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SAMMANFATTNING 

Hälsofrämjande arbete inom området fysisk aktivitet kan bidra till flertalet hälsovinster. Att 

Sverige ska prioritera arbete för att minska ojämlikhet i hälsa, främja fysisk aktivitet samt 

inrikta insatser mot målgruppen barn och unga beskrivs i ”Regeringens proposition En 

förnyad folkhälsopolitik 2007/08:110”. Barn och unga spenderar en stor del av sin tid i 

skolan vilket möjliggör för den att inverka på deras hälsa. Enligt tidigare studier deltar flickor 

i lägre utsträckning än pojkar vid skolidrott vilket tyder på en ojämlikhet mellan könen. 

Syftet med studien var att undersöka flickors upplevelser av skolidrotten. Den metod som 

använts är kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Vid urvalet tillämpades ett 

målstyrt urval där sex flickor i gymnasiet som undervisats i skolidrott under sin gymnasietid 

tillfrågades att delta. Den analysmetod som tillämpats är kvalitativ manifest innehållsanalys. 

Det resultat som framkom var att flickors upplevelser av skolidrotten kan påverkas av 

faktorer som läraren, klasskamrater samt utformning av lektioner och aktiviteter. Känslor av 

otrygghet hos flickor kan ha inverkan på motivationen till att delta. Motivationen kan även 

påverkas av om individens intressen belyses. En viss ojämlikhet mellan könen inom 

skolidrott kan synliggöras enligt de framkomna resultaten. 

Nyckelord: Flickors upplevelser, Fysisk aktivitet, Hälsofrämjande arbete, Idrott i skolan, 

Kvalitativ metod, Ojämlikhet i hälsa 

  



 

ABSTRACT 

Health promotion and physical activity can contribute to several health benefits. Sweden 

shall prioritize work to reduce health inequalities, promote physical activity and focus on 

interventions aimed on children and young people, is described in "Regeringens proposition 

En förnyad folkhälsopolitik 2007/08:110". Children and young people spend much time in 

school, which enables the possibility to affect their health. According to previous studies, girls 

participate lesser extent than boys at school sports which indicating an inequality between 

the sexes. The aim of the study was to examine girls' experiences of school sport. Qualitative 

method with semi-structured interviews was used. With a goal-oriented selection, wore six 

girls in high school who taught in school sports during their high school years asked to 

participate. The analysis method applied is qualitative manifest content analysis. The results 

that emerged was that girls' experiences of school sport can be affected by factors such as the 

teacher, classmates and the development of lessons and activities. Feelings of insecurity may 

have an impact on the motivation to participate. Motivation can also be influenced by the 

individual's interest in school sports. A certain gender inequality in school sports can be 

visualized. 

Keywords: Girls' experiences, Physical activity, Health promotion, School sports, Qualitative 

method, Health inequalities 
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1 INTRODUKTION 

Att arbeta hälsofrämjande inom området fysisk aktivitet är ett av de uppsatta målområden 

som finns angivna av regeringen för att förbättra hälsan hos befolkningen. Det beskrivs även 

att Sverige ska arbeta för att öka jämlikheten i hälsa, samt att målgruppen barn och unga ska 

prioriteras. 

Tidigare studier har visat att flickor är mindre fysiskt aktiva i jämförelse med pojkar samt 

deltar på skolidrotten i lägre utsträckning. Det har även visat sig att skolidrottens utformning 

riktar sig mer till pojkars intressen än flickors vilket tyder på en ojämlikhet i förhållande till 

kön. Då barn och unga spenderar stor del av sin tid i skolan anses den ha möjlighet att 

påverka deras livsstil framåt i livet. Att förbättra skolidrottens utformning och belysa den 

nuvarande problematiken inom området kan möjliggöra för en förbättrad hälsa hos barn och 

unga. Hälsofrämjande arbete inom området kan på så sätt även kopplas till regeringens 

uppsatta mål gällande fysisk aktivitet, ökad jämlikhet i hälsa samt prioritering av målgruppen 

barn och unga. 

Intresset för att studera området närmare uppkom efter en praktik under hösten 2015 på 

Idrottsförvaltningen i Stockholms stad, vars uppdrag är att arbeta hälsofrämjande inom 

området fysisk aktivitet. Att förvaltningen belyste arbetet gällande ojämlikhet mellan pojkar 

och flickor i förhållande till idrott samt egna tidigare upplevelser av skolidrotten bidrog till 

val av ämnesområde i studien. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Hälsa 

Hälsa är ett begrepp som kan beskrivas och definieras på olika sätt. En definition av 

begreppet är framtaget av World Health Organization (WHO) där hälsa beskrivs som 

fullständigt fysiskt, socialt och psykiskt välbefinnande (WHO, 1998). Begreppet hälsa 

innefattar där av mer än enbart frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning. WHO 

beskriver hälsa som en mänsklig rättighet och resurs som krävs för att människor ska ha 

möjlighet att leva sina liv individuellt och självständigt med tillgång till ekonomisk och social 

produktivitet. För att uppnå en god hälsa behöver hänsyn tas till sociala och ekonomiska 

förhållanden men även till miljön där individerna befinner sig samt livsstilsfrågor av olika 

slag (WHO, 1998). Att skapa jämlikhet i hälsa innebär en strävan efter att alla individer 

oavsett bakgrund ska ha rätt till en god hälsa och välbefinnande, vilket är en av de 

utmaningar som världen står inför (Folkhälsomyndigheten, 2015). 

2.2 Hälsofrämjande arbete 

Att arbeta hälsofrämjande för att förbättra befolkningens hälsa innebär att förbättra sociala, 

ekonomiska och miljömässiga omständigheter för individerna. Genom att arbeta 

hälsofrämjande inom dessa områden tillgängliggörs de faktorer som krävs för att människor 

ska ha möjlighet att uppnå en god hälsa och göra hälsosamma val i livet. WHO (1998) 

beskriver att en av organisationens målsättningar är att arbeta hälsofrämjande med 

utbildning inom hälsa vilket innebär att skapa en medvetenhet hos människor och att sprida 

kunskap om vad som påverkar hälsan, riskfaktorer samt riskbeteenden. Genom att förmedla 

kunskaper inom hälsa kan både individers och samhällets hälsostatus förbättras (WHO, 

1998). I ”Regeringens proposition En förnyad folkhälsopolitik 2007/08:110” beskrivs hur 

Sverige ska utveckla och främja människors hälsa genom att arbeta inom elva olika 

målområden.  I dokumentet beskrivs även att barn och unga samt äldre är målgrupper som 

ska prioriteras. Vilka aktiva val av levnadsvanor och livsstil som utförs i livet grundar sig till 

stor del under barn och ungdomsåren vilket medför att arbete i dessa grupper bör prioriteras. 

Att arbeta hälsofrämjande inom arenor som förskola, grundskola och gymnasium kan därför 

anses ha en betydande effekt på barns och ungas framtida liv då stor del av tiden spenderas i 

dessa miljöer (Rhodes et al., 2015).  
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2.3 Fysisk aktivitet 

 

Ett av de elva prioriterade målområden som framtagits i ”Regeringens proposition En 

förnyad folkhälsopolitik 2007/08:110” är målområde sex, fysisk aktivitet, där vikten av att 

främja och möjliggöra en aktiv livsstil framhävs. 

Att vara fysiskt aktiv innebär rörelse av kroppen och dess muskler vilket medför att 

energiförbrukningen ökar. Begreppet kan delas in i tre olika delar för att beskriva olika typer 

av energiförbrukning. För att kroppens olika funktioner ska fungera omsätts ungefär 60 

procent av en individs energiförbrukning, vilket namnges basalmetabolismen. Vidare utgörs 

ungefär 10 procent av energiförbrukningen av matsmältningsprocessen. Den del av 

energiförbrukningen som är mest varierande hos människor är den fysiska aktiviteten som, 

vid en medelvärdig nivå, utgör cirka 30 procent av energiförbrukningen. Att vara fysisk aktiv 

kan innebära aktiviteter inom en rad olika områden beroende av intresse, möjligheter och 

förutsättningar. Exempelvis kan aktiviteter som promenader, cykling, motion som sker i 

vardagen eller på arbetet och tävlingsinriktade aktiviteter räknas in i begreppet. Hur den 

fysiska aktiviteten påverkar individen och dess hälsa är beroende av intensiteten i utförandet 

då högre intensitet resulterar i en högre energiförbrukning (Statens Folkhälsoinstitut, 2006).  

2.4 Hälsofrämjande fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet som benämns hälsofrämjande innebär att intensiteten är på en nivå som 

medför positiva effekter på individens hälsa med olika hälsovinster, utan att utgöra någon 

risk eller skada. För att uppnå positiva effekter på hälsan krävs att individen är måttligt 

fysiskt aktiv i minst 30 minuter fem dagar i veckan, alternativt intensivt fysiskt aktiv i minst 

30 minuter tre gånger i veckan. Detta utgör den rekommendation för fysisk aktivitet för 

vuxna som beskrivs av Svenska myndigheter. För att den fysiska aktiviteten ska räknas som 

måttlig eller intensiv krävs ett påslag med minst 150 kalorier utöver kroppens basala 

energiförbrukning och kan som exempel motsvara 30 minuters rask promenad dagligen. Sett 

till barn och unga finns det skillnader i de angivna rekommendationerna då minst 60 

minuter måttlig eller intensiv fysisk aktivitet rekommenderas varje dag. De positiva effekter 

som fysisk aktivitet kan resultera i är exempelvis minskad risk för olika sjukdomar som hjärt- 

och kärlsjukdomar, diabetes typ 2, högt blodtryck samt övervikt och fetma. Fysisk aktivitet 

har även visat sig ha positiv effekt på individers psykiska hälsa och vara en bidragande faktor 

till ökad självkänsla, självtillit och ökad livskvalité (Statens Folkhälsoinstitut, 2006). 

Undersökningar som genomförts på global nivå visar att enbart 20 procent av barn och unga 

uppnår den rekommenderade mängd som motsvarar 60 minuters fysisk aktivitet per dag. 

(Carlin, Murphy & Gallagher, 2015). Detta tyder på att problematiken även förekommer i 

andra länder utöver Sverige.  

