publik framför annan. Som aktör kan 

man uppleva att en publik är mer förlåtande och mindre kritisk än en annan publik. Eftersom 

varje aktör samtidigt är publik kan man förstå att för de elever som känner sig osäkra på 

scenen blir möjligheten att välja eller välja bort publik viktigt. Ett sätt att välja publik, eller få 

spela med den publik som man trivs med är att få vara med sina kompisar under lektionen. 

Sam berättar hur obekvämt det kan kännas att delta utan kompisar: ...jag har de jag brukar 

vara med och sen pratar jag nästan inte med någon annan. Och om jag blir indelad med de 

som jag aldrig har pratat med, då känner jag mig jätteobekväm. Ett sätt att välja bort den 

publik som aktören vill undvika är att på olika sätt försöka undgå att vara med på 

idrottslektionen, eller som en kompromiss att delta på något annat sätt. De elever vi 

intervjuat berättar att sådana aktiviteter kan vara att gå ut på promenad eller få träna själv i 

gymmet. Eleven Robin Berättade varför hen ville vara på gymmet: ...lite som en fristad och 

då kan man göra någonting där inne som att träna utan att man ska ha press på sig. Vi ser 

alltså att Robin känner sig mer bekväm med att inte ha en publik som tittar på och bedömer 

framträdandet. 

6.2.4 Rollkonflikt och interrollkonflikt 

Goffman (1974) beskriver hur varje person har flera olika roller i olika sammanhang och även 

att en och samma roll kan ha olika förväntningar på sig som gör den svår att genomföra. I 

intervjuerna med eleverna får vi inte fram något som tyder på att deras deltagande påverkas 

av deras upplevda förväntningar utifrån exempelvis kön. Däremot kunde de idrottslärare vi 

intervjuade berätta för oss att de såg skillnader i deltagande och attityder utifrån kön. Billie 

uppfattar till exempel olika bakomliggande faktorer när tjejer inte deltar och när killar inte 

deltar på skolidrotten:  

...många flickor som inte deltar, deltar inte för att de kanske tycker att det är lite jobbigt med 

idrott. och Killarna som inte är med, de är nog inte med bara för att de liksom tycker inte att 

det är viktigt.  

Det skulle kunna vara så att anledningen till att tjejerna tycker att det är jobbigt beror på att 

de inte vet hur de ska genomföra sin roll på idrottslektionen. Men den här tolkningen är 
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utifrån Billies uppfattning. Terry berättar angående frånvaro att det är ovanligt att elever inte 

deltar alls, men bland de elever som har minst närvaro är tjejer överrepresenterade och att 

det kan finnas ett samband med att de nyligen har kommit till Sverige. Utifrån vad lärarna 

berättar skulle det kunna tolkas som någon form av rollkonflikt, men i intervjuer med 

eleverna framkommer inget som vi kan koppla till rollkonflikt 

7 SLUTDISKUSSION 

7.1 Hur man kan förstå frånvaro och inaktiv närvaro 

Studiens syfte var att undersöka och jämföra elevers och idrottslärares perspektiv på orsaker 

till att vissa elever inte deltar på skolidrotten. Som svar på vår första frågeställning Vilka 

orsaker till upprepad frånvaro och inaktiv närvaro anger elever respektive idrottslärare? 

fann vi elevens upplevelse av sin egen prestation och kompetens, jämförelse mellan elever, 

vikten av kompisar och kompisgäng, krav på betyg, bakgrund och vana av idrott. Vi kan se att 

kompisar är en viktig faktor för att delta på skolidrotten och vi förstår det som att det blir 

särskilt viktigt för dem som känner sig osäkra eller känner obehag i samband med 

idrottslektionen. Vi kan också se att elever kan uppleva att idrotten handlar om prestation 

och vi menar att de gynnas av att ha tidigare erfarenheter av idrott som skapar trygghet för 

dem på idrottslektionen. Vi fann även andra faktorer som bidrog till en negativ upplevelse av 

skolidrotten, men som inte direkt var orsaker till att inte delta på lektionen. Obehag och 

osäkerhet i omklädningsrummet och duschen kan bidra till att många elever inte duschar 

efter lektionen.  

Utifrån frågeställningen Vilka likheter och/eller skillnader framkommer och hur kan man 

förstå dem? fann vi att dessa elever och lärare ansåg att kompisar var en viktig faktor. 

Idrottslärarna såg att kompisar kunde påverka att en elev var med mer eller mindre, och de 

elever som vi intervjuade underströk att kompisar var viktigt, ibland avgörande, för att de 

skulle delta. När det gäller skillnader hade lärarna delvis ett annat perspektiv. De såg ett 

samband mellan elevens idrottsliga vanor på fritiden och hur aktiva de var på skolidrotten. 

