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Abstract 

 

The purpose of this essay is to examine how students, who are not active in a 

competitive sport in their spare time, experience how the physical education 

contributes to their approach to physical exercise. To be able to study this, Pierre 

Bourdieu made a basis to visualise the factors considering their approach to 

physical exercise in school and in their spare time. The study shows a tendency of 

students being more individual in their approach, and wishes that their education 

should be more adapted to their needs. Bourdieu’s thoughts about habitus, capital 

and taste takes expression during the interviews. Even though the respondents are 

not active in any competitive sports, they still tend to enjoy the physical education 

in school and most of them receive enjoyment in physical exercise in their spare 

time.  

 

 

Nyckelord:  Habitus, smak, livsstil, idrott, fysisk aktivitet, skola 
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1. Inledning 
 

I läroplanen för gymnasieskolan 2011 står det att idrott, friluftsliv och olika former av motion 

har stor betydelse för folkhälsan samt den enskilda människans egen hälsa. Skolämnet idrott 

och hälsas syfte är att det ska hjälpa eleverna att utveckla sina förmågor för att öka sitt eget 

välbefinnande och hälsa i ett livslångts perspektiv genom bland annat att anpassa fysiska 

aktiviteter efter sina behov.1 

 

Skolans syfte är tydligt vad gäller vilka mål man vill att eleverna ska uppnå. Läroplanen 

beskriver generellt hur övergripande mål ska göra att varje elev utvecklar ett intresse för 

hälsa, vilja att må bättre och bibehålla detta livet ut. Många elever i skolan är förmodligen 

aktiva, eller har varit aktiva, i en idrottsförening någon gång i sitt liv.  

 

Idrott har, både historiskt och även idag, ett stort anseende hos utövarna då den har en social 

förankring, men också bidrar till prestige och erkännande för deltagarna. Det som bidrar till 

att människor är aktiva i en idrottsförening varierar beroende på lokala omständigheter, menar 

Londos. Vem man är och vilken livssituation som råder är alltså några  faktorer som avgör om 

man är aktiv i en idrottsförening eller ej.2 

 

Motivation till idrott och hälsa har också betydelse för hur lärandet får ett fäste i elevernas 

framtid. Det skiljer sig mellan hög- respektive lågmotiverade elever och för elever som 

kommit i kontakt med olika idrotter och föreningar genom sina familjers intressen och 

familjevanor.3 

 

I skolan kan skillnaderna vara stora mellan elever som är med eller inte är med i en 

idrottsförening, vad gäller betydelsen av huruvida undervisningen i idrott och hälsa leder till 

utvecklingen av elevens förmågor. Därför har studien som mål att undersöka elever som inte 

är delaktiga i någon idrottsförening och i vilken omfattning det påverkar dem. 

 

                                                      

 
1 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, Stockholm, 

2011, s.83 
2 Londos, Mikael, Spelet på fältet: relationen mellan ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan och idrott på 

fritid, Lärarutbildningen, Malmö högskola, Diss. Lund : Lunds universitet, Malmö, 2010 s.19 
3 Arnegård, Johan, Upplevelser och lärande i äventyrssport och skola, HLS Förlag, Diss. Stockholm : 

Stockholms universitet, 2006,Stockholm, 2006, s.203-204 



 

 5  

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna undersökning är att undersöka huruvida erfarenheter och uppväxt hos elever 

som inte är aktiva i en föreningsidrott, bidrar till hur de uppfattar ämnet idrott och hälsa samt 

deras livstilsval.  

 

● Hur upplever eleverna som inte är föreningsaktiva att deras erfarenheter och uppväxt 

har påverkat deras syn på ämnet idrott och hälsa? 

● Vilken betydelse upplever eleverna som inte är föreningsaktiva att ämnet idrott och 

hälsa har haft på deras livsstil? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6  

 

2. Tidigare forskning 

 

I syfte att skapa en bättre förståelse kring de ord och begrepp som användas genomgripande i 

studien. I nästa avsnitt redogörs inledningsvis för skolämnet idrott och hälsas syfte och den 

betydelse och påverkan som idrott på fritiden kan ha på idrotten i skolan. Därefter berörs 

begreppet habitus och då i linje med uppsatsens syfte att belysa elevernas erfarenheter. Efter 

det beskrivs olika arenor för idrottsutövande, aktiviteter och situationer för 16-åringar och 

sedan hur detta ser ut när de nått en ålder av 22 år. I kapitlet kommer sedan ett avsnitt om 

lagbollsspel och dess starka tradition inom idrott och hälsa. Slutligen presenteras ett avsnitt 

om elevernas egen syn på hälsa. 

 

2.1 Definitioner 
 

Hälsa kan definieras subjektivt och därför tolkas olika hos olika människor. Uppsatsens 

definition av hälsa kommer att grunda sig i Världshälsoorganisation definition som lyder 

enligt följande: “Hälsa innebär ett moment av totalt fysiskt, mental och socialt välbefinnande 

och alltså inte en frånvaro eller en avsaknad av sjukdom eller en funktionsnedsättning”.4 

 

Begreppet habitus, som nämns genom hela studien, är ett teoretiskt begrepp för ett system av 

varaktiga och överförbara dispositioner. Dessa dispositioner integrerar individens sätt att 

uppfatta, välja, handla och värdera med dennes tidigare erfarenheter.5 

 

I studien kommer ungdomar och elever intervjuas, som inte tillhör en idrottsförening. Detta 

kan dock innebära att personen har varit med i en idrottsförening någon gång tidigare under 

sitt liv. Lektioner i idrott och hälsa kommer ibland att benämnas som enbart “idrottslektioner” 

och ibland benämns lärare i idrott och hälsa enbart “idrottslärare” för att underlätta läsningen 

och få texten mer flytande. Gym som sysselsättning räknas inte i denna studie som en 

föreningsidrott. 

 

 

 

                                                      

 
4 World Health Organisation, WHO definition of health, 1948, 

http://www.who.int/about/definition/en/print.html, Sökdatum: 20161108 
5 Londos, Mikael Spelet på fältet: relationen mellan ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan och idrott på fritid, 

2010, s. 49 

http://www.who.int/about/definition/en/print.html
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2.2 Ungdomars idrottsvanor och betyg 
 

I Sverige är nästan 2,5 miljoner människor medlemmar i en idrottsförening, enligt 

Riksidrottsförbundets statistik från 2015. Av dessa idrottsföreningar är golf den vanligaste 

idrotten hos män, tätt följt av fotboll. Hos kvinnor är det istället friidrott som är den vanligaste 

idrotten, men också här kommer fotboll på andra plats. Av andelen ungdomar i åldrarna 13-18 

år som motionerar/idrottar i olika sammanhang är det 72 procent flickor som idrottar i en 

förening och 69 procent som också idrottar på egen hand. För pojkar i samma ålder är det 54 

procent som idrottar i en förening och 72 procent på egen hand.6 

 

I åldern 19-25 år sker det stora förändringar. För unga kvinnor är det då 35 procent som 

idrottar i en idrottsförening och 86 procent på egen hand. För unga män gäller här 36 procent 

som idrottar i en förening och 79 procent på egen hand. Idrottandet i föreningslivet minskar 

alltså drastiskt samtidigt som idrottandet på egen hand ökar för båda könen när ungdomarna 

blir äldre.7 

 

Samma statistiska förändring kan vi också hitta om man tittar närmare på vilka aktiviteter 

ungdomarna utför mellan de två åldersgrupperna. Aktiviteter som du gör på egen hand, såsom 

exempelvis promenader, löpning och gymträning, ökar stort under senare delen av 

ungdomsåren fram till 25 år. För motionsaktiviteter som fotboll, som är populär hos båda 

könen, kan man se en stor minskning efter 12-års ålder och ännu en minskning efter 18-års 

ålder. Detta stämmer överens med flera andra lagidrotter som också minskar i utförande när 

ungdomarna hamnar i 19-25 års ålder.8 

 

  

 

 

 

 

                                                      

 
6 Riksidrottsförbundet, Idrotten i siffror, 2015, 

http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/statistik/rf_idrotten_i_siffror_2015.pdf , Hämtad: 

20161213, s. 1-3 
7 Ibid, s.3 
8 Ibid, s.3 
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När det gäller betyg för idrott och hälsa 1 i gymnasiet under läsåret 2014/2015 såg 

fördelningen av betyg ut på följande sätt i procent:9 

 

Betygsfördelning för gymnasiet, idrott och hälsa 1 under läsåret 2014/2015. 