Resultatet från tidigare studier kan styrkas ytterligare då en undersökning som genomförts i 

Sverige år 2010 av Folkhälsomyndigheten angående befolkningens hälsa visade att barn och 

unga är en målgrupp där stillasittandet ökar (Folkhälsomyndigheten, 2010). Mätningar som 
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utförts på barn och unga i åldrarna 11 till 15 år påvisar att enbart 33 procent var fysiskt aktiva 

i den grad som krävs för att inge positiva effekter på hälsan. Resultaten kan jämföras och 

liknas vid det som framkommit i undersökningar på global nivå. I det här fallet innebar 

tillräcklig fysisk aktivitet minst en timmes aktivitet fem dagar i veckan. De som uppnådde 

den lägsta nivån av fysisk aktivitet i undersökningen var flickor som fyllt 15 år där enbart 28 

procent uppnådde nivån. Sett till pojkar i likvärdig åldersgrupp var det 37 procent som var 

tillräckligt fysiskt aktiva vilket tyder på en skillnad mellan könen (Folkhälsomyndigheten, 

2010). I en rapport från Folkhälsomyndigheten (Statens Folkhälsoinstitut, 2006) beskrivs att 

en stillasittande livsstil hos barn och unga är en växande problematik. Det är även i åldrarna 

15 till 19 år de flesta avhoppen inom idrottsföreningar sker vilket bidrar till en minskad total 

fysisk aktivitetsnivå. Studier visar att barn och unga överlag inte är aktiva i den mån som 

rekommenderas trots att skolidrotten tas med i beräkningarna. Även i detta fall beskriver 

folkhälsomyndigheten att flickor i 15-års ålder är den grupp som är fysiskt aktiva i lägst 

utsträckning (Statens Folkhälsoinstitut, 2006). 

En engelsk studie som tidigare utförts på 12-åringar belyser problematiken gällande flickors 

låga fysiska aktivitetsgrad där jämförelser mellan könen är centralt. Studien visade att 

faktorer som vänner, familj, konsekvenser av att inte delta, positiv påverkan från människor i 

omgivningen samt resurstillgångar är några av de anledningarna till att ungdomar motiveras 

till att delta i fysik aktivitet. Vidare visade studien även att nya aktivitetsformer samt att 

skolan kan erbjuda olika aktivitetsformer tillsammans med vänner och klasskamrater kan 

öka vidmakthållandet av en fysisk aktiv livsstil hos barn och unga. I undersökningens resultat 

framförs att synliga könsskillnader är förekommande gällande vilka aktivitetsformer flickor 

och pojkar föredrar att utöva (Carlin et al., 2015).  

2.5 Skolidrott 

Att möjliggöra för fysisk aktivitet och belysa hälsa är en strävan som enligt Skolverkets (2011) 

läroplan ska beaktas av samtliga skolor i Sverige. I gymnasiet är målet att erbjuda 

regelbunden fysisk aktivitet för samtliga elever. Ämnet idrott och hälsa syftar till att delge 

kunskap till eleverna om vikten av fysisk aktivitet, friluftsliv och motion i olika former samt 

möjliggöra för upplevelser inom området. Eleverna ska kunna använda sig av fysisk aktivitet 

för att uppnå en bättre hälsa samt utveckla den egna förmågan att utföra idrott. Det beskrivs 

även att alla eleverna ska upplysas om risker som kan komma av fysisk inaktivitet och en 

stillasittande fritid. Att ämnet även ska bidra till att individen utvecklar olika intressen inom 

olika typer av idrottsformer är något som belyses i ämnesbeskrivningen. För att möjliggöra 

deltagande för samtliga elever ska utformningen av lektionerna anpassas efter behov och 

målsättningar. En grundtanke som ska genomsyra undervisningen är att motarbeta normer 

och föreställningar som kan förekomma gällande vad som anses manligt och kvinnligt inom 

idrott samt belysa påverkande faktorer av dagens kroppsideal. De beskrivs även att idrotten 

ska vara jämlik och att eleverna ska kunna genomföra ett aktivt ställningstagande gällande 

frågor som berör identitet och könsmönster. Etik och moral är något som ständigt ska 

synliggöras och begrundas i samtliga moment (Skolverket, 2011). Enligt Faskunger (2013) 
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finns det tidigare undersökningar som tyder på att pojkars intressen inom skolidrotten 

prioriteras i större grad än flickors vilket kan ifrågasätta jämlikheten. 

Rhodes (et al., 2016) belyser vikten av att vara fysisk aktiv i ungdomsåren för att upprätthålla 

en fysisk aktiv livsstil under resterande del av livet. Det faktum att fysisk aktivitet minskar 

risken att drabbas av dagens folksjukdomar är centralt vid diskussioner kring hälsofrämjande 

arbete inom området. Det är främst i industriländerna som problematik gällande 

stillasittande hos barn och unga förekommer trots en medvetenhet hos befolkningen om de 

negativa effekterna som en fysisk inaktiv livsstil kan medföra (Rhodes et al., 2016). En 

undersökning på kanadensiska barn som genomförts visade, likt tidigare studier inom 

området, att enbart 15 procent är fysisk aktiva i den rekommenderade mängden 60 minuter 

per dag. Det medför att om hälsofrämjande arbete inom området prioriteras kan det 

resultera i en förbättrad hälsa hos befolkningen. Då det har visat sig att skolan är en av de 

viktigaste arenorna gällande möjlighet att påverka barns fysiska aktivitet vilket medför vikten 

av väl utarbetade program och prioritering inom området. Att undersöka utformning av 

skolidrotten kan där av anses nödvändigt (Rhodes et al., 2016). De livsstilsvanor som 

implementeras under barn och ungdomsåren är även vanligen de vanor som medföljer 

resterande del av livet vilket ytterligare motiverar vikten av att arbeta hälsofrämjande inom 

den aktuella miljön (Folkhälsomyndigheten, 2006). 

Tidigare studier som genomförts på gymnasieungdomar i USA påvisar en problematik kring 

att flickor anser att pojkarna tar mer plats under skolidrotten. Det visar sig även att pojkars 

språk och uppträdande kan resultera i att flickor påverkas negativt och inte vågar delta på 

skolidrotten fullt ut. Även i detta fall förs en diskussion kring vikten av att delta på 

skolidrotten då det visat sig påverka livsstilsvanorna positivt inom området fysisk aktivitet 

framåt i tiden. Framkomna resultat visar också att flickor kan påverkas negativt av de 

förväntningar och förutfattade meningar som förekommer beroende av kön och resultera i 

minskat mod att våga ta plats och delta fullt ut då idrottslektionerna sker tillsammans med 

pojkar (Woodson-Smith, Dorwart & Linder, 2015).                                                                                                                                                

Vidare diskuterar Svender, Larsson och Redelius (2012), efter genomförande av en forskning 

gällande flickors deltagande i idrott, olika typer av jämlikhet och genusfrågor. Uttalande som 

belyser att flickors beteende är i behov av förändring är vanligt förekommande. Det som 

sällan framförs är det faktum att även pojkars beteenden kan vara i behov av förändring. Det 

är även vanligt att flickor framställs som ”annorlunda” jämfört med pojkar vilket kan 

medföra en ojämlik utgångspunkt (Svender, Larsson & Redelius, 2012).  

Murphy, Dionigi och Litchfield (2014) diskuterar genusfrågor med fokus på skolidrotten som 

belyser problematiken att flickors deltagande inte förbättras trots att regleringar utförts i 

skolplanen gällande ämnet idrott och hälsa. I en undersökning intervjuades ett antal 

idrottslärare angående vad som tros kunna påverka deltagandet hos flickor. Resultaten 

visade att tydliga mål och policys hos skolan kan vara betydande för att en förbättring ska 

ske. 

I en studie som genomförts på barn och unga i åldrarna åtta till tolv år undersöktes 

anledningar till varför flickor är fysiskt aktiva i lägre utsträckning än pojkar. Bland annat 

undersöktes miljömässiga faktorer som skola och deltagande i idrottsföreningar. Resultaten 
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visade att flickor känner sig mindre inspirerade av skolidrotten än pojkarna samt att deras 

kompetens inom idrott och hälsa var lägre. Detta tyder på att skolidrotten behöver rikta sig 

till båda könen samt att policys inom myndigheter förbättras ytterligare för att belysa 

jämlikhet. Resultaten i undersökningen visade att pojkar och flickor beter sig olika under 

skolidrotten vilket kan påverka ansträngningsnivån och de hälsovinster som fysisk aktivitet 

resulterar i. Tidigare studier visar även att de skolaktiviteter som utövas och erbjuds är mer 

önskvärda hos pojkar än hos flickor vilket ytterligare påvisar brister i jämlikhet (Telford, 

Telford, Olive, Cochrane & Davey, 2016). 

2.6 Motivation 

Motivation kan beskrivas som en individs vilja att vidmakthålla ett specifikt beteende. 

Begreppet innebär även den styrka och kraft som medför förmåga att vidmakthålla olika 

typer av aktiviteter. Motivation kan ha inverkan på olika val som utförs i livet och kan även 

påverka olika intresseområden hos människor. Motivation anses även som en av de 

grundläggande faktorerna som krävs vid genomförande av beteendeförändringar. Vidare kan 

det även påverka inlärning då den motivation som finns inför uppgiften influerar hur väl 

individen klarar av det som ska genomföras. En individs motivation kan innebära positiva 

eller negativa inställningar till kommande aktiviteter i livet och därmed även påverka utfallet. 

Det har visat sig att det människor förväntar sig av olika aktiviteter i livet speglar vad de 

sedan upplever i verkligheten (Kostenius & Lindqvist, 2011).                                                                                                              

Kostenius och Lindqvist (2011) talar om två typer av motivation där den ena delen utgår och 

påverkas av yttre faktorer och den andra delen från inre. Yttre faktorer belyser de 

förhållanden som styrs utifrån, av andra människor, händelser och olika sociala eller 

påverkande faktorer. Att exempelvis få feedback från en ledare efter en prestation kan inge 

effekt på den framtida motivationen. Sett till den inre motivationens aspekter berör den 

individens psykologiska faktorer och dess påverkan för den egna personen. Det kan röra sig 

om olika förväntningar eller attityder inför kommande uppgifter. Att känna sig skicklig, 

kunna hantera olika situationer, vilja att förbättra sig och att inneha självtillit är några 

exempel som vanligen kan sammankopplas med ökad motivation (Kostenius & Lindqvist, 

2011). 

2.7 Teoretisk utgångspunkt 

2.7.1 Self-efficacy 

En motivationsteori som kan användas som stöd vid förklaring av människors beteenden är 

self-efficacy. Teorin belyser människors tilltro till den egna förmågan att hantera olika 

situationer i livet och kan påverka motivation och beteenden. Teorin påvisar att en högre 

grad av self-efficacy ofta är sammankopplat med högre självkänsla och självförtroende där 

tron på den egna förmågan kan ses som en av de grundläggande faktorerna. Att klara av 

utmaningar, vidmakthålla beteenden och hantera olika situationer är exempel på tillfällen då 
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self-efficacy teorin kan appliceras (Bandura, 1977).  Att inneha positiva attityder, höga 

målsättningar samt ökad motivation kan även kopplas samman med hög självtillit (Kostenius 

& Lindqvist, 2011). Teorin belyser två utgångspunkter som för det första innebär fokus på 

individens handlande, agerande och kontroll i olika situationer samt tilliten till den egna 

förmågan att hantera dessa. Det kan exempelvis innebära en situation där individen ska 

prova på en ny aktivitet för första gången. Den andra utgångspunkten är resultatinriktad och 

belyser tron på att ett specifikt beteende kommer leda till ett givet resultat. Det kan som 

exempel innebära tron på att fysisk aktivitet skulle kunna leda till en bättre hälsa. Om en 

individ är osäker på sin förmåga att kunna genomföra eller hantera en viss situation finns det 

en risk att denne avstår från utförandet. Self-efficacy används ofta inom området fysisk 

aktivitet som stöd vid förklaring kring känslor och beteenden hos en individ gällande 

förmågan att genomföra en träningsaktivitet eller att sätta upp mål för antal träningstillfällen 

per vecka. En individ med högre grad av self-efficacy anses ha lättare att hantera utmaningar 

(Andersson, 2009).  