Några av eleverna i den här studien som kände obehag i samband med idrotten berättade att 

de ändå hade någon form av idrottsaktivitet på fritiden, något som alltså delvis går emot 

idrottslärarnas bild. Utifrån Bourdieus syn på kapital (Järvinen, 2007) förstår vi att det är 

fördelaktigt för elever att ha vissa sociala och kulturella kapital och att elever på arenan 

skolidrotten gynnas av att ha tidigare erfarenheter av idrott och hälsa samt att det är positivt 

för tryggheten att ha stöttande kompisar. Utifrån Goffmans rollteori (1974) förstår vi 

elevernas sätt att uppträda på skolidrotten. Vi ser att elever både är aktörer och publik och att 

de ständigt bedömer och jämför sig med varandra. På idrotten är det svårt för elever att välja 

sin publik eftersom de utför aktiviteterna inför resten av klassen, något som många elever 
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kan uppleva som jobbigt och hur den upplevelsen blir för den enskilde individen förstår vi 

kan bero på dennes tillhörighet i olika klickar. 

Utifrån vad eleverna berättar ser vi en oro för att göra fel vilken åtminstone mildras om man 

har kompisar i närheten. Vi tror därför att det är extra viktigt att skolans elevhälsa arbetar för 

att motverka den här oron för att göra fel. Oron som eleverna känner visar att de har mindre 

av trygghet som kapital. Vi ser också en risk att de elever som inte är aktiva på skolidrotten 

kan fastna i en roll som gör det svårt att bryta sig ur ett negativt mönster. För att bryta 

sådana rollmönster och för att skapa jämvikt utifrån kapital på skolidrotten är det viktigt att 

skolan arbetar aktivt för att uppmärksamma dessa elever och hitta orsaken till deras 

beteende. Eftersom det är skolplikt och deltagande på idrotten är obligatorisk så är det en 

viktig del i skolans sociala arbete att förstå varför elever inte vill delta på skolidrotten för att 

kunna skapa en positiv och trygg upplevelse av skolidrott. Hansen (2017) visar att fysisk 

aktivitet på ett effektivt sätt kan motverka psykisk ohälsa och därför blir det viktigt att skolan 

arbetar förebyggande för att påverka elevernas attityd till idrott. Vi tror att ett nära 

samarbete mellan elevhälsan och idrottslärare inte bara gynnar de elever som ofta avstår från 

idrotten, utan också de som känner obehag, för att snabbt se dem innan de har fastnat i en 

roll som innebär inaktiv närvaro eller frånvaro. Ett sådant samarbete kan innefatta 

individuell planering och uppföljning av varje enskild elev som visar någon form av tecken på 

upprepad frånvaro eller inaktiv närvaro. 

7.2 Slutsats med förslag till vidare forskning 

Vår slutsats är att det kan finnas ett samband mellan att utöva någon form av idrott på 

fritiden och att vara aktiv på skolidrotten. Vi upptäckte en oro hos elever för att göra fel eller 

inte vara tillräckligt bra, som vi förstår kan grunda sig i att eleverna jämför sig med varandras 

prestationer och upplever därför vissa moment som utpekande. Vi fann att kompisar är en 

viktig faktor för att vilja delta, det gäller särskilt om eleven inte känner sig trygg på 

idrottslektionen. Vi inser att det kan finnas andra ytterligare orsaker till att elever inte vill 

delta på skolidrotten utöver de orsaker som vi har presenterat i den här studien. Det är viktigt 

att öka förståelsen för hur deltagandet på skolidrotten kan bidra till en aktiv livsstil i övrigt 

och därmed motverka olika former av psykisk ohälsa. Ett förslag till vidare forskning är att 

undersöka om fler idrottstimmar i lågstadiet skulle kunna bidra med vana och trygghet och 

om det i sin tur kan förebygga frånvaro och inaktivitet på idrottslektionerna i högstadiet. 

Ytterligare ett förslag är att undersöka om det finns något samband mellan svårigheter i 

andra skolämnen och graden av närvaro på skolidrotten.  
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BILAGA A INTERVJUGUIDE TILL ELEV 

• Hur många gånger i veckan har ni idrott och hur länge? 

• Vad tycker du om att ha idrott? (Roligt, tråkigt, jobbigt, tryggt, otryggt.) 

• Vad tycker du är bäst med idrottslektionerna? 

• Vad tycker du är sämst med idrottslektionerna? -Hur, -Vad, -Utveckla 

• Brukar hela klassen vanligtvis vara på med idrotten? (Följdfråga: på vilket sätt är de 

inte med? de som inte brukar vara med, vad tror du det beror på?) 

• Finns det någon/några specifika situationer på idrotten som du kan tänka dig är 

jobbig för andra elever? 