 

Thedin-Jakobsson visar i en studie att de som vid 16-års ålder fortfarande återfanns i 

föreningsidrotten, presterade bättre i skolan och generellt hade ett högre betyg än övriga 

elever. Hon menar  att den vanligaste anledningen till att ungdomarna utövade idrott var att de 

upplevde aktiviteten som rolig och utvecklande. Den gav dem också en gemenskap och de var 

nöjda med att få tävla och träna på en nivå som var anpassad efter egen ambition och 

förmåga.10 

 

2.3 Olika arenor för idrottsutövande 
 

Larsson har i en tidigare studie från 2005 undersökt 16-åringar respektive 22-åringar och deras 

förhållande till idrottsaktiviteter på fritiden. Tanken bakom studien var att se vad som sker när 

ungdomar från olika miljöer, kön, etniska och sociala grupper möter det rådande 

fritidsutbudet. Den möjliggör att se förändringen som sker mellan dessa åldrar då den första 

åldersgruppen beskrivs som barn och den andra som vuxen.11 

 

Larsson beskriver att det förekommer en omfattande idrottsverksamhet utanför 

idrottsföreningarna i Sverige. Aktiviteterna kan delas in i moment som man gör i grupp eller 

ensam. Aktiviteterna kan också utövas där en person fungerar som en ledare som i till 

                                                      

 
9 Skolverket, Betyg och studieresultat i gymnasieskolan läsår 2014/15, 2015, http://www.skolverket.se/statistik-

och-utvardering/statistik-i-tabeller/gymnasieskola/betyg-och-studieresultat/betyg-och-studieresultat-i-

gymnasieskolan-lasar-2014-15-1.243900, Hämtad: 20161214 
10 Thedin Jakobsson, Britta, Vilka stannar kvar och varför? [Elektronisk resurs] : En studie om ungas 

föreningsidrottande under uppväxtåren, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Diss, 2015,Stockholm, 2015, 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:gih:diva-3631, Hämtad: 20170121, s.75 
11 Larsson, Bengt, Arenor för alla: en studie om ungas kultur- och fritidsvanor, Ungdomsstyr., Stockholm, 2005, 

s. 7 

Betyg i 

kursen 

idrott och 

hälsa 1 i 

procent: 

F E D C B A 

Totalt 3,9 18,6 17,9 26,5 19,2 13,9 

http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/gymnasieskola/betyg-och-studieresultat/betyg-och-studieresultat-i-gymnasieskolan-lasar-2014-15-1.243900
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/gymnasieskola/betyg-och-studieresultat/betyg-och-studieresultat-i-gymnasieskolan-lasar-2014-15-1.243900
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/gymnasieskola/betyg-och-studieresultat/betyg-och-studieresultat-i-gymnasieskolan-lasar-2014-15-1.243900
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:gih:diva-3631
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exempel aerobics eller liknande moment. Det är många ungdomar som är fysiskt aktiva på 

egen hand eller tillsammans med föräldrar eller kompisar. En lika stor andel flickor respektive 

pojkar och totalt två tredjedelar av respondenterna i Larssons studie uppgav att de idrottade på 

detta vis. Han menar dock på att det finns en lokal variation beroende på var man bor. 

Exempelvis i studiens del i Stockholm city visar det sig att fler ungdomar bedriver fysisk 

aktivitet på egen hand, förmodligen för att det inte är lika lätt att nå fram till en idrottsförening 

mitt inne i staden. Här spelar föräldrarnas utbildningsnivå även en stor roll, både vad det 

gäller medlemskap i en idrottsförening eller ett idrottande på egen hand. Det beror dock 

mycket på vart någonstans man bor och den främsta anledningen till detta menar Larsson är 

olika kulturella olikheter som ungdomarna har i hemmet.12 

 

Larsson kom i sin undersökning fram till att flickorna i en högre grad än pojkarna idrottar utan 

att vara medlem i en idrottsförening. Allmänt är de lokala variationerna i ungdomars 

idrottsvanor mycket stora. Larsson beskriver dock att han får ett intryck av att de flickor som 

är med i en idrottsförening är det av en mer individuell karaktär. Vad gäller hälsa menar 

Larsson att de skattar sin fysiska hälsa högt, hur bra fysisk styrka och kondition de har idag. 

Skillnaden mellan 16-åringarnas och 22-åringarnas upplevelser av sin egen fysiska hälsa var 

nära identisk med varandra. De allra flesta ungdomarna i denna ålder som är fysiskt aktiva är 

också med i någon form av idrottsförening. Det är fem gånger så vanligt att de som är 

medlemmar tränar varje dag, eller nästan varje dag, jämfört med de som inte är med i en 

idrottsförening. Även bland de som tränar några gånger i veckan så att de blir andfådda eller 

svettiga finns det en tre gånger så stor andel medlemmar som icke medlemmar i en förening. 

Larsson sammanfattar och menar att det inte skett några större förändringar i tidsperspektivet 

mellan 1996-2007. Idrott som fritidsintresse har fortfarande en hög status bland ungdomarna 

då det har visat sig kunna ge både prestige och erkännande. Att ta del av olika typer av 

idrottsutbud varierar mellan det lokala utbudet samtidigt som det beror på vem du är och vilka 

livsvillkor du har. Vilka personer som väljer att bli medlemmar i en idrottsförening beror på 

en större mängd faktorer. Exempelvis, i en undersökning hos 13- till 25-åringar var en av de 

populäraste fritidssysselsättningarna träning och tävling. I en annan undersökning fick 16-

åringar från fyra olika geografiska områden svara på vilka fritidssysselsättningar som betydde 

mest för dem. Två tredjedelar av dessa svarade då någon form av idrottsaktivitet. Av de 

föreningsaktiva idrottarna ägnade mer än hälften av flickorna och tre fjärdedelar av pojkarna 

                                                      

 
12 Larsson, Bengt, Arenor för alla: en studie om ungas kultur- och fritidsvanor, 2005, s. 53 
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sig åt någon form av lagbollsspel, vilket studien kommer närmare in på senare med grund i 

sitt stora omfång inom idrott och hälsa.13 

 

 

2.4 Idrott och hälsas syfte kontra idrottens påverkan 
 

Olika skolor i Europa behandlar föreningsidrotten förenat med skolämnet idrott och hälsa på 

olika sätt. Ofta finns det samarbeten mellan skolorna och de olika föreningarna men hur 

samarbetet sker är annorlunda beroende på vilket land och kultur som råder. England är ett av 

länderna som eftersträvar att olika klubbföreningar får komma ut till skolorna för att väcka ett 

intresse hos eleverna. Det ger också de mer elitsatsande föreningarna chansen att hitta elever 

som kan satsa på deras idrott. Till skolans fördel menar man att det kan gynna eleverna genom 

att de hittar ett intresse att ha efter skoltid, vilket ska gynna deras studier mer långsiktigt.14 

 

UNESCO presenterar i en rapport gällande ett land i Europa där den lokala regeringen 

indikerat en ökad stimulans för att utbildning och olika sporter ska arbeta organiserat 

tillsammans. Sålunda vill man föra kulturen och sporten närmare skolmiljön och skapa en mer 

familjär känsla hos deltagarna. Skolans roll bör ytterligare utveckla och uppmana unga 

människor att fortsätta vara fysiskt aktiva. Med de läroplaner som finns räcker 

undervisningstiden inte riktigt till att täcka det behov som behövs för unga människor att röra 

på sig och lära dem det meningsfulla med fysisk aktivitet.15 

 

Londos beskriver att det är omöjligt att exakt precisera vad en individ upplever som 

meningsfullt med en idrottsaktivitet, men att det meningsfulla ändå bidrar och är 

motivationsskapande. I en studie av ungdomars idrottsvanor uppgav tre fjärdedelar av de som 

slutat med en föreningsidrott att de slutat på grund av att de tappat intresset eller fått nya 

intressen.16 

 

Londos skriver om betydelsen hur idrottsundervisningen genomförs i relation till hur idrott på 

fritiden bedrivs. Själva huvudsyftet med idrott och hälsa är att uppmuntra eleverna till att vara 

fysiskt aktiva. Genom detta syfte delar Londos upp aspekten i tre olika kategorier som 

                                                      

 
13 Larsson, Bengt, Arenor för alla: en studie om ungas kultur- och fritidsvanor, 2005, s. 77 
14 UNESCO, World-wide Survey of School Physical Education, United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization, ISBN 978-92-3-100048-5, France, 2014, Hämtad: 20170117, s.79 
15 UNESCO, World-wide Survey of School Physical Education, 2014, s.79 
16 Londos, Mikael, Spelet på fältet: relationen mellan ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan och idrott på 

fritid, 2010, s. 19 
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påverkar undervisningen. Första punkten handlar om att lärarna i ämnet tar hjälp av 

lagsportspelande elever för att skapa ett intresse för sina egna lektioner. Andra punkten är att 

lärarna försöker skapa sociala kontakter med eleverna för att på så sätt lättare kunna 

interagera med dem. Den tredje och kanske mest relevanta punkten handlar om att läraren 

försöker skapa en motivation hos de elever som inte tidigare ägnat sig åt idrott och inte har 

tillgång till det idrottsliga språket. Läraren söker en förändring hos dessa elever och denna 

förändring ska komma från lärarens egen erfarenhet och organisationsförmåga. Lärarna som 

har en större erfarenhet av olika aktiviteter från idrottsvärlden efterfrågar dessa i sin egen 

undervisning till skillnad från lärare som har en bakgrund som lagbollsspelare, då är det 

istället dessa aktiviteter som berörs i en större utsträckning.17 

 

En studie gjord av Redelius, Larsson och Fagrell ämnade undersöka vilka delar och aspekter 

som anses viktiga att bedöma och beröra i undervisningen och vad som ligger till grund för 

lärarnas bedömning. Det visar att elevernas symboliska kapital har en stor roll i lärarnas 

bedömning. Å ena sidan framhäver lärarna eleverna med personliga framgångar inom sporten, 

istället för andra förmågor vid betygsättningen. Detta innebär att elevernas idrottsresultat på 

fritiden blir en avgörande faktor i den slutgiltiga bedömningen. Å andra sidan verkar istället 

normen av att ha en god moral och attityd till undervisningen vara lika viktig som 

idrottsresultat, om en elev ska få det högsta betyget i idrott och hälsa. Författarna menar att 

det symboliska kapitalet handlar om att både kunna göra (göra den valda aktiviteten bra) och 

kunna vara (vara disciplinerad, glad och tycka ämnet är roligt).18 

Redelius och Hay är inne på samma spår i en annan studie om det kulturella kapitalet inom 

bedömning för lärare i idrott och hälsa i Sverige. De kommer fram till att lärarnas primära 

fokus handlar om att eleverna anstränger sig tillräckligt på lektionerna och har en god 

karaktär. Karaktären bygger på att eleverna uppfostras till att utveckla en vilja till att vara 

fysiskt aktiva. Det är dessa aspekter som främst premieras av lärarna utöver de mål som 

eleverna nå upp till i läroplanen.19 

Peterson skriver om fälten skolidrott och föreningsidrott och kopplar dem till Bourdieus 

fältteori. Ett korsande av olika fält ger upphov till flera problem då dessa är konstituerade på 

                                                      