Self-efficacy kan stärka vidmakthållandet av en fysisk aktiv livsstil men också öka positiva 

känslor i samband med fysisk aktivitet. För att detta ska kunna ske krävs att individen känner 

tillit till den egna förmågan samt att aktiviteten i sig ska vara givande vilket ökar 

motivationen. Self-efficacy har visat sig ha en positiv påverkan på utförandet av fysisk 

aktivitet men även påverka själva beteendet inför utförandet genom motivation och tilltro. 

Att riktningen kan vara motsatt är möjligt då self-efficacy kan öka genom utförande av fysisk 

aktivitet. Vidare innebär det att beteendet kan ha inverkan på självkänslan och psykologiska 

faktorer vilket kan sammankopplas med nivån av self-efficacy hon personen. Individer som 

har en positiv inställning till fysisk aktivitet anser sig ofta kunniga inom området vilket 

möjligen kan påverkas av bakomliggande faktorer som graden av self-efficacy och motivation 

(Lewis, Frayeh, Williams & Marcus, 2016).  

Trots att flertalet studier och insatser inom området har genomförts är vidmakthållandet av 

fysisk aktivitet en problematik då synliga förbättringar efter interventioner enbart är 

tillfälliga. Att arbeta för att öka tilltron till den egna förmågan hos människor kan ha en 

betydande inverkan på livsstilsfrågor av detta slag (Voskuil & Robbins, 2015). 

2.7.2 Känsla av sammanhang 

Aaron Antonovsky (2005) uppkom med ett nytt synsätt på hälsa som benämns Känsla av 

sammanhang (KASAM). Att se på hälsa med ett salutogent synsätt är utmärkande för teorin 

där fokus på människors friskfaktorer belyses istället för vad som orsakar ohälsa och 

sjukdom. Tanken är att med en hälsofrämjande utgångspunkt arbeta för att vidmakthålla 

eller stärka hälsa hos individerna. De grundläggande ståndpunkterna av hälsa inbegriper 

människors kropp och själ men även hur samhället påverkar individen. Det kan innebära den 

omgivning som människor befinner sig i, den närmsta livsmiljön och hur personen har 

förmågan att hantera sin omgivning vilket anses kunna påverka en individs känsla av 

sammanhang och därmed även hälsan. KASAM är ett begrepp som vanligen delas in i tre 

komponenter. Dessa benämns begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. För att 

förbättra eller förstärka sin hälsa kan begriplighet av sin egen livssituation vara betydande. 
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Även att i viss utsträckning inneha en medvetenhet om framtida händelser samt en struktur i 

livet anses kunna påverka hälsan. Begripligheten grundas bakåt i tiden. Hanterbarhet 

inbegriper förmågan att uppfylla de krav som ställs och att inneha verktyg och resurser som 

möjliggör detta. Hanterbarheten grundar sig i nutid i individens liv. Meningsfullhet är den 

del där känslor är centralt och grundar sig framåt i människors liv. Känslan av 

meningsfullhet berör motivationen att ta sig vidare i livet genom att inhämta ny kunskap, 

förståelse och information för att kunna anta nya utmaningar och lösa problem som kan 

uppkomma (Antonovsky, 2005). Enligt Antonovsky (2005) är meningsfullheten den del av 

begreppet KASAM som påverkar hälsan i störst utsträckning och anses därmed vara den 

viktigaste. Genom att inneha en känsla av sammanhang ökar tilliten hos människor att 

kunna hantera sin livssituation och de utmaningar de ställs inför samt att kunna förstå sin 

omgivning och i viss utsträckning kunna förutspå vad som kan komma att ske inom den 

närmsta framtiden. Genom begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i livet kan hälsan 

öka trots tidigare svårigheter eller negativa upplevelser (Andersson, 2009).  

En studie genomförd av Oztekin och Tezer (2009) som undersökte vilka gynnsamma effekter 

känsla av sammanhang kan medföra på utförandet av fysisk aktivitet visade att en positiv 

förväntan på en framtida aktivitet kan bidra till hur aktiviteten sedan upplevs. Detta förklaras 

med stöd av teorin KASAM där det salutogena synsättet för förbättring av hälsa och 

välbefinnande är centralt. Oztekin och Tezer (2009) menar att ett flertal studier har visat att 

en hög känsla av sammanhang kan medföra positiva effekter på fysisk aktivitet då det har 

visat sig att människor med hög KASAM i större utsträckning ägnar sig åt hälsofrämjande 

aktiviteter och i lägre utsträckning åt riskbeteenden som exempelvis hög alkoholkonsumtion 

och rökning. Både KASAM och fysisk aktivitet har även visat sig påverka den psykiska hälsan 

positivt och öka känslan av livskvalité. KASAM kan öka genom inlärning vilket medför att 

skolor bör utveckla program för att kunna stärka detta hos eleverna (Oztekin & Tezer, 2009). 

2.8 Problemformulering 

Att vara medveten om uppfattningar och attityder anses grundläggande för att kunna 

förbättra barns och ungas deltagande inom fysisk aktivitet (Carlin et al., 2015). Då 

skolidrotten idag visat sig vara mer riktad åt pojkars intresse än åt flickors kan utformningen 

av kursplanen vara i behov av förändring för att öka flickors deltagande (Telford et al., 2016). 

Då skolidrotten kan påverka framtida livsstilsvanor hos barn och unga anses det av vikt att 

undersöka vad som skulle kunna inverka på motivationen hos flickor att delta på skolidrotten 

samt att besvara frågor gällande varför deltagandet är lägre än hos pojkar. Att undersöka 

flickors upplevelser av skolidrotten kan medföra att bakomliggande problem till dagens 

situation framkommer. Undersökningen kan tänkas bidra med information om hur 

förbättringar gällande utformning, genomförande samt jämlikhet inom ämnet idrott och 

hälsa kan uppnås, samt hur deltagandet hos flickor skulle kunna öka då individernas 

upplevelser belyses. 
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3 SYFTE  

Syftet med studien är att undersöka upplevelser av skolidrotten hos flickor i gymnasiet.  

3.1 Frågeställningar 

 Vad har flickor för upplevelser av skolidrotten? 

 Vad är det som kan ha inverkan på motivationen till skolidrott hos flickor? 

 Hur upplever flickor att skolidrotten tar hänsyn till olika intresseområden inom 

ämnet idrott och hälsa?   

4 METOD 

4.1 Val av metod 

För att besvara syftet och frågeställningarna i studien valdes kvalitativ metod att tillämpas. 

Då syftet var att undersöka deltagarnas upplevelser ansågs kvalitativ metod användbar då en 

av de grundläggande ståndpunkterna i angreppssättet innebär att skapa förståelse för hur 

individerna tolkar sin omvärld och den sociala verklighet de befinner sig i (Bryman, 2011). 

Att undersöka upplevelser av omvärlden utifrån deltagarnas synvinkel är enligt Bryman 

(2011) vanligt förekommande inom kvalitativ forskning vilket motiverar valet av metod. Vid 

datainsamlingen användes semistrukturerade intervjuer. 

4.2 Urval  

Urvalet av deltagare till studien skedde genom ett målstyrt urval vilket innebär att personer 

som anses lämpliga för att kunna besvara syfte och frågeställningar och som uppfyllde vissa 

kriterier tillfrågades om att delta (Bryman, 2011). De kriterier som låg till grund vid urvalet i 

studien var att deltagarna skulle vara flickor i gymnasiet samt att de har eller har haft 

undervisning i ämnet idrott och hälsa under sin gymnasietid. En stor del av tidigare 

genomförd forskning har utförts på barn och unga i åldern upp till 15 år och visat på att 

flickor i 15-års ålder tillhör den grupp som är fysiskt aktiva i lägst utsträckning (Statens 

Folkhälsoinstitut, 2006). Att undersöka flickor i gymnasieålder ansågs där av intressant och 

relevant för att bidra till ett bredare perspektiv inom området. De flesta avhoppen inom 

föreningsidrotten sker i 15-års ålder vilket även det påverkade och motiverar valet av 

deltagare till studien, för att undersöka den vidare utvecklingen i högre åldrar 



10 

(Folkhälsoinstitutet, 2006). Inom kvalitativ forskning med intervjuer som 

datainsamlingsmetod kan ett målinriktat urval vara fördelaktigt då tanken är att urvalet ska 

kunna besvara de forskningsfrågor som ställts och insamla den information som eftersöks 

(Bryman, 2011).  

Arbetet med att rekrytera deltagare inleddes genom att kontakta rektorer och administrativ 

personal på cirka 20 olika gymnasieskolor i Stockholm. Då ingen av dem på grund av 

tidsbrist ville gå vidare med en förfrågan om deltagande till eleverna valdes istället personliga 

kontakter i omgivningen att användas. Totalt medverkade sex stycken flickor i 

undersökningen, varav tre stycken i årskurs tre och tre stycken i årskurs två. Deltagarna 

kommer från fyra stycken olika gymnasieskolor i Stockholm. För att bevara anonymiteten för 

intervjupersonerna redovisas inte exakta inriktningar på respektive deltagares gymnasielinje. 

Alla tillfrågade personer informerades via ett missivbrev (Bilaga A) som delades ut om 

studiens syfte, att de när som helst har rätt att avbryta sitt deltagande, tillvägagångssättet i 

undersökningen, att varje individ kommer vara anonym samt att intervjuerna kommer att 

spelas in. Informationen delgavs innan de hade tackat ja eller nej till deltagandet. Alla 

deltagare fick även innan intervjuernas genomförande underteckna missivbrevet som intyg 

att varje intervjuperson tagit del av informationen.  

4.3 Datainsamling 

Vid datainsamlingen användes semistrukturerade intervjuer. Enligt Kvale (2009) föreligger 

inga exakta regler för hur en kvalitativ intervju ska genomföras vilket medför en öppenhet för 

forskaren att finna djupare och bredare information inom ämnesområdet som studeras samt 

bidrar till flexibilitet vid intervjusituationen. Enligt Bryman (2011) beskrivs en 

semistrukturerad intervju som en situation där olika teman berörs i en utformad 

intervjuguide som består av ett antal frågor. Det är inget krav att noggrant följa ordningen på 

frågorna i intervjuguiden vilket öppnar upp för att följa intervjuns riktning. Det medför även 

att intervjuaren har möjlighet att ställa följdfrågor för att få tydligare information eller 

djupare svar angående det uppkommande.  