• Vad tror du att det kan finnas för anledningar till att man inte vill vara med på 

idrotten? 

• Känner du att du får samma chans att delta som andra elever? 

• Upplever du någon situation som är kopplad till idrotten som jobbig? Beskriv, 

förklara. 

• Hur upplever du idrotten idag om du jämför med idrotten på lågstadiet eller 

mellanstadiet, eller på någon annan skola? 

• Hur är omklädningsrummen (inkl. duschrummet) tycker du? Är de bra (fräscha, 

trevliga, rymliga) eller finns det något som du skulle vilja förändra med dem? 

• Hur tycker du att en bra idrottslärare ska vara? 

 

• Vilken roll tror du dessa spelar för att elever ska vilja delta på skolidrotten? 

- Stöd från kompisar 

- Stöd från familj 

- Bra förebilder (media, tränare, andra viktiga vuxna) 

- Självbild (självförtroende, självkänsla) 

- Miljö (ex. omklädningsrum) 

- Lärarens sätt att förmedla skolämnet och förmåga att bemöta varje elev? 

- Något annat? 

• Hur skulle en perfekt idrottslektion se ut enligt dig? 

• Finns det något du har kommit på under intervjun eller något du vill tillägga?



 

 

BILAGA B INTERVJUGUIDE TILL LÄRARE 

 

Inledande frågor 
 

• Hur länge har du jobbat som idrottslärare? Hur länge har du jobbat här? 

• Är du utbildad idrottslärare? 

• Hur många elever har du? 

 

 

Inte deltar alls 

• Hur vanligt är det att elever avstår från idrotten? (inte pga sjukdom eller skador, 

ELLER bara blir sjuk på idrotten)  

-Hur kan det se ut isåfall: (lappar? sjuk/mens/huvudvärk/ont i halsen etc. eller bara 

frånvaro/skolk utan meddelande) 

-Vad tror du att det kan beror på (egentligen?)? 

• Kan du isåfall uppskatta ungefär hur många per klass?  

-Är det någon skillnad utifrån kön på vilka som inte deltar?  

• Är det ofta samma elever? 

 

Byter om men är inte aktiv 

• Hur vanligt är det att elever byter om till idrottskläder men ändå inte deltar aktivt på 

lektionen, det vill säga gör minsta möjliga ansträngning? 

• Vilka faktorer tror du spelar roll för att elever inte är aktiva under lektionen?  

• Ser du någon skillnad på inaktivitet på idrottslektionerna utifrån kön? 

 

Osäkerhet 

• Upplever du att det finns elever som känner sig osäkra på idrottslektionerna?  

-Vad tror du att det i så fall beror på? (Otrygga med sig själva, otrygga med miljön, 

otryggt att ha en aktivitet inför andra) 

• Hur uppfattar du att eleverna hanterar sin osäkerhet? 

• Ser du någon skillnad utifrån kön hur eleverna hanterar sin osäkerhet? 

 

Avslutande 

• (om det behövs?) Hur tror du att man skulle kunna öka närvaron/det aktiva 

deltagandet?  

-Hur jobbar du med det? 

• På vilket sätt tror du följande saker spelar roll för att eleverna ska vilja delta på 

skolidrotten? 



 

 

- Stöd från kompisar 

- Stöd från familj 

- Bra förebilder (media, tränare, andra viktiga vuxna) 

- Självbild (självförtroende, självkänsla) 

- Miljö (ex. omklädningsrum) 

- Lärarens sätt att förmedla skolämnet och förmåga att bemöta varje elev? 

- Något annat? 

• Vad är en perfekt idrottslektion enligt dig? 

• Finns det något du har kommit på under intervjun eller något du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

BILAGA C MISSIVBREV 

Vi är två studenter som studerar på socionomprogrammet vid Mälardalens Högskola i 

Eskilstuna. Vi skriver nu vår C-uppsats inom socialt arbete och vi har valt att inrikta oss mot 

skolungdomar och deras relation till ämnet skolidrott. Vårt syfte är att undersöka och 

jämföra elevers och idrottslärares perspektiv på orsaker till att vissa elever inte deltar på 

skolidrotten. Vi är därför intresserade av att genomföra intervjuer med en idrottslärare och 

elever i årskurs 9 (6-8st) som har en inblick i detta problem. En intervju beräknas ta ungefär 

30 min och vi önskar genomföra intervjuerna avskilt, förslagsvis i ett grupprum på skolan.  

I vår studie så kommer vi utgå ifrån vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär 

att det är helt frivilligt att delta i studien och deltagarna kan när som helst under intervjuns 

gång avbryta. Materialet i vår studie kommer behandlas konfidentiellt och endast användas 

till forskning. Det betyder att varken elev eller lärare kommer nämnas med namn och att 

informationen som de lämnar inte kan användas emot dem. Dessa principer kommer vi att 

förklara för varje elev och idrottslärare vid intervjutillfället. 