 
17 Londos, Mikael, Spelet på fältet: relationen mellan ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan och idrott på 

fritid, 2010, s.179-180 
18 Redelius, Karin. Larsson, Håkan. Fagrell, Birgitta. Symbolic Capital in Physical Education and Health: to be, 

to do or to know? That is the gendered question. Stockholm: Routledge, 2009 s.256-257 
19 Redelius, Karin, and Peter Hay. Defining, acquiring and transacting cultural capital through assessment in 

physical education, European Physical Education Review 15.3, 2009, s. 256-257 
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olika sätt och dessutom har viktiga principiella skillnader mellan varandra. Skolan fungerar 

som en av våra mest statliga apparater, vilket bygger på en detaljerad verksamhet och en 

byråkrati genom läroplanen och utförs av utbildade och avlönade lärare. Föreningsidrotten är 

istället bland de största aktörerna inom det civila samhället och byggt på de svenska 

folkrörelserna. Skolan är också obligatoriskt genom skolplikten, vilket dock inte berör 

gymnasiet. Barn- och ungdomsidrotten bygger istället på en frivillighet och kan tolka sina 

verksamhetsidéer på sitt eget sätt samtidigt som många arbetar ideellt. Det är här som 

föreningsidrotten egentligen är skolans stora motsats. Samma ord inom båda områden har 

olika betydelse beroende på vilket fält det rör sig om. Andra begrepp som kan skiljas åt kan 

exempelvis vara olika typer av pedagogik och deltagardemokrati, föräldrarnas roll då de 

utesluts i skolans värld och selektionssystemet (betyg respektive prestation).20 

 

 

2.5 Motivation och fysiskaktivitet 
 

2006 undersökte Johan Arnegård skolklasser i Stockholmsområdet där han intervjuade elever 

angående frågor som hur de lärde sig saker på fritiden kontra i skolan. Frågorna handlade 

också om varför vissa av eleverna valde att gå i en idrottsklass-profil och varför andra hade 

valt sina respektive utbildningar, vilken betydelse idrott och hälsa hade i skolan och vad som 

utmärkte sig inför ämnet. Eleverna delades efter undersökningen in i “högmotiverade elever” 

respektive “lågmotiverade elever” efter svaren de bidragit med.21 

 

Arnegård kommer fram till att om en aktivitet inom idrotten ska kännas motiverande så krävs 

det att den uppfattas som rolig och stimulerande.  Han menar att vissa elever menar på att bara 

för en aktivitet uppfattas som rolig så behöver den inte samtidigt vara intressant. Han kommer 

fram till att de flesta elever som går en idrottsprofil, både bland hög- respektive lågmotiverade 

elever, utövar någon form av lagsport och är aktiva i en idrottsförening. Det som tilltalar dem 

i idrottsföreningarna är gemenskapen och kamraterna som i sin tur gör det roligt. Det är 

således de sociala aspekterna som är av yttersta betydelse. En annan relevant aspekt av 

Arnegårds studie är att samtliga idrottande ungdomar som var med (78 procent) har kommit i 

kontakt med idrotten via sina familjer. Föräldrarnas intresse spelar stor roll under elevernas 

uppväxt och vilka vägar de väljer gällande idrotten.22 

                                                      

 
20 Peterson, Tomas, Barndomens reglering via skol- och föreningsidrotten, Educare., :2-3, 2009, s. 76-77 
21 Arnegård, Johan, Upplevelser och lärande i äventyrssport och skola, 2006, s.193 
22 Ibid, s. 203-204 
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Kirk menar på att motivationen skiljer sig beroende på vilken ålder du har. Barn i åldern sju 

till tolv deltar ofta i en mängd av aktiviteter där deras motivationsgrund handlar om att de 

tycker det är kul och känner en glädje med aktiviteten. Kirk kallar detta testfasen. Dessa 

aktiviteter kräver en struktur som utvecklar aspekter som teknik och taktik. Vissa barn 

fortsätter i den här fasen så länge som möjlighet finns för dem. Andra väljer att sluta eller gå 

till nästa fas som heter specialiseringsfasen. Den börjar som oftast vid tretton till femton års 

ålder och innebär att urvalet av idrotter minskar ner till runt tre stycken. Nöjet och det roliga 

med idrotterna handlar istället om att vinna, vilket leder till en konkurrens mellan deltagarna. 

Själva syftet med idrotten blir istället att deltagarna ska utveckla sin prestation. Kirk menar på 

att barnen eller ungdomarna har tre valmöjligheter efter specialiseringsfasen. Första är att de 

slutar med idrotten. Det andra är att gå in i rekreationsfasen där idrotten utförs relativt 

informellt och bara för att den är rolig. Det tredje är att gå in i investerarfasen, vilket innebär 

att man fokuserar på endast en idrott och förhåller sig till en intensiv träning och en stor 

konkurrens.23 

 

2.6 Normer och strukturer som replikeras i idrott och hälsa och i föreningsidrott 
 

Skolan tillsammans med föreningsidrotten fungerar båda som instrument i samhället genom 

en uppfostran och påverkan. Olika värderingar, färdigheter och kunskaper utbyts, återskapas 

och förändras. De båda ska tillhandahålla utbildning och social fostran. Båda fungerar 

samtidigt som selektionssystem, där barn och ungdomar rangordnas efter kunskapsinhämtning 

respektive prestation. Detta skiljer sig dock åt och formerna varierar mellan betygsättning och 

uttagning.24 

 

Peterson tar upp en politisk reform som kallades Handslaget och som genomfördes mellan 

2004-2007. Över en miljard kronor investerades för att föreningsidrotten skulle bli mer öppen 

för alla. Projekten innehöll flera punkter, men en av grundpunkterna i handslaget handlade om 

ett intensifierat samarbete mellan skolan och föreningsidrotten. Redan här menar Peterson att 

två olika fältlogiker korsas och därvid blev problematiska både principiellt och praktiskt.25  

 

                                                      

 
23 Kirk, David. "Physical education, youth sport and lifelong participation: the importance of early learning 

experiences." European Physical Education Review 11.3, 2005, s.239-255. 
24 Peterson, Tomas, Barndomens reglering via skol- och föreningsidrotten, 2009, s. 73 
25 Ibid, s. 74 
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Han kommer fram till tre olika punkter som behöver utvärderas ytterligare, men det är framför 

allt två punkter som är av relevans för denna uppsats. Den första handlar om 

idrottsföreningarna och dess verksamhet.  

 

Idrottsföreningarnas verksamhet… är inriktad på de barn och ungdomar som söker sig dit av egen 

fri vilja. Den fysiska aktiviteten i skolan har som sin viktigaste målgrupp de som av olika skäl inte 

lockas av idrottsrörelsens utbud. Här krävs en annan inriktning och pedagogik, som i sin tur säkert 

kräver utbildning av de idrottsledare som engageras i skolans arbete.26  

 

Den sista punkten är mer riktad mot de personer som är aktiva inom skolan och 

föreningsidrotten, idrottsläraren respektive föreningsledaren. Föreningsidrotten ska kunna 

fungera som en hjälpande hand för idrottsläraren, men aldrig vara en styrande del av 

undervisningen. 

 

Det är slutligen viktigt att betona ansvarsfördelningen mellan den offentliga skolan och den 

frivilliga idrottsrörelsen. Idrottsföreningarna kan vara en viktig stödresurs i skolans verksamhet, 

men aldrig ta på sig huvudansvaret för undervisningen.27 

 

Lagbollspel är en av de vanligaste idrottsformerna i Sverige.28 Londos visar att normer och 

värden från fritidsidrotten går ofta hand i hand med vad lärarna väljer att utöva för aktiviteter i 

idrott och hälsa. Han menar att lagbollspel främjar olika sociala beteenden hos de som utövar 

dem. Ett lagbollspel skiljer sig från individuell idrott, oavsett om det är exempelvis fotboll 

eller golf som utövas. Deltagarna fostras på olika sätt där ålder, kön, etnicitet och den sociala 

sammansättningen skiljer dem åt. Även varje förenings interna kultur spelar stor roll i 

sammanhanget.29 

 

Att lagbollspel har varit dominerande länge inom idrott och hälsa visar också Redelius. Hon 

menar att ämnet ska ge en rekreation, man ska uppleva rörelseglädje samt utveckla ett 

bestående intresse för fysisk aktivitet. Relationen mellan dessa aspekter ovan och bollspel 

handlar istället om att själva aktiviteten framstår som att eleverna engageras och blir 

                                                      

 
26 Ibid, s. 95 
27 Peterson, Tomas, Barndomens reglering via skol- och föreningsidrotten, 2009, s. 96 
28 Riksidrottsförbundet, Idrotten i siffror, 2015, 

http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/statistik/rf_idrotten_i_siffror_2015.pdf , Hämtad: 

20161213. 
29 Londos, Mikael, Spelet på fältet: relationen mellan ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan och idrott på 

fritid, 2010, s. 25 
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delaktiga. Detta blir enligt Redelius också tydligare och används mer ju äldre eleverna blir. 