Då förhoppningen var att i studien få svar på specifika frågeställningar och det faktum att 

undersökningen har en tydlig inriktning ansågs semistrukturerade intervjuer lämpliga 

(Bryman, 2011). Förberedelsearbetet inför intervjuerna bestod i att formulera rubriker 

utifrån studiens syfte och frågeställningar i en intervjuguide (Bilaga B). Vidare utformades 

frågor som delades in under rubriker tillhörande varje enskild frågeställning för att 

säkerställa att frågor gällande studiens syfte berördes. De rubriker som användes i 

intervjuguiden var: Bakgrundsfrågor, Upplevelser av skolidrotten, Motivation, 

Trygghet/Självtillit/Hanterbarhet/Begriplighet samt Intressen. Innan genomförandet av 

intervjuerna utfördes en pilotintervju för att kontrollera intervjuguidens utformning och 

tillämpbarhet. Vid datainsamlingen ställdes frågorna i någorlunda ordningsföljd enligt 

intervjuguiden och utformades för att möjliggöra för en förståelse av deltagarnas egna 

upplevelser. Det uppnåddes genom att öppna frågor skapades vilket är fördelaktigt inom 

kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer då det möjliggör för intervjupersonen att 
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svara fritt utifrån egna åsikter (Bryman, 2011). Bryman (2011) beskriver även att förutfattade 

meningar som kan påverka resultatet ska undvikas vilket fanns i åtanke under 

datainsamlingen och hela studiens genomförande. Vid vissa tillfällen ställdes följdfrågor för 

att nå ett djupare eller mer utvecklande svar från deltagarna. Intervjuerna varade mellan 15-

31 minuter och genomfördes utanför skolmiljön i enskilda rum där enbart intervjupersonen 

och intervjuaren var närvarande. För att inte personer utanför forskningen skulle kunna ta 

del av intervjun samt för att öka tryggheten hos deltagarna att möjligen besvara frågorna 

sanningsenligt valdes intervjuerna att genomföras på avskilda platser. Intervjupersonerna 

läste sedan igenom och godkände missivbrevet innan intervjuinspelningen startades.  

4.4 Databearbetning och analys 

Efter varje enskild intervju påbörjades bearbetningen och analyseringen av data genom att 

genomlyssna och transkribera materialet. Att transkribera innebär att ordagrant skriva ut 

intervjuerna i text för att möjliggöra för analysering av intervjusamtalen (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Samtliga intervjuer skrevs ut av en och samma person vilket medför att 

tillvägagångssättet vid transkriberingen gällande förhållande till språk och metod är 

densamma för alla. Då intervjuerna transkriberades enligt ett och samma tillvägagångssätt 

kan analysarbetet och jämförelser mellan intervjutexterna underlättas då det utskrivna 

materialet är utfört enligt samma grunder (Kvale & Brinkmann, 2009). Vid utskrivning av 

intervjuerna noterades exempelvis skratt och tvekan för att öka likheten mellan ett vanligt 

samtal och en text samt för att möjligen underlätta förståelsen av det som sagts. Efter 

transkriberingen genomlästes texten ytterligare för att skapa en helhetsbild av intervjun i 

fokus. Utskriften av intervjuerna resulterade i totalt 43 sidor. Vidare markerades delar av 

intervjun som ansågs relevant och intressant för studiens syfte och frågeställningar med färg. 

Den analyseringsmetod som valdes att användas var manifest kvalitativ innehållsanalys. Att 

vid analyseringsförfarandet använda sig av kvalitativ innehållsanalys är vanligt 

förekommande inom kvalitativ forskning då det skapar en struktur vid eftersökning av 

kategorier i intervjutexterna. Att innehållsanalysen är manifest medför ett fokus på det som 

konkret och påtagligt uttalats och vad som anges i text utifrån deltagarnas upplevelser och 

formuleringar (Graneheim & Lundman, 2003.).  

Vidare kodades materialet genom att tabeller skapades med följande rubriker: 

Meningsbärande enhet, kondensering, kod, underkategori samt kategori. Meningsbärande 

enhet består av meningar som är av intresse för studien syfte och frågeställningar där citat 

från intervjusamtalet återanvänds. Kondensering innebär att meningsenheten kortas ner så 

att det centrala i texten kvarstår. Viktigt vid kondensering är att innebörden kvarstår så att 

betydande information inte uteblir. Vidare skapas en kod som ska motsvara det mest centrala 

i meningen med ett eller några ord. Att skapa kategorier innebär att skapa rubriker dit kodat 

material kan föras samman inom likartade teman. Då svårigheter kan uppstå vid momentet 

att analysera kvalitativ data skapas underkategorier för att precisera innehållet och 

underlätta arbetet (Graneheim & Lundman, 2003). Vid analyseringen av det insamlade 

materialet framkom fem stycken kategorier: Upplevelser av skolidrott, Ojämlik skolidrott, 

Hänsyn till olika intressen, Inverkan på motivation och Skolans ansvar.  
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Tabell 1: Exempel på hur den manifesta innehållsanalysen är genomförd med två 

meningsbärande enheter taget från de utförda intervjuerna.  

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Och deltar dom 

så typ går dom 

bara runt och 

orkar inte göra 

någonting. 

Dom som deltar 

gör ingenting. 

Inaktiv Aktiviteter Upplevelser av 

skolidrotten 

Det är nog ändå 

lite att dom inte 

vågar, för att 

dom brukar, det 

är några som 

brukar klaga på 

att: ”Ja men hon 

säger bara till 

när man inte gör 

rätt, och man 

måste göra 

saker rätt hela 

tiden” typ, så jag 

antar att det är 

någonting 

sådant. 

Många deltar 

nog inte för att 

dom inte vågar 

och känner att 

man måste göra 

rätt. 

Vågar inte Elevers känslor 

inför 

skolidrotten 

Upplevelser av 

skolidrotten 

 

 

4.5 Kvalitetskriterier 

Enligt Bryman (2011) kan begreppen trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet användas 

inom kvalitativ forskning för att redogöra för en undersöknings tillförlitlighet och kvalité. 

Inom kvalitativ forskning anses fler än en sanning vara befintlig beroende av vems sociala 
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verklighet som studeras. För att skapa trovärdighet i en undersökning menar Bryman (2011) 

att det anses av vikt att de regler som angetts inom kvalitativ forskning följts vid 

genomförandet. Överförbarhet innebär i vilken utsträckning resultaten kan appliceras på en 

annan kontext eller miljö och stämma överens i andra sammanhang. För att öka 

överförbarheten i en kvalitativ undersökning krävs noggranna beskrivningar av kontexten 

och miljön. Pålitligheten i en kvalitativ undersökning innebär att studiens tillvägagångssätt 

är noggrant beskrivet under hela processen för att klargöra hur samtliga delar av 

genomförandet gått till (Bryman, 2011).  

Inför undersökningens genomförande har kvalitativ metod studerats i olika tillförlitliga 

litteraturkällor för att följa de riktlinjer som finns angivna vilket kan öka trovärdigheten. Den 

miljö och kontext som deltagarna befann sig i beskrivs utförligt vilket kan resultera i att 

liknande resultat skulle kunna uppkomma vid upprepade undersökningar inom det 

studerade området inom en liknande kontext. Då undersökningens tillvägagångssätt 

genomgående finns beskrivet utan att undanhålla delar av forskningsprocessen kan bidra till 

en ökad pålitlighet. Undersökningen har utförs med ett objektiv och synsätt och 

utgångspunkt vilket medför att studien inte påverkats av egna värderingar eller förutfattade 

meningar och anses styrka att de slutsatser och resultat som framkommit är sanningsenliga. 

Att använda sig av verktyg som är vanligt förekommande inom kvalitativ forskning vid 

metod, urval, datainsamling samt analysering anses öka kvaliteten i undersökningen 

(Bryman, 2011).  

4.6 Etiska aspekter 

World Medical Association General Assembly (1964) har i dokumentet World Medical 

Association of Helsinki framtagit etiska riktlinjer och principer inom medicinsk forskning 

och forskning utfört på människor. Att ta hänsyn till informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är några av de aspekter som beskrivs i 

dokumentet.  

Informationskravet innebär att samtliga deltagare är informerade om hur studien kommer 

att gå till, undersökningens syfte och att deltagaren har rätt att avbryta sin medverkan 

oavsett tidpunkt i undersökningen. Samtyckeskravet innebär att varje individ har rätt att 

bestämma själv över sitt deltagande. Konfidentialitetskravet innebär att all insamlad 

information som berör deltagarna kommer behandlas med största försiktighet och bevaras så 

att obehöriga utanför forskningen inte har tillgång till materialet. Nyttjandekravet innebär att 

all personlig information som framkommit i studien enbart kommer användas till den 

aktuella undersökningens ändamål (Bryman, 2011).  

Då samtliga deltagare innan studiens genomförande genomläst ett missivbrev och 

informerats om undersökningens syfte, tillvägagångssätt, samt att deltagandet är frivilligt 

och att de när som helst har rätt att avbryta medverkandet uppfylls informationskravet och 

samtyckeskravet. I missivbrevet framgår även att samtliga deltagare kommer vara anonyma 

och att informationen inte kommer kunna kopplas till den egna individen. Även att all 

insamlad data kommer förvaras otillgängligt för obehöriga utomstående studien 
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framkommer vilket medför att konfidentialitetskravet uppfylls. Nyttjandekravet uppfylls då 

information delges berörande att all insamlad data enbart kommer att användas till den 

tänkta undersökningen ändamål. Innan intervjun startades tillfrågades deltagaren ytterligare 

en gång om ett godkännande för inspelning. Samtliga deltagare intygar med namnteckning 

att de genomläst missivbrevet. 

5 RESULTAT 

Under respektive rubrik redovisas de resultat som framkommit i studien relaterat till det 

angivna syftet och frågeställningarna berörande flickors upplevelser av skolidrotten, inverkan 

på motivation till skolidrott samt hänsyn till olika intresseområden inom ämnet idrott och 

hälsa. Vid intervjutillfället ställdes ett antal bakgrundsfrågor vilket redovisas under den 

inledande rubriken nedan. 

5.1 Bakgrundsfrågor 

Samtliga deltagare var flickor varav tre stycken i årskurs två på gymnasiet och tre stycken i 

årskurs tre på gymnasiet. Alla deltagare har eller har haft ämnet idrott och hälsa under sin 

gymnasietid. Intervjupersonerna kommer från fyra olika gymnasieskolor i Stockholm. Av de 

medverkande individerna framkom det att samtliga på sin fritid sysslade med någon form av 

fysisk aktivitet eller var medlem i en idrottsförening. Det framkom även att alla brukar eller 

brukade delta på idrottslektionerna i skolan. Individerna utövade skolidrott en till två gånger 

i veckan och deltog regelbundet och aktivt på undervisningen. Alla deltagare ansåg även att 

deras skola möjliggjorde för dem att vara regelbundet fysiskt aktiva då samtliga skolor erbjöd 

gym och i vissa fall aktiviteter som exempelvis yoga eller löpartävlingar. 

5.2 Flickors upplevelser av skolidrotten 

Av de medverkande personerna i undersökningen framkom det att samtliga har en positiv 

inställning till ämnet. Däremot skiljer sig åsikterna angående lärarens undervisningsmetod, 

det totala deltagandet i klassen och kvalitén på upplägget på idrottslektionerna enligt det 

framkomna resultatet.  