Vi hoppas att vi kommer kunna nå dig inom kort och att ni också är intresserade av att ta del 

av denna undersökning. Höra gärna av er vid eventuella frågor eller funderingar. 

Med vänliga hälsningar 

Mathilda Hagman: mhn15017@student.mdh.se, XXX-XXX XX XX 

Sofia Tenglin: stn15004@student.mdh.se, XXX-XXX XX XX 

 

För kontakt med ansvarig handledare på Mälardalens Högskola kontakta Pernilla Liedgren, 

universitetslektor i socialt arbete på  

Mail: pernilla.liedgren@mdh.se  

Telefonnummer: XXX-XXXXXX 

 

 

mailto:mhn15017@student.mdh.se
mailto:stn15004@student.mdh.se
mailto:pernilla.liedgren@mdh.se


 

 

BILAGA D SAMTYCKESBREV 

Hej, 

Vi är två studenter som studerar på socionomprogrammet vid Mälardalens Högskola i 

Eskilstuna. Vi skriver nu vår C-uppsats inom socialt arbete och vi har valt att inrikta oss mot 

skolungdomar och deras relation till skolidrott. Vi är därför intresserade av att genomföra 

intervjuer med elever i högstadiet som har en inblick i detta. Eleverna kan välja att delta 

enskilt eller tillsammans med en annan elev och det beräknas ta cirka 20 minuter. 

Vi vill med detta brev be er som vårdnadshavare om tillåtelse att ert barn deltar i den intervju 

som ingår i examensarbetet. De elever som finns med i undersökningen kommer inte att 

nämnas vid namn eller på annat sätt kunna vara möjliga att urskilja i undersökningen. I 

enlighet med de etiska regler som gäller är deltagandet helt frivilligt. Ert barn har rättigheten 

att när som helst välja att avbryta deltagandet. Materialet behandlas strikt konfidentiellt och 

kommer inte att finnas tillgängligt för annan forskning. 

Vad vi behöver från er är att ni som elevens vårdnadshavare skriver under detta brev så att 

eleven kan ta med sig brevet till skolan senast tisdag 6 februari. 

 

 Som vårdnadshavare ger jag tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 

Datum …………………… 

 

……………………………………………………..…………………………………………. 

Vårdnadshavares underskrift/er 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Elevens namn 

 

Har ni ytterligare frågor ber vi er kontakta oss på nedanstående adresser eller 

telefonnummer: 

Med vänliga hälsningar 
Mathilda Hagman: mhn15017@student.mdh.se, XXX-XXX XX XX 
Sofia Tenglin: stn15004@student.mdh.se, XXX-XXX XX XX 
 

Ansvarig handledare på Mälardalens Högskola: Pernilla Liedgren, universitetslektor i socialt 
arbete. 
Mail: pernilla.liedgren@mdh.se  
Telefonnummer: XXX-XXXXXX  

mailto:mhn15017@student.mdh.se
mailto:stn15004@student.mdh.se
mailto:pernilla.liedgren@mdh.se


 

 

BILAGA E EXEMPEL PÅ MENINGSKONCENTRERING 

Transkibering Meningkoncentrering Teman 

annars är det ju så att några väljer bort 
vissa saker, men har man då kamrater som 
då liksom kan vara med och puscha en och 
såhär då vara med, då på sikt så kan man 
få med dem här eleverna också, men 
umgås man med de här kamraterna som 
inte, absolut inte, då är det jättesvårt.  
M: det blir liksom en kultur som kan dra åt 
den ena eller det andra hållet? 
Ip: ja men precis, det är tufft att lämna 
sina kamrater och säga men jag vill 
faktiskt vara med, då ska man hellre 
smälta in i gänget. 
 

Kompisar har stor 

påverkan. De kan påverka 

både så att en person 

deltar mer eller deltar 

mindre 

Kompisar 

Ip: är man uppvuxen i en familj som är 
vana att liksom, som har det som en kultur 
i familjen. Det vill säga vi motionerar, vi 
går kanske på friskis och svettis, vi är ute i 
skogen och rör på oss. Det är klart att då 
hamnar det ju, det är mycket lättare att 
vara med och tycker att det är viktigt att 
röra på sig. Och motsatsen är ju förstås då 
att om man har en familj som inte gör det, 
eller som tycker att det är jättejobbigt, har 
haft en tråkig erfarenhet av det här i sin 
egen skola osv, så påverkar det också så att 
jag tror att det har en stor betydelse, jo 
men det har det 

Familjens kultur och 

vanor gällande sport och 

motion påverkar barnets 

attityd till idrott 

Familj, vana 
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