Aktiviteter som kursplanerna vill lyfta fram, så som exempelvis dans, friluftsliv och 

orientering, prioriteras bort i förmån till bollspelet. Hon beskriver också att vissa av ämnets 

traditioner lever i både en större och i en mindre utsträckning som historiska sedvänjor. Detta 

leder till att det finns ett glapp mellan vad sker i den dagliga undervisningen och vad som 

beskrivs i kurs- och läroplanerna.30 

 

Gerdin utrycker i sin studie en oro för disciplinära utrymmen som pojkar ibland får i 

undervisningen av idrott och hälsa vilket han menar skapar ojämlika maktförhållanden. Dessa 

utrymmen skapas och görs endast tillgängliga för de elever som definieras som ”sportiga” 

maskulina ideal vilket innebär aspekter som tävling, aggression och särskilda attribut och 

förmågor inom olika sporter. Detta sker på en bekostnad av de föreställningar om det kön som 

inte är relaterade till denna norm där alternativa, icke-sportiga maskuliniteter blir begränsade 

och ibland till och med underordnad.31 

 

2.7 Elevers syn på hälsa 
 

Annika Ahlberg delar upp hälsobegreppet i tre olika kategorier utifrån vilka hon har undersökt 

olika elevers syn på vad hälsa är, med avsikt att se vad det är eleverna värderar i 

hälsoaspekten av idrott och hälsa. Hennes kategorier handlar om olika fysiska, psykiska och 

sociala aspekter. Hos den fysiska aspekten vandrade elevernas svar på en tydlig linje mot den 

fysiska förmågan, kost, att vistas utomhus, undvika stress samt undvika olika hälsoskadliga 

aspekter som alkohol, tobak och droger. Den psykiska delen som eleverna angav handlade om 

aspekter som självförtroende, självkänsla, olika typer av prestation samt känna en trivsel kring 

sin miljö runt omkring sig. Ahlberg beskriver även att några elever till och med tar upp att det 

kan vara ohälsosamt att vara för hälsomedveten och stressen som kan följa med detta. Den 

sociala gemenskapen som eleverna beskriver rör den man har med exempelvis 

familjemedlemmar, vänner, lagkompisar eller djur där dessa aspekter fungerar som en källa 

till hälsa. Ahlberg visar i sin studie att eleverna har en bra kontroll på hälsoaspekterna i 

kursplanen och då en god förståelse för hälsa relaterat till skolverket. Den goda förståelsen 

                                                      

 
30 Redelius, Karin, Bäst och pest! – Ämnet idrott och hälsa bland elever i grundskolans senare år. I: Håkan 

Larsson & Karin Redelius, red: Mellan nytta och nöje. Bilder av ämnet idrott och hälsa, Stockholm: 

Idrottshögskolan. s. 149–172. 
31 Gerdin, Göran, The disciplinary and pleasurable spaces of boys’ PE–The art of distributions, European 

Physical Education Review 22.3, 2016, 331-332 
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innebär att eleverna känner till flera begrepp samt kan redogöra hur dessa påverkar personens 

hälsa. Skillnaden mellan eleverna är, enligt Ahlberg, inte särskilt stora utan den 

genomsnittliga nivån var relativt hög. Vad eleverna anser att de bör få lära sig om hälsa i idrott 

och hälsa handlar framförallt om de fysiska aspekterna och då sätta dessa i ett sammanhang på 

en mer detaljerad vardaglig nivå. 32 

                                                      

 
32 Ahlberg, Ahlberg, Elevers förståelse av hälsa i idrott och hälsa i Hur är det i praktiken?: lärare utforskar 

ämnet idrott och hälsa, Larsson, Håkan, Lundvall, Suzanne, Meckbach, Jane, Peterson, Tomas & Quennerstedt, 

Mikael (red.) Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm, 2016, s.31-32 
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3. Teoretisk utgångspunkt 
 

Denna uppsats har använt Bourdieus teorier inom kultursociologin. Bourdieus begrepp och 

teorier kan vara till hjälp för att förstå elevernas resonemang angående ämnet, att språket är 

ett intellektuellt instrument och ett objekt för analys.33 Strukturerna som existerar i olika 

miljöer producerar i sin tur olika former av funktioner som råder och som styr den sociala 

konstruktionen.34 Det finns aldrig några neutrala ord för att uttrycka den sociala världen, och 

samma ord förändrar betydelsen beroende på vem som uttalar det.35  

 

Bourdieus teorier och begrepp används för att förstå hur tidigare erfarenheter avspeglas i 

individers handlingar, livsval och smak. En persons handlingar uppstår som en följd av 

dennes erfarenheter och de möjligheter som uppkommer inom ett visst socialt sammanhang. 

De nyckelbegrepp som finns i Bourdieus teoretiska framställning, som även kommer att 

behandlas i detta kapitel, är habitus, kapital, fält och smak. Dessa begrepp är relationella, 

vilket menas med att begreppen är beroende av varandra och kan endast tolkas genom att 

kopplas samman.  

 

3.1 Habitus 
 

Bourdieu menar att strukturen av en specifik miljö producerar olika former av habitus. I dessa 

miljöer existerar olika sociala grupper. I dessa sociala grupper existerar olika förhållningssätt, 

sociala regler och reglerar den sociala gruppen och individens beteende. Habitus förklarar hur 

individernas erfarenheter påverkar deras syn och förhållningssätt till verkligheten.36 Donald 

Broady förklarar habitusbegreppet som ett system av dispositioner som tillåter människor att 

handla och orientera sig i den sociala världen. Dessa system av dispositioner är resultat av 

sociala erfarenheter, kollektiva minnen och specifika sätt att tänka och röra sig på som präglar 

människors beteende. Habitusteorin vilar på människors habitus, som har formats av det liv de 

levt. Människors föreställningar och praktiker styrs av deras uppväxt och bakgrund, detta  

leder till att människor återskapar eller förändrar den sociala världen.37   

 

                                                      

 
33 Bourdieu, Pierre, The logic of practice, 1990, s.32-33 
34 Ibid, s.72-73 
35 Bourdieu, Pierre, Kultur och kritik: anföranden, 2., omarb. uppl., Daidalos, Göteborg, 1997 s.106-107 
36 Bourdieu, Pierre, Outline of a theory of practice. 1977, s.72-73 
37 Broady, Donald, Sociologi och epistemologi: om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska 

epistemologin, 2., korr. uppl., HLS (Högsk. för lärarutbildning), Stockholm, 1991, s.225 
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 The habitus, a product of history, produces individual and collective practices - more - history - in 

accordance with the schemes generated by history. It ensures the active presence of past 

experience, which, deposited in each organism in the form of schemes of perception, thought and 

action, tend to guarantee the `correctness´ of practice and their constancy over time, more reliably 

then all formal rules and explicit norms.38 

 

Engström hävdar att habitus är ett system i kroppen och sinnet. Inpräglade vanor och 

dispositioner som verkar bestämmande för hur individen handlar, tänker, uppfattar och 

värderar sin omvärld. Habitus ligger således på ett djupare plan och är ett system för 

dispositioner som möjliggör för människor att orientera sig i världen. Habitus utgör även 

principen för smakskillnader och omedvetna strategier för praktiken. De preferenser man gör 

framstår som självklara och kommer till uttryck i en känsla för vad som är lämpligt, passande 

och smakfullt.39 

 

Broady hävdar vidare att habitusteorin är minst av allt en stimulus/respons-teori. Den syftar 

till att förklara sambanden mellan sociala förhållanden och individers beteenden. Individer 

eller grupper har med sig ett system av dispositioner, en habitus, som tillåter dem att agera 

utifrån ett visst antal principer som krävs inom bestämda sociala sammanhang som de verkar 

i.40 Dessa sätt att bemästra omständigheterna som människor ställs inför kallar Bourdieu för 

strategier. Strategierna framkommer i samband med det habitus människor bär med sig och de 

sociala omständigheterna de ställs inför. I vissa sociala sammanhang kan människors habitus 

vara tillämplig, men i andra sammanhang kan det uppstå komplikationer. Om habitus är 

starkast kan människor omvandla de givna sociala betingelserna som råder, i annat fall om de 

sociala betingelserna är starkare kan individen fly det sociala fältet eller efter tid kan hans 

eller hennes habitus modifieras. Det skall dock tydliggöras att habitus är trögrörligt, menar 

Broady, men inte oföränderligt.41  

 

3.2 Kapital, socialt fält och smak 
 

Bourdieus term gällande kapital är värden, tillgångar eller resurser som både kan representera 

något av ekonomiskt art som något symboliskt. Det Bourdieu intresserat sig av är det 

                                                      

 
38 Bourdieu Pierre, The logic of practice, Polity, Cambridge, 1990, s.54 
39 Engström, Lars-Magnus, Smak för motion: fysisk aktivitet som livsstil och social markör, 2. uppl., Liber, 

Stockholm, 2014 s.42-43 
40 Broady, Donald, Sociologi och epistemologi. 1991, s.228-229 
41 Ibid, s.230-231 
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symboliska kapitalet. Begreppet används för att fånga in förhållanden att vissa människor 

eller institutioner erhåller tilltro, anseende eller prestige, det vill säga det erkänns som 

hedervärda eller överlägsna. Broady preciserar detta genom att skriva: “symboliskt kapital är 

det som av sociala grupper igenkännes som värdefullt eller tillerkännes värde.”.42 Symboliska 

tillgångar kan fungera som symboliskt kapital förutsatt att det finns en marknad för dessa 

tillgångar, det vill säga människor som är disponerade att uppfatta att just denna bedrift eller 

denna titel äger ett värde, menar Broady.43 

 

En undersökning av ett fält innebär att konstruera system av relationer som förbinder 

positionerna, att särskilja de dominerande och dominerade positionerna och att urskilja de 

tillgångar som är knutna till dessa positioner. Det innebär även att kartlägga de typer av 

investeringar och insatser som krävs av individerna inom fältet, de typer av strategier som 

finns till hands, samt deras relationer till andra fält. Broady menar att ett fält uppstår där 

människor strider om symboliska och materiella tillgångar som är gemensamma för dem och 

bara för dem. Han uttrycker sig även som att ett fält existerar om en tillräcklig grad av 

autonomi föreligger.44 Denna studie kommer inte att använda fältbegreppet i analysen, det är 

dock viktigt att förstå dynamiken mellan dessa begrepp och att fält utgör en viktig del i detta. 

Fältet utgör specifika förhållningssätt som individerna förhåller sig till kan skapa konflikter i 

deras valda strategier för att nå de tillgångarna de strävar efter.  