Alltså, den idrotten vi har nu är ganska okej, för att vi gör väldigt mycket på idrottslektionerna 

och alla kämpar. Men förut så var det lite såhär… ingen kom. (IP4) 

… när jag bytte skola 6:an till 9:an så tyckte jag inte om läraren lika mycket och tyckte inte om 

hennes struktur hon hade, aktiviteterna och… det var inte lika roligt […] Och sen när jag 
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började gymnasiet så vart det kul igen. Då var det en bra lärare. Positiv å glad och fick igång 

alla. (IP6) 

Flera av de intervjuade deltagarna anser att idrott är en viktig del av vardagen och att 

skolidrotten kan ha betydelse för individens hälsa, speciellt om personen inte utövar någon 

fysisk aktivitet på sin fritid. Deltagarna anser att det skulle vara positivt om fler tillfällen för 

skolidrott implementerades gentemot den nuvarande mängden som motsvarar en till två 

gånger i veckan. Elevers inställning till skolidrotten ansågs av samtliga intervjupersoner 

kunna påverkas av läraren, klasskamraterna samt upplägget på lektioner och aktiviteter. 

Deltagarna nämner även att de flickor som innehar en positiv inställning till skolidrotten är 

personer som utför fysisk aktivitet utanför skolan. I några av intervjuerna uppkommer det att 

flertalet flickor i klassen innehar en negativ inställning till aktiviteten bad och simning. En av 

deltagarna nämner att det kan bero på att flickorna möjligen känner sig obekväma i sina 

kroppar. 

Simning tycker jag är jobbigt […] ingen tjej ville gå på simningen. Jag tror att det är för 

kroppsgrejen, för att vi kan ju simma. Och jag kan simma, jag har gått på simskola och allt 

men alltså, jag vill ju inte. (IP4) 

Det uppkommer även i samtliga intervjuer en problematik kring att flickor i de flesta fall inte 

vill använda skolans duschar efter idrottslektionen. Att känna sig obekväm i den egna 

kroppen och att duscharna är öppna anses kunna vara några av de faktorer som påverkar 

beteendet. Att inte vilja duscha efter idrottslektionen tros även kunna påverka hur aktivt 

deltagandet är på skolidrotten. Intervjupersonerna misstänker att flera av flickorna i klassen 

inte deltar fullt ut för att undvika att bli svettiga då de inte vill duscha efteråt. Några av 

deltagarna tror att flickor känner sig äckliga då de svettas och vill på grund av 

utseendesfaktorer, som att smink förstörs och att håret blir svettigt, inte aktivt delta.  

… tjejer är oftare såhär ”åh nej jag vill inte svettas”, det är jättemånga som inte duschar efter 

gympan. Det vet jag själv såhär, ja men vissa dagar som man känner nu får jag inte svettas 

alldeles för mycket, då tar man ju inte i. (IP5)  

5.2.1 Läraren 

Att läraren har en positiv inställning anses vara av vikt och att aktiviteterna är varierade. 

Under deltagarnas idrottslektioner under gymnasiet anser de sig haft möjlighet att prova på 

nya aktiviteter och att de funnit lektionerna varierande. Flera av deltagarna har någon gång 

själva upplevt eller åskådat under sin gymnasie- eller grundskoletid att läraren anordnar 

skolidrotten utifrån förutfattade meningar gällande flickor där en negativ betoning varit 

central. Det kan röra sig om faktorer som flickors fysiska styrka, intresseområden eller 

åsikter om idrott. Något som framkom var även att de innehar känslan av att idrottsläraren 

kan ha olika syn på flickor och pojkar i relation till kunskap inom idrott och hälsa. Det kan 

röra sig om att läraren uttrycker sig på en sådan sätt som medför att flickorna känner sig 

bortprioriterade, sämre eller okunniga inom ämnet. Intervjupersonerna tror även att lärarens 
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behandling och synsätt kan påverka individens självkänsla inom idrott och inför olika 

aktiviteter. 

… när läraren delar in lag, så tar dom först killarna å sen tjejerna, för att, alltså han tar först 

killarna å väljer ut […] och då är dom en grund. Och sen så tar han tjejerna å bara delar upp 

såhär. (IP1) 

… tjejerna fick spela på en egen planhalva och killarna på en annan. Ja, det var väl sådär tycker 

jag, för att jag tycker att det blir lite tråkigt för vi hade färre tjejer så får man spela tre mot tre i 

fotboll på en stor plan. Det var inte jättekul. (IP2) 

… då skulle vi springa runt några varv i idrottssalen och sen ibland göra situps och 

armhävningar och sådär. Och så säger idrottsläraren att: ”ja men tjejerna kan få göra på knäna 

om dom vill”. (IP4) 

5.2.2 Klasskamrater 

Något som ansågs påverka hur givande en idrottslektion upplevs, var vilket engagemang som 

andra elever i klassen innehar och i vilken utsträckning eleverna deltar på aktiviteterna. En 

av intervjupersonerna förklarar hur kamrater i klassen är ombytta för att delta på lektionen 

men är inaktiva under utförandet av aktiviteterna. Deltagaren i intervjun beskriver att det 

medför att idrottslektionen upplevs tråkig för övriga aktiva deltagare. Betydelsen av 

sammanhållning i en klass var ett gemensamt ämne som uppkom i varje enskild intervju och 

ansågs påverka kvaliteten på skolidrotten. Genom att inneha en god sammanhållning vågar 

samtliga framföra sin åsikt, delta utan rädslor att ”göra fel”, och komma med önskemål om 

aktiviteter som intresserar dem. Att flickor i klassen inte deltar tror de flesta av 

intervjupersonerna beror på att de känner sig otrygga, okunniga och är rädda för att göra fel. 

… det beror nog på klassammanhållningen. Men av dom klasserna jag har gått i tror jag nog, 

främst gymnasieklasserna nu, då säger folk vad dom tycker för det är ingen som klampar ner 

på någon på det sättet. (IP5) 

Alltså jag har ju haft både på den skola som jag går nu och den förra, ganska bra 

sammanhållning i klassen, så om vi kör fotboll så har det ändå vart att killarna till och med 

passar tjejerna, även fast dom inte kan, eller kunde spela så bra. Så att man har en bra 

sammanhållning i klassen tror jag är allt. (IP3) 

5.2.3 Upplägg på lektioner och aktiviteter 

Vilket lektionsupplägg som appliceras ansågs påverka upplevelsen av skolidrotten hos 

flickorna. Att få testa nya aktiviteter med variation ansågs vara av betydelse för att finna 

glädje i skolidrotten. Genom att få prova på olika aktiviteter öppnas möjligheten för 

inspiration till att utöva aktiviteten utanför skoltid. I några av intervjusamtalen diskuterades 

hur upplägget på olika aktiviteter kan skapa känslor av press och prestationskrav. Det kan 

röra sig om att stå på händer i ett visst antal minuter eller att springa en sträcka på en viss 
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tid. Att anpassa aktiviteter så att samtliga elever kan delta oavsett fysiska förutsättningar 

anses av vikt för att skolidrotten ska upplevas positiv. Vissa aktiviteter och upplägg som 

bygger på prestationskrav och som utförs på grund av krav i läroplanen anses vara de 

aktiviteter som skapar negativa känslor hos flickorna. Deltagarna i studien diskuterade även 

att betyg bör sättas utifrån varje individs personliga utveckling och deltagandet på idrotten 

istället för att utgå utifrån aktiviteter där olika krav skall uppnås inom vissa kriterier som tid, 

antal eller distans. 

Jag tycker att det ska vara såhär att man ser till personen, hon gör sitt bästa och hon är med på 

lektionerna och utvecklas… det skulle vara mycket bättre. (IP6) 

För att jag tror att om man utgår från sig själv och gör sitt bästa så tycker jag man förtjänar ett 

bra betyg och inte att man ska stå på händer i fem sekunder […] och då blir det ju verkligen så 

att om man är dålig på en sak, så sänker det hela ens betyg när det blir konkreta 

måluppsättningar. (IP1) 

5.3 Inverkan på motivation till skolidrott  

I intervjuerna framkom det att somliga i klassen är ombytta men inte aktiva i aktiviteterna 

som utförs. En av deltagarna i studien diskuterar en problematik kring skillnader i hur flickor 

och pojkar beter sig på idrottslektionen. Att pojkar kan ha lättare att ta kritik och en hårdare 

attityd anses kunna ha en negativ påverkan på flickors deltagande på skolidrotten då det 

medför otrygghetskänslor. 

… killarna kanske inte alltid tänker på att dom lätt kan trycka ner […] jag kan tänka mig att det 

är mer […] att man behandlar sina lagkamrater på ett annat sätt än tjejer hur vi behandlar 

varandra. (IP6) 

Det som anses kunna motivera flickor att i större utsträckning delta är om de känner sig 

trygga och att sammanhållningen i klassen är god. Att inneha en känsla av att man behärskar 

eller klarar av att genomföra en aktivitet tas även upp som en möjlig påverkande faktor till 

motivation att vilja delta. Även att läraren synliggör och uppskattar individen istället för att 

utföra kontroll av uppsatta mål i läroplanen anses kunna motivera flickor.  

… det är väl många som känner att dom måste prestera men jag brukar se det utifrån mig, att 

jag ska utvecklas och att läraren ser det istället för, från grunden, hur fysiskt stark man är. 

(IP1) 

Att undvika aktiviteter där individens prestation står i centrum tros kunna minska den 

upplevda press som kan förekomma hos eleverna. Istället anses aktiviteterna möjligen kunna 

anpassas för att kringgå problemet och möjliggöra för deltagande i hela gruppen. En tanke 

som uppkom hos en av individerna som eventuellt kan påverka flickors motivation till 

skolidrott var att läraren tar ansvar för att uppnå och upprätthålla en god sammanhållning i 
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klassen. Om en eller flera individer orsakar problem som påverkar övriga klasskamrater 

anses även det vara lärarens ansvar att samtala och försöka lösa problemen.  

… läraren måste våga ta tag i saker och ting. Alltså ibland kan det vara lärare som bara blundar 

för problemen, att man faktiskt, ja men då får man ta bort den personen som nu trycker ner 

någon eller får någon att må dåligt... Prata är alltid viktigt liksom. Så man upplyser folk om 

vad problemet är och vad som är bra och dåligt. (IP5) 

 

Även att i viss mån frångå läroplanen och lyssna till individernas önskemål tros kunna öka 

motivationen hos flickor då aktiviteterna upplevs som roliga istället för prestations- och 

kravfyllda. Att förändra bedömningskriterier utifrån prestation till mer individinriktat 

uppkom som en eventuell motivationsfaktor då känslan av att kunna klara av och hantera 

olika uppgifter inom skolidrotten medför att man inte ger upp utan försöker utifrån sin egen 

bästa prestationskapacitet. Några utav intervjupersonerna diskuterar även det faktum att 

skillnaden mellan hur intensivt pojkar och flickor utför en viss aktivitet kan skapa rädslor hos 

flickorna för att delta. Det kan exempelvis beröra hur hårt pojkar kastar en boll eller hur 

mycket fysisk styrka som nyttjas i olika sporter. 