 

Bourdieu hävdar att smak är en medfödd disposition. Han lyfter fram den materiella och 

kulturella konsumtionen som kan göras till föremål för smakomdömen t.ex. kokkonst och 

målarkonst, kläder och musik, film och heminredning. Detta för att skapa redskap för att 

studera relationen mellan de dispositioner som vanligen behandlas som estetiska och det 

system av dispositioner som konstituerar habitus.45 Vardagens triviala val är ingen slump, 

utan är ett uttryck för en viss position i en kollektiv livsstil. Smaker är också distinkta inom 

grupper och visar det kollektiva livsstilar som byggs upp av de sociala distinktioner smaken 

utgör. Smaken blir då en mätare av social tillhörighet och avgränsning.46  

 

                                                      

 
42 Broady, Donald, Sociologi och epistemologi. 1991, s.169 
43 Ibid, s.170 
44 Ibid, s.266-267 
45 Bourdieu. Pierre, Kultursociologiska texter, 4. uppl., B. Östlings bokförl. Symposion, Stockholm, 1993, s.247-

249 
46 Månsson, Per, (red.) Moderna samhällsteorier: traditioner, riktningar, teoretiker, 9. uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 2015, s.397 
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[…] the theory of pure taste is grounded in an empirical social relation, as is shown by the 

opposition it makes between the agreeable (which ‘does not cultivate’ and is only an enjoyment) 

and culture, or its allusions to the teaching and educability of taste.47  

 

För att finna en avgränsning mellan de två objektiviteterna, som är kulturell och materiell 

konsumtion, fungerar habitus som ett objektivt förhållande mellan dem. Detta reglerar vad för 

smak som präglar en viss social livsstil.48 

 

3.4 Teoridiskussion 
 

Broady beskriver kritik som följt Bourdieu sedan han lanserade sitt sociologiprojekt. Bourdieu 

har ständigt sökt efter effekterna av habitus och fält som är “osynliga”, som inte är direkt 

observerbara i människors beteende eller medvetna föreställningar utan måste bearbetas i 

sociologiska arbeten. Broady menar dock att Bourdieu har utmanat den rådande synen på 

sociologi. Bourdieu hänvisar till den sociala världens fulla komplexitet kontra sociologen 

Boudons resonemang att finna enklare förklaringar.49 

 

Bourdieus tankar har även applicerats i svensk undersökning av bl.a. Engström.50 Hjelm 

diskuterar kring Engströms reflektioner huruvida tävlingsidrotten har en negativ påverkan på 

ämnet. Undervisning som har ett prestations- och rangordningssystem kan upplevas som 

orättvis och att detta tillvägagångssätt skulle uppfattas brutalt inom andra områden i 

samhället. Hjelm menar på att logikteorin, som Engström presenterar, representerar ett 

självständigt teoribygge utan direkt motsvarighet till Bourdieu då han ej har utvecklat någon 

slags idrottslogik. Engströms argument gällande Idrottslogikteorin stipulerar att individens 

habitus är logikbestämningens sista och avgörande instans, men upplevs förenklade och 

paradoxala vilket gör teorins tolkningsmöjligheter oändliga.51 Hjelm menar att 

habitusbegreppet inte förankras socialt eftersom fältbegreppet utmönstras. Detta förstärks mer 

när Engström endast lyfter fram smak för när han diskuterar kroppsövningskulturen och inte 

avsmak som Bourdieu. Genom att inte ta hänsyn till de sociokulturella förhållandena och att 

de idrottsliga erfarenheterna kan vara mycket olika, görs Engströms studier i en mening 

                                                      

 
47 Bourdieu, Pierre Distinction: a social critique of the judgement of taste, Routledge, London, 2010, s.492 
48 Bourdieu, Pierre, Kultursociologiska texter, 1993, s.250 
49 Broady. Donald, Sociologi och epistemologi. 1991. s.262-264 
50 Engström, Lars-Magnus. Smak för motion. 2014. s.41-42 
51 Hjelm, Jonny, Idrottens logiker: En kritisk granskning av den svenska idrottsforskningens Bourdieu-

inspirerade logikteori, http://idrottsforum.org/hjelm140828/ Sökdatum: 20161218 

http://idrottsforum.org/hjelm140828/
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irrelevanta. Hjelm menar på att idrotten bör ses som ett fält med två konkurrerande logiker, 

där inflytelserika agenter agerar för att värna om sina intressen. Hur och varför, och om det är 

konkurrenslogiken eller hälsologiken som dominerar deras agerande och i vilken utsträckning 

logikerna harmoniserar eller krockar är en empirisk fråga. Hjelm menar på att man bör utgå 

ifrån det idrottande subjektets egna förståelser av varför de deltar och vad det upplever 

meningsbärande, samt att logikernas kraft att prägla idrottsligverksamhet inte skall 

överskattas.52 

 

                                                      

 
52 Hjelm, Jonny, Idrottens logiker: En kritisk granskning av den svenska idrottsforskningens Bourdieu-

inspirerade logikteori. 2016 
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4. Metod 
 

I detta kapitel presenteras valet av undersökningsmetod.  

 

4.1 Val av metod 
 

Det finns en mängd olika metoder för vetenskapliga studier och samhällsforskning tar sig i 

många uttryck. Syftet med studien var att undersöka huruvida erfarenheter och uppväxt hos 

eleverna som inte är aktiva i en föreningsidrott, bidrar till hur de uppfattar ämnet, samt deras 

livsstilsval. Då syftet var att tolka elevers upplevelser och erfarenheter valdes kvalitativ 

metod, i form av intervjuer. Kvalitativt intervjuande innebär att man ställer frågor till 

människor, men det handlar lika mycket om att man lyssnar omsorgsfullt på vad som sägs.53 

Enligt Denscombe är intervjuer ett passande redskap för att utforska mer komplexa och 

subtila fenomen. När forskaren vill få mer insikt i saker så som människors åsikter, 

uppfattningar och erfarenheter utgör intervjuer med största sannolikhet en lämpligare metod 

än andra.54 Det finns dock flera former av intervjuer som passar för olika situationer. För 

undersökningen användes semistrukturerade intervjuer för att samla in den empiriska datan. 

Denscombe menar att det vid semistrukturerade intervjuer fortfarande finns en övergripande 

mall på vilka ämnen som skall behandlas under intervjun. Det som skiljer den från andra 

intervjuformer är att intervjuaren är mer inställd på att vara flexibel i ämnenas ordningsföljd. 

Denna intervjuform tillåter den intervjuade att utveckla sina idéer och tala mer utförligt om de 

ämnen som tas upp. Detta skapar ett utrymme för den intervjuade utveckla sina tankar och 

samtidigt även beröra flera olika aspekter, till skillnad från mer strukturerade former av 

intervjuer.55 Studien ämnar söka en djupare förståelse för hur eleverna resonerar kring ämnet, 

motion och föreningsidrott. Valet av semistrukturerade intervjuer skapade flera infallsvinklar 

och uppfattningar om hur eleverna resonerar kring dessa idrottsrelaterade faktorer. Gratton 

och Jones hävdar även att intervjuer, samt semistrukturerade intervjuer, möjliggör att oväntad 

data och oväntade teman kan uppstå, till skillnad från ett mer strukturerat förhållningssätt.56 

 

Intervjuerna har spelats in för att praktiskt ha tillgång till intervjupersonernas reflektioner och 

tankar. Tillvägagångssättet bidrog till att förbättra minnet samt underlättade analysen av 

                                                      

 
53 Matthew, D. & Sutton, C. Samhällsvetenskaplig metod. 2016. s.113 
54 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 2. 

uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009. s.232 
55 Denscombe. Martyn, Forskningshandboken. 2009. s.234-235 
56 Gratton, C, & Jones, I. Research methods for sports studies, 2nd ed., Routledge, London, 2010. s.157 
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materialet. Detta möjliggjorde att intervjuer kunde granskas flertalet gånger för att 

säkerhetsställa vad som verkligen sades. Bryman lyfter även vikten av att ha bra utrustning 

under inspelningar för att får bästa möjliga ljud och kvalitet.57 Inspelningarna gjorde genom 

två mobiltelefoner för att säkerhetsställa att inget fel skulle uppstå.  

 

4.2 Trovärdighet och äkthet 
 

Enligt Bryman finns det andra ståndpunkter när det gäller frågan om reliabilitet och validitet 

inom kvalitativ forskning och använder sig istället av begreppen tillförlitlighet och äkthet.58 

Osäkerheten kring tillämpningen av validitet och reliabilitet i kvalitativa studier handlar om 

att dessa kriterier förutsätter att det är möjligt att komma fram till en enda och absolut bild av 

verkligheten. Detta belyser inte möjligheten av flera beskrivningar av verkligheten.59 Syftet 

med studien var att undersöka huruvida erfarenheter och uppväxten hos eleverna bidrog till 

hur de uppfattade ämnet idrott och hälsa och deras livstilsval. Dessa elever kommer från olika 

miljöer och skolor vilket gör att deras resonemang och uppfattningar, rimligtvis, inte fullt ut 

kommer stämma överens. Det är därför viktigt att kunna förhålla sig till deras verklighet och 

inte skapa en enda absolut verklighet.  

 

4.3 Urval 
 

Totalt intervjuades sju stycken gymnasieelever i årskurs tre. Intervjuerna genomfördes på tre 

olika skolor och valdes av bekvämlighetsskäl och ekonomiska skäl. Genom kontakter och 

tidigare verksamhetsförlagda utbildning möjliggjorde det att komma i kontakt med elever från 

årskurs två och tre som har avslutat kursen Idrott och hälsa 1. Gymnasieeleverna som valdes 

ut har fått ett slutbetyg i Idrott och hälsa 1. Detta för att de skulle kunna reflektera över ämnet 

och undervisningen. Eleverna var inte medlemmar i någon idrottsförening under 

gymnasietiden. Elever som är eller har varit delaktiga i ett gym, tränar på egen hand eller är 

delaktig i någon skolidrott räknades inte in i föreningsidrotts-kategorin. Detta för att 

tydliggöra elevernas, som inte var delaktiga i någon föreningsidrott, upplevelser kring sina 

motionsvanor och idrott och hälsaämnets innehåll, samt deras syn på föreningsidrotten och 

dess påverkan. 

   

                                                      

 
57 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2011. s.428 
58 Bryman, Alan Samhällsvetenskapliga metoder. 2011. s.352-353 
59 Ibid. s.354-355 
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Valet av elever skedde slumpmässigt av de som passade in på undersökningens urval. Lärarna 

på respektive skola presenterades oss för de elever som läraren ansåg passade in på 

urvalskriterierna och som uppgav att de hade tid och lust att delta i studien.  

 

4.4 Genomförande 
 

Intervjuerna genomfördes på elevernas skolor av logistiska och bekvämliga skäl och för att 

eleverna skulle befinna sig i en bekant miljö. Intervjuerna gjordes i mindre klassrum eller 

grupprum där intervjuerna kunde ske ostört. 

 

Eleverna som intervjuades blev utvalda av deras respektive lärare, då vi frågade efter elever 

som inte var föreningsaktiva. Läraren frågade därför specifika elever i klassen som läraren 

visste om ej var aktiva i någon förening om de ville delta i undersökningen.  

 

Intervjuerna inleddes med att eleverna blev informerade om de forskningsetiska principerna, 

samt gav samtycke att intervjuerna spelades in via våra mobiltelefoner. Inspelningar kunde 

sedan återspelas för att säkerhetsställa vad respondenterna sade. Detta möjliggjorde att vi 

kunde bearbeta det empiriska materialet på ett mer säkert sätt. Vi inledde även intervjuerna 

med att förklara vilka tema och frågor som skulle behandlas för att eleverna skulle kunna 

känna sig trygga och även vara lite förberedda på vad för frågor som skulle ställas. 

Intervjuerna varierade mellan att vara 20-30 minuter långa, då vissa elever kom med mer 

utvecklade svar och kunde diskutera runt flera frågor samtidigt, medan andra elever svarade 

mer kortfattat och utvecklade inte sina svar i lika stor utsträckning. De tillfällena där elever 

inte kunde uttrycka sina tankar gällande vissa frågor, kunde vi som intervjuare utnyttja det 

semistrukturerade upplägget för att på så sätt få mer välutvecklade svar.  

 

Efter att empirin var insamlad, transkriberades samtliga intervjuer på datorn. Detta gjordes för 

att kunna säkerhetsställa vad eleverna faktiskt sade. Elevernas upplevelser och erfarenheter 

var  av stor vikt för att kunna koppla till Bourdieus teoretiska ramar gällande habitus, kapital, 

smak och socialt fält.  Genom respondenternas utsagor kunde vi se likheter men även 

olikheter i hur föreningsidrotten har påverkat deras uppfattning av ämnet idrott och hälsa och 

även deras livsstilsval. Resultatet strukturerades efter frågeställningarna där elevernas 

upplevelser och erfarenheter från föreningsidrotten var det första fråga och den andra frågan 

behandlade vilken betydelse de ansåg att ämnet haft på deras livsstilsval. Elevernas utsagor 
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angående deras erfarenheter fick inleda resultatet för att förtydliga deras habitus och 

symboliska kapital. Detta kopplades senare vidare till skolan, och mer specifikt ämnet idrott 

och hälsa, och hur detta har påverkat deras livsstilsval. Respondenternas svar visade på många 

likheter vilket synliggörs genom liknande logiker eller förhållningssätt till fysisk aktivitet.  

 

 

4.5 Etik 
 

Uppsatsen syftade till att undersöka elevers upplevelser och erfarenheter, vilket gjorde det 

viktigt att säkerhetsställa elevernas integritet. Detta ställer krav på oss som forskare att ha ett 

förhållningssätt som kan åstadkomma detta. Undersökningen förhåller sig därför efter de 

etiska principerna som Bryman belyser och dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och till sist nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren 

skall informera berörda elever vad intervjun handlar om och arbetets syfte, samt att göra dem 

medvetna om att deltagandet i undersökningen är frivilligt. Detta glider även in lite på 

samtyckeskravet som innebär att deltagarna har rätt till att själva bestämma över sin 

medverkan. Konfidentialitetskravet innefattar att uppgifter om personer som deltar i 

undersökningen skall behandlas med varsamhet och konfidentialitet, t.ex. personuppgifter. 

Till sist är det nyttjandekravet som betyder att de uppgifter som samlas in endast får användas 

för forskningsändamålet.60 

 

Vetenskapsrådet tar även upp vikten av att förhålla sig till de fyra begreppen sekretess, 

tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet. Vetenskapsrådet lyfter även fram att en 

forskare inte kan lova att ingen utanför forskargruppen någonsin ska få ta del av materialet 

eller de uppgifter som samlats in i undersökningen. Det är då viktigt för forskaren att beskriva 

vilka åtgärder som tagits för att minska risken för att personlig information skall spridas.61  

 

Inledningsvis av var intervju förklarades de forskningsetiska principerna för respondenterna 

för att de skulle bli införstådda med vad det innebar att vara delaktig i en intervju, samt att det 

var frivilligt att delta. Respondenterna fick i förväg redan på vilka större teman som skulle 

behandlas under intervjun, samt ställa några frågor om det hade uppstått funderingar kring 

innehållet. Under intervjuerna undvek vi att använda oss av elevernas namn, och i 

                                                      

 
60 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. 2011. s.131-132 
61 Hemerén, Göran, God forskningssed, Vetenskapsrådet, Stockholm, 2011 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed, Hämtad: 20161208. S.66-67 
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presentationen av deras tankar har respondenterna blivit tilldelade kodnamn för att minska 

risken för att bli igenkända. Vi valde också att inte presentera vilken skola eleverna gick på 

för att försäkra deras anonymitet ytterligare. 

 

4.6 Respondenter 
 

Alex - Elev som läser naturvetenskap med en särskild samhällsinriktning på grund av dess 

breda utbud. Vill eventuellt plugga till läkare eller något annat med en samhällsinriktning. 

Tycker om att dansa och gör gärna detta på fritiden. Fick betyget B i idrott och hälsa 1. 

Billiy - Elev som är mycket fysiskt aktiv inom skolan och dess nya rugbylag, men gillar 

annars att umgås med kompisar och föredrar det sociala umgänget. Eleven läser en idrottslinje 

med inriktning mot psykologi och det är också detta som hon/han vill arbeta med i framtiden. 

Fick betyget C i idrott och hälsa 1.  

Jamie - Elev som inte visste var hon/han ville läsa på gymnasiet och valde därför en 

samhällslinje för att det var en bred linje och för att de flesta kompisarna också skulle läsa 

samma linje. Eleven, tillsammans med resten av familjen, tillbringar mycket tid på gymmet 

och har detta som stort intresse, men har också provat på många olika idrotter tidigare i sitt 

liv. Fick betyget D i idrott och hälsa 1. 

Kim - Elev som läser samhälle/beteende efter att det kändes mest lockande. Har som 

fritidsintresse att dansa, umgås med vänner och studera som tar upp det mesta av tiden. 

Dansar på det lokala gymmet och är ibland där också instruktör, precis som några andra i 

familjen. Avskyr bollsporter. Fick betyget C i idrott och hälsa 1. 

Mika - Elev som beskriver sig själv ha väldigt lätt för skolan. Hen drömmer om att i 

framtiden bli läkare. Läser i nuläget samhälle/media, men tänker plugga vidare med ett 

naturvetenskapligt basår. Älskar sedan ett par år tillbaka att springa. Fick betyget C i idrott 

och hälsa 1. 

Robin - Elev som läser en medieinriktning med grafisk design. Gillar skolan som är en stor 

del av det vardagliga livet där eleven har många av sina kompisar. Har i många år tränat 

gymnastik på grund av dess allsidiga rörelseomfång, men som fortfarande är ett stort intresse. 

Fick betyget B i idrott och hälsa 1. 

Sam - Elev som älskar fotografi, film och tv och har därför valt en sådan inriktning på 

gymnasiet. Kontakterna och att man producerar saker på riktigt och är ute och gör olika jobb 

är den stora anledningen till valet av gymnasielinje. Gillar annars kreativa och avslappnande 

aktiviteter på fritiden tillsammans med vänner. Fick betyget C i idrott och hälsa 1. 
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4.7 Metoddiskussion 
 

Då studien syftade till att undersöka elevernas upplevelser och tidigare erfarenheter, valde vi 

att använda oss av en kvalitativ studie med semi-strukturerade intervjuer. Bryman skriver att 

skillnaderna mellan kvalitativa och kvantitativa forskning är många, men en betydande del för 

denna studie var att kvalitativa undersökningar strävar efter en förståelse av beteende, 

värderingar och åsikter i den kontexten undersökningen genomförs i. Detta ligger i linje med 

det teoretiska ramverket som uppsatsen använder sig av, istället för att använda sig av en 

kvantitativ som snarare försöker finna resultat som går att generalisera.62 Genom användandet 

av semi-strukturerade intervjuer kunde vi att komma åt elevernas egna upplevelser, då de 

intervjuades individuellt och påverkades därför inte av andra elevers utsagor. Respondenterna 

fick även utrymme att utveckla sina resonemang, samt att kunna väva samma de olika 

frågorna som ställts tidigare. Detta istället för att använda oss av strukturerade intervjuer, som 

kunnat begränsa eleverna i vissa resonemang och då minskat det empiriska materialet. Genom 

den semistrukturerade metoden fick vi möjligheten att ställa följdfrågor för att få en djupare 

förståelse för deras upplevelser och erfarenheter.  