… när man ska kasta bollar, då är det ju väldigt många som skjuter väldigt hårt. Och kanske 

säga till dom att ta det lugnt… Men jag kan tänka mig att det är såhär att dom känner sig lite, 

att man inte är lika bra. Att man inte har någon chans. Mot dom stora musklerna. (IP1) 

5.4 Hänsyn till olika intresseområden inom ämnet idrott och hälsa 

I intervjusamtalen framkommer det att samtliga deltagare upplever att deras egna 

idrottslektioner synliggör och tar hänsyn till olika intresseområden inom idrott. De anser att 

det förekommer en bred variation och att de får prova på och önska aktiviteter. Flera av 

intervjupersonerna nämner att bollsport är den vanligaste utförda aktiviteten och att 

aktiviteter som exempelvis dans och gymnastik utförs mer sällan. Intervjupersonerna anser 

att vissa aktiviteter generellt kan uppfattas som omtyckta i större utsträckning hos flickor än 

hos pojkar. Intervjudeltagarna upplever att pojkar gillar bollsporter som exempelvis fotboll i 

större utsträckning än flickor och att flickor föredrar lekar, dans och gymnastik i större 

utsträckning än pojkar. Samtliga påpekar att det däremot alltid finns undantag och att de 

själva uppskattar alla typer av aktiviteter.  

Vi har ganska varierat. Men ja… bollsporter. Typ volleyboll, fotboll och bandy. Det är det vi 

brukar köra. (IP4) 

… om man ska dra alla tjejer över en kam så är det väl dans och gymnastik som tjejer gillar och 

killarna gillar typ bollsport. (IP5) 



19 

En av intervjupersonerna nämner att det tidigare förekom att pojkar i klassen inte ville delta 

och uttryckte aktiviteten som töntig när det exempelvis var dans schemalagt som 

huvudaktivitet på lektionen. När deltagarna reflekterade över huruvida pojkar och flickor 

innehar en likvärdig inställning till skolidrotten framkom det i samtliga intervjuer att pojkar 

generellt tros ingå med en positivare inställning till skolidrotten än flickor. 

6 DISKUSSION 

I detta avsnitt redovisas resultatdiskussion och metoddiskussion. Resultatdiskussionen 

sammanfattar och diskuterar de resultat som framkommit i undersökningen med hänsyn till 

tidigare forskning inom ämnesområdet. För att återkoppla till syftet som var att undersöka 

flickors upplevelser av skolidrotten presenteras varje del av resultatdiskussionen under 

respektive frågeställning som rubrik likt det upplägg som använts i resultatpresentationen. I 

metoddiskussionen diskuteras det tillvägagångssätt som applicerats genomgående under 

forskningsprocessen från början till slut, samt etiska aspekter och kvalitetskriterier i studien. 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Flickors upplevelser av skolidrotten 

Samtliga deltagare i studien upplever skolidrotten som positiv och rolig och har deltagit 

regelbundet vid undervisningstillfällena. Under intervjuerna framkom olika faktorer som 

ansågs kunna påverka upplevelsen av skolidrotten hos flickor vilka var läraren, klasskamrater 

samt upplägg på lektioner och aktiviteter. Deltagarnas upplevelser av skolidrotten under 

gymnasiet har till största del upplevts positivt vilket bland annat kan bero på att läraren haft 

en positiv inställning samt en bred variation av aktiviteter enligt de resultat som framkommit 

i studien. Carlin et al. (2015) diskuterar i sin undersökning olika påverkande faktorer som 

visat sig kunna motivera elever att delta vid fysisk aktivitet. En av faktorerna var påverkan 

från personer i sin omgivning vilket kan kopplas till den genomförda studiens resultat då 

läraren anses kunna motivera och påverka eleverna att delta genom att ingå med en positiv 

inställning. Carlin et al. (2015) beskriver även att vänner i omgivningen kan vara ytterligare 

en påverkande faktor till individernas deltagande vilket också framkommer i resultatet då 

deltagarna i studien beskriver att de i hög grad påverkas av sina klasskamrater. Några av 

deltagarna förklarar att idrottslektionerna upplevs som mindre givande och roliga då 

klasskamraterna innehar en negativ inställning och är inaktiva under lektionerna. Carlin et 

al. (2015) belyser även att nya aktivitetsformer kan öka vidmakthållande av fysisk aktivitet 

och deltagande vilket stämmer överens med den upplevelsen eleverna beskriver. Idrotten i 

skolan upplevs mer positiv när variationen på aktiviteter är bred och möjlighet att prova på 

nya aktiviteter prioriteras.  
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Skolverkets (2011) riktlinjer belyser en målsättning gällande att möjliggöra för fysisk aktivitet 

för samtliga gymnasieelever. I studiens resultat framkom det att alla deltagares 

gymnasieskolor erbjuder fysisk aktivitet utanför skoltiden vilket upplevs positivt. Den 

vanligaste erbjudna aktiviteten är gym. En fråga som kan ställas är vilka individer aktiviteten 

riktar sig till. En möjlig risk finns att det enbart är de personer som redan är fysiskt aktiva 

och kunniga inom området som använder sig av resurserna. Vidare skulle det kunna 

innebära att personer som i dagsläget är fysiskt inaktiva på sin fritid och som är i störst behov 

av fysisk aktivitet inte utnyttjar möjligheterna, dels på grund av okunskap, dels på grund av 

otrygghet eller att aktiviteten inte är riktad till individens intresseområde. Då Rhodes et al. 

(2016) studie visar att skolan är en av de arenor med störst möjlighet att påverka barns och 

ungas vanor gällande fysisk aktivitet skulle en ökad variation av aktiviteter kunna resultera i 

en förbättrad total fysisk aktivitet hos samtliga individer. 

I intervjuerna framkom att flera av deltagarna upplevt att läraren innehar förutfattade 

meningar gällande flickor och skolidrott, både gällande kapacitet, fysisk styrka och kunskap. 

Woodson-Smith et al. (2015) presenterar i sin studie resultat som visar att förutfattade 

meningar på grund av kön kan påverka flickor negativt genom att inte våga delta fullt ut på 

skolidrotten. Det skulle kunna vara en av orsakerna till att flera av deltagarna upplevt att 

andra flickor i klassen inte deltar aktivt på skolidrotten. Det kan tänkas att även om de 

förutfattade meningarna inte motsvarar vekligheten, påverkas deltagarna negativt genom att 

självförtroende och tillit till den egna förmågan sänks, vilket kan resultera i en sämre 

prestation. En av intervjupersonerna beskriver att vissa pojkar i klassen använder sin fulla 

fysiska styrka vid aktiviteter på lektionen vilket kan medföra en otrygghet att vilja delta hos 

flickorna. Vidare beskriver ytterligare en av deltagarna att pojkar generellt har en hårdare 

attityd på skolidrotten vilket kan påverka flickor i negativ bemärkelse. Woodson-Smith et al. 

(2015) framhåller i sin studie att pojkars uppträdande och beteende kan leda till att flickor 

inte vågar delta fullt ut vid fysisk aktivitet, vilket stämmer överens med de upplevelser som 

framkommer i studien.  

Samtliga deltagare utövar fysisk aktivitet på sin fritid, deltar på skolidrotten och innehar en 

positiv inställning till ämnet. Dessa faktorer kan sammankopplas med Woodson-Smiths et al. 

(2015) studie som belyser att personer som deltar aktivt på skolidrotten kan påverkas att 

implementera fysisk aktivitet i sin livsstil, också framåt i livet. Frågan kan däremot ställas åt 

vilken riktning den fysiska aktiviteten påverkas, alltså om det är den fysiska aktiviteten på 

fritiden som påverkar deltagandet på skolidrotten eller tvärtom.  

Att inneha en god sammanhållning i klassen var något som samtliga deltagare påpekade som 

viktigt för att uppleva trygghet att våga delta och ta plats på idrottslektionen. Aron 

Antonovskys (2005) teori känsla av sammanhang som berör en individs begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet av sin tillvaro, skulle kunna förklara deltagarnas 

upplevelser. En god sammanhållning i klassen kan resultera i att fler känner sig delaktiga och 

trygga i sin omgivning och på så sätt öka känslan av sammanhang. Vidare kan känslan av 

meningsfullhet hos individen öka då trivseln i klassen ökar vid en god klassammanhållning 

och aktiviteterna på skolidrotten upplevs som mer positiva när de utförs med kamrater som 

eleven känner sig trygg med.  
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6.1.2 Inverkan på motivation till skolidrott 

I studien framkom det att flertalet av deltagarnas klasskamrater är inaktiva på skolidrotten. 

Rhodes et al. (2016) belyser i sin studie vikten av att aktivt arbeta för att utveckla 

skolidrottens utformning för att öka deltagandet för elever på undervisningen. Att flertalet av 

deltagarnas klasskamrater är inaktiva på idrottslektionerna skulle kunna vara resultatet av en 

skolidrott utformat efter enbart några få individers önskemål och där av påverka 

motivationen. Det kan tänkas att skolidrotten till största del riktas till de personer som redan 

är fysiskt aktiva och känner sig kunniga inom området. Att förändra aktivitetsformer skulle 

kunna påverka fler att vilja och våga delta då intervjupersonerna även förklarar att otrygghet 

inför olika aktiviteter kan vara en av orsakerna till inaktivitet eller att avstå från deltagande 

på idrottslektionen. Skolverket (2011) belyser att idrotten ska anpassas efter individens 

behov och målsättningar. Några av deltagarna i studien beskriver att de själva eller andra 

elever vid olika aktiviteter på skolidrotten upplever press och prestationskrav då vissa 

kriterier eller målsättningar ska uppnås. Det kan vidare ifrågasätta om skolorna följer de 

riktlinjer som skolverket (2011) angett gällande anpassning av aktiviteter till individens 

behov. En koppling till Rhodes et al. (2016) resultat angående utformning av skolidrotten kan 

även här synliggöras. 

Att uppleva känslor som otrygghet och låg tilltro till den egna förmågan att klara av 

genomförandet av specifika aktiviteter kan kopplas samman med Banduras (1977) teori self -

efficacy. Bandura beskriver att en låg grad av self-efficacy kan påverka en individs beteenden 

och motivation till att delta på olika aktiviteter. Deltagarna beskriver att flickor kan uppleva 

otrygghet och är inaktiva på skolidrotten vilket skulle kunna sammankopplas med en låg grad 

av self-efficacy, då individen upplever sig inneha otillräcklig kunskap, fysisk styrka eller 

kapacitet till att klara av utmaningen de står inför och även sakna tilltro till den egna 

förmågan. Vidare kan även Antonovskys (2005) teori KASAM kopplas samman med ett 

inaktivt beteende inom skolidrotten. Aktiviteter som enbart riktas till ett fåtal individer skulle 

kunna medföra en låg känsla av sammanhang. För det första kan brist på meningsfullhet och 

hanterbarhet upplevas då elevernas intresse för och förmåga att hantera aktiviteten är låg. 