 

En annan aspekt som Bryman belyser är bl.a. vikten av att ha en bra och genomarbetad 

intervjuguide.63 Något som kunnat utformas annorlunda var intervjuguiden, då alla frågor inte 

gav det förväntade utfallet. Det hade varit fördelaktigt om vi hade ställt mer frågor kring deras 

uppväxt och personliga upplevelser kring idrottsämnet i skolan och föreningsidrotten. Vid 

några intervjuer hade det underlättat att ha mer specifika frågor för att eleverna skulle kunna 

svara mer direkt. Detta kunde dock kringgås till viss del då vi hade semi-strukturerade 

intervjuer som gjorde att vi kunde ställa följdfrågor och komma åt mer personliga 

uppfattningarna. Gratton och Jones hävdar även att semistrukturerade intervjuer möjliggör att 

oväntad data och oväntade teman kan uppstå, till skillnad från ett mer strukturerat 

förhållningssätt.64 

 

                                                      

 
62 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder. 2011. s.371-372 
63 Ibid. S.419-422 
64 Gratton, C, & Jones, I. Research methods for sports studies, 2010. s.157 
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5. Resultat  
 

Resultatet presenteras under detta kapitel. Resultatet presenteras i löpande text och via citat 

där studien följer samma spår som syftet och frågeställningarna. Eleverna heter egentligen 

någonting annat. 

 

5.1 Elevernas föreningserfarenheter 
 

Många av intervjupersonerna håller igång, är aktiva och rör på sig på fritiden, men är inte 

aktiva i en särskild idrottsförening utan gör detta på eget bevåg. 

 

När eleverna tillfrågades varför de inte var med i någon idrottsförening eller om de kunde 

tänka sig att vara med i en i framtiden, så var svaren relativt olika. Billiy uppgav att det helt 

beror på vilken situation det är som råder och om hen kommer in i någon som hen tycker om. 

Jamie och Mika uppger exempelvis att de aldrig skulle kunna tänka sig att vara med i en 

idrottsförening då de inte gillar att träna i grupp och avskyr jämförelsen som sker mellan 

deltagarna i många bollsporter och föreningsidrotter. 

 

Sam säger att hen inte alls är fysiskt aktiv på fritiden. Istället har idrottsläraren ordnat extra 

pass under skolveckan för de elever som avslutat kursen idrott och hälsa 1 och inte har mer 

idrottslektioner i skolan. 

 

[..]just nu tränar jag nästa inte alls. Idrottsläraren har just nu satt igång oss och har fixat och har 

pass med oss som vill från vår skola - Sam 

 

Dessa extrainsatta idrottspass ska fungera som en väg för de elever som inte vill eller kan 

motionera på fritiden.  

 

Alla intervjupersoner har en traditionell familjekonstellation med en mamma och en pappa 

och de flesta av dem har också ett eller flera syskon. I fall av fysisk aktivitet är det i flera fall 

många av familjemedlemmarna som är fysiskt aktiva på sin fritid, dock ej i form av en 

idrottsförening. Det verkar dock finnas en stor påverkan från övriga familjen. Flera av 

intervjupersonerna uppger att ett intresse för idrott eller annan fritidsaktivitet har skapats efter 

en påverkan från övriga familjen. Man kan även se att syskonen också ofta sysslar med 
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samma aktivitet, eller har sysslat med samma aktiviteter tidigare, som intervjupersonen i 

fråga. 

 

Mina föräldrar har alltid varit aktiva, dom gymmar och tränar mycket själva och alltid fått oss att 

gå på såhär fotboll och sånt, mycket sport när vi var små. Båda jag och mina bröder tränar mycket 

nu så vi har alltid växt upp till det. - Jamie 

 

Ett intresse har alltså skapats från föräldrarna tidigt för Jamie, kanske genom att de själva 

håller på med aktiviteten eller att föräldern kan relatera något i sin egen bakgrund inom själva 

idrotten. Samma sak gäller för Robin. 

 

[..]För min syster är det nog för att jag håller på med tränar. Men min mamma satte väl mig på 

gymnastiken när jag var liten - Robin 

 

Hos Robin så antydde hen att det var till stor del modern som låg bakom dennes bakgrund 

inom gymnastiken. När frågan kom upp varför eleven trodde att mamman valt denna så 

började hen reflektera över andra relationer som kunde finnas på moderns sida. 

 

[..]Jag vet inte om hon hade någon speciell tanke bakom så direkt men hon har tränat balett så jag 

vet inte om hon var inne på lite samma spår. Jag tror hon tänkte att det var en bra grundträning och 

det har jag ju märkt och jag har haft nytta av denna typ överallt - Robin. 

 

Mika antydde att hen tycker det är roligt att träna nu på ett annat sätt än förr i tiden. Framför 

allt sedan gymnasiets början då hen fick förståelsen för varför det är positivt med fysisk 

aktivitet. Eleven antyder dock att det också har funnits en problematik kring fysisk aktivitet 

och idrott i familjen sedan tidigare.  

 

Min syster brukade träna ganska hårt men insjuknade i en ätstörning sen så vi har haft en liten 

konstig relation till träning i min familj. Nu för tiden tränar dock de flesta av dem. Mamma tränar 

ganska mycket och min bror också - Mika. 

 

I många fall i dessa intervjuer kan man utläsa ett idrottsligt intresse hos eleven där det också 

finns ett intresse i familjen. Samma princip gäller hos syskonen som ofta håller på med 

samma idrott.  
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5.2 Elevernas upplevelser av föreningsidrottrelaterade aktiviteter i skolan 
 

Utifrån intervjupersonernas svar kan man dela in deras syn på föreningsidrotten i två olika 

kategorier. Dels finns det de elever som säger att de förstår vikten av fysisk aktivitet och som 

också tränar regelbundet på egen hand utan att vara med i en idrottsförening. Sedan finns det 

också de elever som tidigare varit med i en föreningsidrott någon gång tidigare i sitt liv, men 

ändå valt att inte vara med i någon längre då de finner mer av att träna på egen hand. 

Anledningen till detta är många men hos exempelvis Jamie så uppger hen att det inte finns 

någon mening att hålla på med en idrott vid dennes ålder då alla andra som är med i idrotten 

är mycket bättre än eleven själv, vilket gör det svårt att slå sig in i gruppen. 

    

[..] för när jag ville börja träna är det svårt att börja med en sport när man är 16 och man är 

nybörjare. Får då har de flesta elitsatsat och då kände jag att det var det lättaste alternativet. - 

Jamie 

 

Jamie valde dock att sluta med sin idrott som hen ändå tycker är rolig att utföra under 

lektionstid, eleven beskrev att det var roligare att köra träning på egen hand och att den 

personliga vinningen blev mycket större. 

 

[..] För jag sög på dem. Jag kände att jag inte var bra, du vet. Det var inte kul, och jag kände att jag 

inte bra på det så det kändes meningslöst att hålla på med det. Jag kände att jag inte blev bättre och 

alla andra var bättre än mig. Så det var inte så kul att fortsätta. Men det är lite som vi sa att jag kör 

gärna mitt egna race så att jag slipper känna mig pressad att vara lika bra som någon annan. Det är 

skönare att stå på gymmet och jag får köra så som jag vill. - Jamie 

 

Eleven valde alltså att sluta med sin föreningsidrott när hen hamnade i en sits där det blev för 

mycket allvar eller elitsatsning i idrotten vilket resulterade i att eleven slutade med denna. 

Alex är inne på samma spår. Det blir svårt att börja med en helt ny idrott då man ligger långt 

efter alla andra samtidigt som det blir en viss press att hålla sig kvar i en som man hållit på 

med länge. Är du kvar i idrotten under en längre tid och i en högre ålder så krävs det att du 

ska vara duktig i den, menar Alex.  

 

Alltså jag tror inte att det är helt min grej. För då tror jag att pressen att göra samma sak och stanna 

där tror jag blir större utifrån, då kommer alla där bli beroende av dig, ifall du är med i ett lag eller 

en förening och jag känner mig lite mer sådär lite självständig. - Alex 

 



 

 31  

 

Det existerar också situationer där intervjupersonerna känner att de hade en föreningsidrott 

som de var aktiva i, men där det inte skedde någon personlig utveckling och därför valde 

personen att lägga av helt. 

 

[..]jag tränade gymnastik när jag var yngre mycket. Jag vet inte det gav inte så mycket på det sättet 

att jag fick aldrig utvecklas liksom och då var jag ju kvar på samma nivå hela tiden. - Sam 

 

Sporternas roll inom skolidrotten ser ganska annorlunda ut beroende på respondenternas olika 

intressen. Vissa uppger att det är för mycket lagbollsspel som de känner att inte de kan ha 

någon förankring till och varför de utförs. Andra, som Billiy, ville istället haft mer av dessa 

aktiviteter i idrott och hälsa 1-kursen. Hen känner att de lekar och aktiviteter som 

idrottsläraren gjorde var larviga och egentligen bara omgjorda sporter som då tappade sitt 

syfte.  

 

[..]Det är väl då de tramsiga lekarna, skulle jag nog säga. För mycke av det och för lite riktiga 

sporter.. men ja idrott överlag har det inte varit så mycket av, tycker inte jag. - Billiy 

 

Men motsatsen till detta resonemang existerar också. Robin tyckte att det var alldeles för 

mycket sport i sin idrott och hälsa 1-kurs och trodde att situationen såg ut på ett liknande sätt 

på flera andra skolor. Eleven ville istället testa på mycket andra grejer som hen inte utfört 

tidigare. 

 

[..] jag har andra kompisar från andra skolor.. de har mycket såhär ”vanlig idrott”. Jag tror att man 

fastnar mycket i det. Det är dock viktigt att man berör många olika grejer och får testa på saker 

som man inte har gjort innan. - Robin 

 

Under intervjuerna uppstod det också tillfällen där eleverna kände en viss problematik med 

vissa situationer i undervisningen. När Billiy tillfrågades om varför hen eftersökte mer sporter 

under lektionerna i idrott och hälsa och vad det var i dessa som eftersöktes framkom det att 

det fanns en problematik i elevens klass.  