För det andra kan begripligheten för kommande händelser påverkas om kunskap om 

aktiviteten saknas. Dessa faktorer skulle sammantaget kunna bidra till ett lägre deltagande 

vid undervisningstillfällena och eventuellt förklara varför deltagarna i den genomförda 

studien upplever att flickor är mindre motiverade att delta på skolidrotten. 

En hög grad av self-efficacy är sammankopplat med en positiv attityd och motivation till att 

utföra fysisk aktivitet (Bandura, 1977). Att flickor generellt upplevs som mindre positiva till 

skolidrott av deltagarna i studien skulle kunna bero på att flickor i flera fall innehar en lägre 

grad av self-efficacy jämfört med pojkar.  

 

6.1.3 Hänsyn till olika intresseområden inom ämnet idrott och hälsa 

Deltagarna i undersökningen föredrog olika typer av aktivitetsformer under skolidrotten och 

ansåg sig själva kunna hantera de flesta aktiviteter. Däremot var samtliga intervjupersoner 
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överens om att det generellt är mer populärt med bollsporter som till exempel fotboll hos 

pojkar jämfört med hos flickor. Vidare upplever intervjupersonerna att flickor i större 

utsträckning föredrar aktiviteter som lekar, dans och gymnastik. Carlins et al. (2015) studie 

visar att flickor och pojkar föredrar olika typer av aktivitetsformer vilket kan stämma överens 

med den uppfattning som förekom hos intervjudeltagarna och stärka studiens resultat. En 

tanke som uppkom var om påståendet att flickor och pojkar föredrar vissa typer av aktiviteter 

kan vara vad individer av olika kön tror och har förutfattade meningar om eller om 

påståendena stämmer överens med verkligheten.  

Deltagarna tillfrågades under intervjuerna vilka aktiviteter som är vanligast förekommande 

under skolidrotten. Gemensamt var att bollsporter var vanligast. Aktiviteter som dans och 

gymnastik förekom mer sällan enligt intervjupersonerna. Telford et al. (2016) diskuterar i sin 

tidigare genomförda studie det faktum att skolidrotten idag tenderar att prioritera aktiviteter 

som är mer önskvärda hos pojkar än hos flickor vilket kan styrka det framkomna resultatet, 

då de aktiviteter som intervjupersonerna själva tror föredras av pojkar respektive flickor även 

är de aktiviteter som visar sig förekomma i olika utsträckning. Vidare kan en fördelaktighet 

för pojkars intresseområden påvisas.  

Även i detta fall kan kopplingar mellan Banduras (1977) teori self-efficacy synliggöras. Då 

flickors intresseområden belyses i lägre utsträckning kan det resultera i en lägre grad av 

tilltro till den egna förmågan då tidigare erfarenheter och kunnighet inom området saknas. 

Att i större utsträckning ta hänsyn till båda könens intressen skulle kunna öka flickors 

självförtroende samt tilltro till den egna förmågan då känslan av att kunna hantera 

aktiviteterna stiger.  

Vidare skulle det även kunna påverka flickors KASAM då aktiviteter av intresse kan medföra 

en ökad känsla av meningsfullhet och förståelse av det som sker. Intervjupersonerna tror att 

pojkar i större utsträckning även har en positivare inställning till skolidrotten jämfört med 

flickor vilket kan förklaras med stöd av de tidigare resultat som presenteras i Telfords et al. 

(2016) studie som belyser att pojkar känner sig mer inspirerade av skolidrotten än flickor.  

6.2 Användning av forskningsresultat 

Resultatet från studien kan användas av skolor, myndigheter, kommuner och organisationer 

som arbetar hälsofrämjande inom området fysisk aktivitet inriktat på barn och unga. 

Forskningsresultaten skulle kunna användas som en utgångspunkt för att vidare studera 

delar av skolidrotten närmare för att förbättra den nuvarande problematiken inom området. 

Forskningsresultaten skulle även kunna användas som grund för vidare forskning inom 

exempelvis kvantitativ metod där en bredare population nås för att undersöka om resultaten 

kan generaliseras, samt till fortsatta kvalitativa studier inom ämnesområdet för att skapa en 

djupare förståelse av olika fenomen. 
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6.3 Metoddiskussion  

6.3.1 Val av metod 

Då syftet med studien var att fånga deltagarnas upplevelser av skolidrott ansågs kvalitativ 

metod lämplig att användas (Bryman, 2011). Kvalitativ metod har tidigare kritiserats för att 

vara allt för personlig och subjektiv. Då frågeställningarna i vissa fall preciseras i efterhand av 

forskaren kan en misstänksamhet gällande varför ett visst fenomen valts att undersökas 

uppkomma. Kvalitativ metod kan även anses osystematisk, både gällande urval av deltagare 

till studien och vid val av inriktning. Svårigheter att replikera en undersökning är också 

vanligt förekommande (Bryman, 2011). Då forskningens tillvägagångssätt finns noggrant 

beskrivet anses styrka studiens öppenhet gällande forskningsprocessen och genomförandet. 

En tydlig redogörelse för hur deltagarna valts ut har även beskrivits vilket kan anses som en 

styrka. En medvetenhet om den kritik som förekommer gällande kvalitativ forskning har 

funnits med i åtanke vid genomförandet av studien. 

6.3.2 Urval 

Vid rekrytering av deltagare tillämpades ett målstyrt urval som innebär att personer med 

vissa kriterier tillfrågas om deltagande i forskningen. Inom kvalitativ forskning finns kritik 

riktat mot hur väl ett resultat kan generalisera till en annan population, vilket innebär hur väl 

resultaten kan representera andra miljöer då urvalet vanligen anses för litet eller för snävt 

inom kvalitativ forskning (Bryman, 2011). En medvetenhet finns att deltagarna i studien inte 

kan motsvara eller generalisera resultat till övriga populationer i Sverige då antalet deltagare 

i studien är för litet. Att samtliga individer är från samma stad anses även kunna påverka 

genrealiseringsgraden då enbart personer från en miljö deltagit. Bryman (2011) diskuterar 

dock att en så kallad ”måttlig” generalisering skulle kunna vara möjlig inom kvalitativ 

forskning till jämförbara grupper och tidigare framkomna forskningsresultat där liknande 

drag kan jämföras. Då kontexten och urvalsförfarandet är utförligt beskrivet skulle möjligtvis 

en studie i likartad miljö kunna ge liknande resultat vilket anses som en styrka i 

undersökningen. Folkhälsomyndigheten (2006) beskriver bland annat att flickor i 15 års 

ålder tillhör den grupp som är fysiskt aktiva i lägst utsträckning vilket motiverar varför 

flickor i gymnasiet valts att studeras. 

Vid planerandet av studien var önskan att enbart finna deltagare som var obekanta med 

forskaren sedan tidigare. Då en problematik gällande respondentrekrytering uppkom med 

skolor som inte ville medverka användes personliga kontakter vilket skulle kunna ses som en 

svaghet i studien då misstankar om att forskaren valt ut specifika personer till 

undersökningen för att få fram ett visst resultat kan uppkomma. En tydlig redogörelse för 

hur urvalet genomförts anses ändå påvisa att processen utförts på ett öppet och korrekt 

tillvägagångssätt. En av intervjupersonerna var sedan tidigare bekant med forskaren medan 

resterande var obekanta. Att vara obekant med intervjuaren skulle kunna bidra till att mer 

sanningsenliga och bredare resultat framkommer då inga tidigare personliga kontakter kan 

påverkas. Samtidigt kan ett mindre givande resultat framkomma om deltagaren känner sig 

obekväm i ett samtal med en okänd person. Då samtliga intervjupersoner informerades om 
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att de är anonyma, att rummen var avskilda vid intervjusituationen samt att de informerats 

om egna rättigheter kring deltagandet är förhoppningen att en trygghet ingetts och resultera i 

att deltagarna vågade dela sina personliga upplevelser inom området.  

6.3.3 Datainsamlingsmetod 

Som datainsamlingsmetod valdes semistrukturerade intervjuer att användas vilket innebär 

att frågor ställs i någorlunda ordning utifrån vissa specifika teman kopplat till studiens syfte 

och frågeställningar. Frågornas ordningsföljd kan variera och uppföljningsfrågor är 

förekommande inom metoden (Bryman, 2011). Att använda sig av semistrukturerade 

intervjuer ansågs lämpligt då forskaren önskar kunna uppfölja specifika intressanta 

diskussioner för att uppnå en mer detaljerad beskrivning och ett djupare svar. Att använda 

sig av intervjuer som datainsamlingsmetod är vanligt förekommande inom kvalitativ 

forskning vilket motiverar valet och anses som en styrka i studiens genomförande (Bryman, 

2011). Att kunna följa intervjuernas riktning ansågs av vikt för att få ett naturligt och 

avslappnat samtal med deltagarna som även kan påverka tryggheten att delge information. 

Då intervjufrågorna anpassats efter syfte och frågeställningar anses de lämpliga för att kunna 

besvara syftet med studien. Tillgång till missivbrev och intervjuguide, samt en beskrivning av 

tillvägagångsättet anses bidra till en öppenhet gällande studiens genomförande.  

6.3.4 Analys 

Analyseringen av det insamlade materialet påbörjades med genomlyssning av intervjuerna 

samt transkribering. Kvale och Brinkman (2009) beskriver att analys och jämförelser lättare 

kan genomföras om transkriberingen är utförd enligt likartade instruktioner och 

tillvägagångssätt. Att samtlig transkribering utfördes av en och samma person anses som en 

styrka i form av en minskad risk för feltolkning av den utskrivna texten vid analyseringen.  

För att öka överenstämmelsen mellan det verkliga samtalet och transkriberingen skrevs även 

icke verbal kommunikation ut som skratt, tystnad och tvekande vilket enligt Graneheim och 

Lundman (2005) anses värdefullt vid analysering av intervjuer. Kvale och Brinkmann (2009) 

beskriver även att detta kan hjälpa forskaren att beskriva stämningen under intervjun och 

underlätta bearbetning av materialet. 

Manifest kvalitativ innehållsanalys anses lämplig att använda då exempelvis dokument och 

texter ska analyseras. Manifest innehållsanalys fokuserar på det deltagarna direkt uttalar 

vilket ansågs passande då upplevelser av intervjupersonernas verklighet var centralt i 

undersökningen. Vid analysering av kvalitativ data kan även latent innehållsanalys användas 

vilket innebär att en mer djupgående tolkning av underliggande meningar av något uttalat 

belyses (Graneheim & Lundman, 2005). Manifest innehållsanalys valdes att användas då 

risken att misstolka deltagarnas underliggande meningar i samtalen skulle kunna innebära 

resultat som inte stämmer överens med verkligheten vilket vill undvikas och motiverar valet 

av analysmetod. 

Bryman (2011) diskuterar att respondentvalidering kan stärka en kvalitativ studies resultat. 

Det innebär att deltagarna genomläser materialet efter att analysering och resultat slutförts 
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för att godkänna och intyga att forskaren uppfattat den information som framkommit på rätt 

sätt. I studien fanns dock inte tillräckligt med tid för att utföra en respondentvalidering vilket 

kan anses som en svaghet då enbart en person genomfört analyseringen och fastställt 

resultaten. Att materialet transkriberats ordagrant, genomläst ett flertal gånger samt är utfört 

med metoder som vanligen används inom analysering av kvalitativ data anses kunna 

möjliggöra för att resultaten som framkommit stämmer överens med deltagarnas personliga 

beskrivningar. 

6.3.5 Kvalitetskriterier 

Genom att följa de regler som finns angivna för kvalitativ forskning samt att noggrant 

beskriva kontexten och tillvägagångsättet i studien kan öka tillförlitligheten och resultera i 

ökad trovärdighet för omgivningen (Bryman, 2011). Då forskningsprocessen, kontext och 

genomförande utförligt beskrivits samt att regler och anvisningar för kvalitativ forskning 

följts anses stärka studiens kvalité. 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver vikten av att som forskare i intervjusituationen vara 

opartiskt, inte manipulera eller få undersökningspersonerna att svara på ett visst sätt vilket 

påverkar kvaliteten. Att ingå med objektivitet anses därför av vikt för att inte personliga 

förutfattade meningar ska påverka intervjuns resultat vilket har funnits i åtanke under hela 

undersökningens gång då utgångspunkten varit deltagarnas egna upplevelser. Att ingå med 

en öppenhet för deltagarnas egna upplevelser och beskrivningar av sin sociala verklighet 

anses som en styrka i studien då påverkan av egna förutfattade meningar kan minska. Även 

att öppna frågor till största del användes vid datainsamlingen anses positivt då frågorna inte 

är riktade eller utformade på ett sådant sätt som kan påverka deltagaren att delge specifika 

eller önskvärda svar. Kvale och Brinkmann (2009) nämner även att kvaliteten på kvalitativa 

intervjuer förbättras med erfarenhet då skickligheten gällande uppföljningsfrågor kan 

förbättras och resultera i djupare resultat. För att som nybörjare inom kvalitativa studier 

uppnå så god kvalitet som möjligt ges rådet att följa de regler och metoder som finns 

beskrivna inom området (Kvale & Brinkmann, 2009). 

6.3.6 Etik 

Under studiens genomförande från början till slut har de fyra etiska principerna beaktats. 

Informationskravet uppfylldes då samtliga deltagare informerats, via ett missivbrev som även 

undertecknades efter genomläsning, om studiens syfte, tillvägagångssätt och rättigheten att 

när som helst avbryta sitt deltagande. Varje person informerades om att de själva bestämmer 

över sin medverkan vilket uppfyller samtyckeskravet. Deltagarna fick även information om 

att de genomgående i undersökningen kommer vara anonyma, att allt material kommer 

förvaras så att personer utanför forskningen inte har tillgång till det samt att inga uppgifter 

kommer kunna kopplas till dem personligen vilket uppfyller konfidentialitetskravet. Slutligen 

uppfylldes även nyttjandekravet då deltagarna informerades om att allt material enbart 

kommer att användas till den aktuella forskningens ändamål. 
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Där citat från deltagarna redovisats har inga namn angetts. Varje intervjuperson har istället 

angivits som IP 1 till 6. 

7 SLUTSATSER 

Deltagarna i studien har en positiv upplevelse av skolidrotten och en positiv inställning till 

ämnet. Däremot har samtliga deltagare någon gång själva upplevt eller beskådat att flickor 

kan känna sig otrygga på idrottslektionen. Deltagarna beskriver att faktorer som lärare, 

klasskamrater och upplägg på lektioner och aktiviteter påverkar upplevelsen av skolidrotten. 

Vad som kan inverka på flickors motivation till skolidrott anses av deltagarna vara känslor av 

trygghet i klassen, god sammanhållning, att aktiviteterna är anpassade efter individen istället 

för läroplanen och att konkreta måluppsättningar bör undvikas. Deltagarna nämner att 

pojkar och flickor beter sig olika under idrotten vilket kan medföra otrygghetskänslor och 

kan påverka flickors motivation till att delta. 

Samtliga deltagare anser att deras intressen belyses under skolidrotten. Under intervjuerna 

framkom det att bollsporter var den vanligaste förekommande aktiviteten och att dans och 

gymnastik förekom mer sällan. Deltagarna beskriver även att pojkar generellt uppskattar 

bollsporter i större utsträckning än flickor. Vidare anser de att flickor uppskattar lekar, dans 

och gymnastik i större utsträckning än pojkar vilket tyder på en ojämlikhet inom 

skolidrotten. 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Då en problematik gällande ojämlikhet inom området fysisk aktivitet beroende av kön är 

synlig, då flickor är mindre fysiskt aktiva i jämförelse med pojkar, bör forskning inom 

området prioriteras. Att undersöka var problemen existerar i utformning av skolidrotten, 

beteenden, förutfattade meningar samt flickors intresseområden och upplevelser bör 

studeras närmare för att möjliggöra förbättring och utveckla arbetet för att uppnå en mer 

jämlik hälsa hos barn och unga. 
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BILAGA A. MISSIVBREV 

  

Hej! 

Jag heter Frida Nyman och läser Folkhälsoprogrammet på Mälardalens Högskola. Jag ska 

genomföra en studie som kommer att resultera i ett examensarbete i Folkhälsovetenskap då 

jag läser min sista termin på programmet. 

Syftet med studien är att undersöka flickors upplevelser av skolidrotten i årskurs 1-3 på 

gymnasiet. 

I studien ska totalt sex stycken flickor i årskurs 1-3 på gymnasiet intervjuas angående sina 

upplevelser av skolidrotten. Alla deltagare behöver alltså vara flickor och ha fyllt 16 år vilket 

är utgångspunkten för urvalet av deltagarna. Intervjuerna kommer äga rum i lokaler utanför 

skolmiljön och vara mellan 30-60 minuter långa. Intervjuerna kommer att spelas in.  

Deltagandet i undersökningen är helt frivilligt och Du som deltagare har när som helst rätt 

att avbryta din medverkan. All information som lämnas behandlas med största 

konfidentialitet då intervjuerna är anonyma. Detta innebär att inga personuppgifter 

utlämnas och att svaren som ges inte på något sätt kan kopplas personligen. All information 

som framkommer i undersökningen kommer enbart att användas till forskningens syfte och 

bevaras så att personer utanför forskningen inte har tillgång till materialet. Det är enbart jag 

och min handledare som kommer ha tillgång de inspelade intervjuerna och materialet 

kommer efter slutförande av arbetet att raderas. 

Vid frågor så är du välkommen att kontakta mig på telefon: 076-8646039 eller mail: 

fnn13003@student.mdh.se 

Tack för din medverkan!  

Med vänlig hälsning, Frida Nyman  

Mälardalens Högskola  
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BILAGA B. INTERVJUGUIDE 

 

Hej!  

Jag kommer ställa lite frågor angående dina upplevelser av skolidrotten. Det finns inget rätt 

eller fel utan tanken är att din egen åsikt ska framkomma i svaren. Är det någon fråga du inte 

vill svara på är det bara att säga till så går vi över till nästa.  

Du har själv rätt att bestämma över din medverkan och alla uppgifter som samlas in kommer 

enbart att användas till forskningens ändamål och behandlas med största konfidentialitet. 

Inga uppgifter kommer att kunna kopplas till dig personligen då du är anonym. 

 

Bakgrundsfrågor: 

- Vilken gymnasielinje/program går du? 

- Hur ser din fritid ut utanför skolan? Har du några aktiviteter du sysslar med? Intressen? 

- Vad är idrott för dig? 

- Brukar/brukade du delta på idrotten i skolan?  

- Hur ofta har/hade ni idrott i skolan? 

- Hur ser könsfördelningen ut i klassen? 

- Manlig/Kvinnlig idrottslärare? 

 

Upplevelser av skolidrotten: 

- Vad har du för upplevelser av skolidrotten? Vad du tycker och tänker kring ämnet? Det 

första som kommer upp. 

- Vad har/hade du för inställning till skolidrotten? (Roligt/tråkigt? Positivt/negativt?) 

- Varför (tycker du det roligt/tråkigt, positivt/negativt)? 

- Hur upplever du att idrottslektionerna tar hänsyn till olika intressen, som exempelvis olika 

aktiviteter och sporter?  

- Upplever du att dina intresseområden inom idrott tas hänsyn till? På vilket sätt? 

Varför/Varför inte?  

- Upplever du att du känner dig trygg under idrottslektionerna oavsett vilken typ av aktivitet 

som ska genomföras? Varför? 
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- Händer det att du upplever rädslor? För att göra fel till exempel? 

Om ja, varför? 

- Om det är så att du någon gång avstår från idrotten, vilken brukar vara den vanligaste 

anledningen? 

- Vad anser du om fördelning av olika ”typer” av aktiviteter på idrottslektionerna? Jämnt 

fördelat? 

- Upplever du att det finns någon/några som bestämmer eller tar mer plats än andra i klassen 

under idrottslektionerna, bortsett från idrottsläraren?  

Om ja, vilka? Varför? 

- Hur upplever du att din idrottslärare belyser både pojkars och flickors intresseområden 

inom skolidrotten? 

 

Motivation: 

- Vad tror du skulle kunna ha inverkan/påverka motivationen hos tjejer att delta på 

idrottslektionen?  

- Upplever du att både killar och tjejer tycker det är roligt med idrott i skolan? 

- Vad tror du skulle kunna göra att fler känner sig trygga att delta på idrottslektionen? 

 

Trygghet/Självtillit/Hanterbarhet/Begriplighet/Meningsfullhet: 

- Hur upplever du att alla i klassen vågar ta plats på idrottslektionen? 

- Finns det något du är missnöjd/nöjd med idrotten i skolan? Vad skulle kunna förändras? 

- Uppkommer det situationer där några i klassen kan känna sig ”mindre värda” eller sämre 

än andra? 

- Upplever du att du kan känna dig osäker i olika situationer på idrottslektionen? 

- Hur är dina känslor inför olika typer av aktiviteter inom idrotten? (hanterbara?) 

- Känner du att du klarar av att genomföra aktiviteterna? (självkänsla, självtillit) 

 

Intressen: 

- Vilken är den vanligaste aktiviteten som ni brukar utföra på lektionen? 

-Vad för aktiviteter brukar ni ha? 
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- Tycker du att det finns vissa aktiviteter som genomförs oftare än andra?  

Om ja, hur kommer det sig?  

- Vem bestämmer aktiviteterna? 

- Tycker du att det finns aktiviteter som tjejer föredrar mer än killar? 

- Om ja, förekommer dessa aktiviteter på idrottslektionerna och hur ofta i så fall? 

- Brukar någon/några protestera mot vissa aktiviteter? Inte vilja delta? 

 Om ja, varför? 

- Upplever du att din gymnasieskola möjliggör för dig att vara fysisk aktiv? På vilket sätt? 

 

Tack så mycket för ditt medverkande!
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