 

Ja men alltså att samarbeta.. vi har haft väldigt mycket problem i vår klass på grund av tjafs och 

allt möjligt så det är väl det typ, det hjälpte att komma in i klassen och kunna visa sig och 

samarbeta. - Billiy 
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Gemenskapen som klassen har tillsammans betyder mycket för många elever. Framför allt 

framkommer det att i de homogena grupperna, om det är många pojkar respektive flickor i 

gruppen, så vill man dra åt samma håll som resten av gruppen och få alla att komma överens. 

Detta går också ofta hand i hand med de intervjupersoner som inte tyckte om sporterna som 

användes i idrotten och i synnerhet lagbollsspelsaktiviteterna. Känner man inget behov av det 

samarbete som ofta krävs inom lagbollsspelsaktiviteterna tycker man ofta inte att lektionen är 

rolig. Det blir också ett utsatt moment om man inte känner sig tillräcklig inom aktiviteten och 

känner att man förstör för resten av gruppen.  

 

[..]jag tror det är för att man inte vill känna att man är dålig. Oftast är det så. Jag vet inte riktigt 

men jag tror det. Sen känner man själv att man inte är så bra på det. - Kim 

 

Mika nämnde också gemenskapen som en av ämnet idrott och hälsas största styrkor. Studien 

kom också närmare in på den problematik som kan uppstå vid olika aktiviteter mellan tjejer 

och killar och vilken syn man har på detta. Eleven i fråga har tidigare varit i en klass med 

många fler pojkar än flickor och har nu i gymnasiet gått i en klass men nästan enbart flickor 

istället. 

 

[..]För när man har gått ifrån en klass tidigare där det var flest killar och några få tjejer då kände 

man alltid ”jag kommer inte vara bra, jag är alltid en av de sämsta bara för att jag föddes i ett visst 

kön”. När man istället gick till en ny klass med mycket tjejer så blev det väldigt peppande att man 

kan, man behöver inte vara bäst på det man gör eller att man kan försöka hårdast eller orka längst. 

Det blev mera att det ska vara kul och se att jag har förbättrat mig än att jag ska vara bäst i klassen. 

- Mika 

 

Eleven väljer att nyanserat se på problematiken som kan finnas i de normer och värden som 

hör till killar och tjejer. Istället för att lägga vikten hos ett visst kön väljer eleven att se till de 

ramar som finns runt omkring och försöker visa att problemlösningen kan finnas där. 

 

[..] För problemet är ju egentligen inte att killar är med utan att det blir grabbigt, en sådan dålig 

stämning. Istället kan man ta bort den dåliga stämningen, för den är ju inte bra för killarna heller. 

Att det hela tiden handlar om att vara bäst, grabbiast och göra samma sak om och om igen. Bättre 

hade varit om man kunde plocka bort den här dåliga inställningen att det ska vara fotboll och 

innebandy,  att det ska vara hårt och att det ska vara oschysst. Alla skulle kunna få vara med i 

gemenskapen. - Mika 
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Gemenskap, stämning och motivation är centrala begrepp som genomsyrar elevernas 

resonemang i nästan alla deras diskussioner. 

 

5.3 Ämnet idrott och hälsas betydelse för eleverna 
 

Samtliga elever i studien uppger att de tycker att ämnet och kursen idrott och hälsa 1 var 

intressant och rolig. Det framkommer att detta ofta beror på idrottsläraren och dennes 

uppbyggnad av lektionsinnehållet. Eleverna talar ibland gott om sina nuvarande idrottslärare 

och anser att det är hon eller han som gjort att de fått en annan syn på idrott och hälsa i skolan 

jämfört med tidigare. 

 

[..]Om vi säger såhär, i 7-9 hatade jag idrotten. Det var det värsta jag visste. Vet inte hur många 

gånger jag hoppade över idrotten för att det var sådär att jag inte ville vara där. Jag hade inte heller 

någon bra idrottslärare, eller vad jag tyckte. - Sam 

 

[..] Det har haft en enorm påverkan. Mest för idrottslärarens namn* påverkan. För hon/han 

inspirerade hela vår klass till att det var kul att träna. Sen under idrottslektionerna visade hon/han 

att man verkligen inte behöver hålla på med innebandy eller fotboll för att man ska kunna träna 

utan du kan göra det på ditt eget bevåg. Hon/han visade oss hur kul det kan vara och hur bra man 

mår av det. - Mika 

 

Vissa pratar också om inställningens påverkan och framför allt inställningen hos 

idrottsläraren, hur hon eller han också kan lyfta elevens egen inställning till idrott och hälsa. 

Det finns också exempel på att eleverna inte tycker ämnet har en särskilt stor bidragande 

faktor till att utveckla varken idrotten eller hälsan.  

 

[..]Allt hälsa och kost och så har jag inte lärt mig här för det har vi inte gått igenom. Det finns 

mycket bättre saker som jag kan lära mig själv, kollar mycket youtube-videos och läser artiklar. 

Det är inte jättemycket jag lärt mig här exakt. - Jamie 

 

Jamie svänger mellan att ämnet inte har tagit upp tillräckligt om dessa områden samtidigt som 

att det ibland inte har gåtts igenom alls. Det som tas upp är inte anpassat efter individen utan 

bara en övergripande standard som gäller för alla. 

 

Många av intervjupersonerna tar upp individanpassningen som en mycket viktig aspekt inom 

idrott och hälsa. De känner att de vill vara med och påverka undervisningen vilken går i linje 

med läroplanen, men är kanske är något som inte alla idrottslärare gör, menar eleverna. 
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[..] Det är viktigt att man kan relatera till olika saker när någon (idrottsläraren) sitter och pratar om 

det. - Billiy 

 

Varför det är viktigt att själv kunna känna att man påverkar undervisningen handlar om att 

eleven kan relatera och återkoppla undervisningens innehåll till sig själv och på så sätt 

utveckla en motivation utifrån detta, i alla fall om man ska söka djupare efter vad eleverna 

verkligen säger.  

 

[..] När det blir så varierande, att man får ha ett finger med i spelet och i alla fall känna att man har 

det, även om det redan är bestämt vad vi ska göra, så kändes det relevant och att det hörde ihop 

med träningen och att man verkligen kunde se det. Man blev engagerad. - Mika 

 

Det som klassas som intressant i ämnet går ofta i samverkan med det eleverna tycker är roligt 

under lektionerna idrott och hälsa. Eleverna menar också att intresset styrs av en form av 

motivation där många olika typer av träningar och övningar är positivt för att man själv ska 

känna en meningsfullhet med lektionens syfte. Alex pratar mycket om den inre motivationen 

som finns hos henne/honom och sina klasskamrater. Ibland så strävas det över att försöka 

skapa en motivation genom att läraren försöker inbilla eleverna till att göra vissa grejer som 

de själva inte tycker är roliga, men för att det ändå måste genomföras. 

 

5.4 Vilka erfarenheter har elever av idrott och hälsa och dess syn på motion? 
 

Eleverna i denna studie har delade meningar gällande deras syn på motion och vad de fått 

med sig från kursen idrott och hälsa 1. Vissa elever pratade om att de genom kursen fått en 

grund att utgå från inom de olika delar som läroplanen vill få fram. Andra elever menade att 

kursen inte bidragit till något nämnvärt och att de redan ansåg sig besitta kunskapen som de 

fått från kursen.  

 

Eleverna diskuterade också gärna hur självförtroendet påverkade dem, både positivt och 

negativt, vad som höjde dem respektive sänkte dem. Det som genomgripande har höjt 

eleverna är lektionsinnehållet som de finner roligt och känner ett syfte med. Tvärtom gäller i 

de perspektiv som eleverna anser sänker självförtroendet. Många resonerar genom att om du 

ska utföra en aktivitet som du inte är duktig i, så blir självförtroendet också dåligt när du ska 

utföra den. Vissa elever verkar också gå in med en dålig inställning till den valda aktiviteten 
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då självförtroendet påverkar dem negativt och känner att man inte vill förstöra för resten av 

gruppen. 

 

Ja jag suger till exempel i handboll men tjejen med långt hår är jätteduktig i det så det blir liksom.. 

jag kan inte göra henne.. Hon kan ju inte visa sig bra om hon inte har ett bra lag bakom sig.- Billiy 

 

Billiy känner att självförtroendet påverkar hen lika mycket som det påverkar andra, att 

eleverna behöver varandra för att kunna prestera bra under lektionerna. Respondenterna för 

denna studie nämner i princip varje gång en lagbollsspelsaktivitet när de ska förklara 

relationen till en högre eller lägre självförtroendenivå. Jamie tror att självförtroende kan 

bevaras till senare delar av livet.  

 

Alltså, jag tror mycket att självförtroendet förändras mycket om man är bra på en sport, man kan 

bli kaxig liksom för att man kan och att man är självsäker på planen och blir då säker i sig själv. 

Kan det bli så där att man känner att man är bra nu så kan det hålla  i sig sen i livet också. - Jamie 

 

För Mika har kursen i idrott och hälsa 1 till stor del handlat om att skapa nya intressen för 

olika aktiviteter och att lära sig att skilja på vad som är rätt och fel inom olika medier, en form 

av källkritik. 

 

[..] men det öppnar ett intresse och en källkritiskt, att man vet vad som kan stämma och kanske 

inte stämmer. Att man inte påverkas lika mycket av att läsa typ Aftonbladet- ”socker mördar”, utan 

att man tänker efter först och tänker vad som är rimligt. Man fick grundstenarna för att kunna 

bygga vidare. - Mika 

 

Några elever känner att de inte fått med sig tillräckligt med kunskap från ämnet. Jamie 

beskriver att de idrotter och aktiviteter de testat på har hen redan utövat tidigare och kände 

därför inte något syfte med dessa. Det teoretiska som gåtts igenom anser eleven ha varit 

alldeles för övergripande. 

 

Nej, vi har ju inte gått in på det så mycket under gymnasiet. Det har varit rätt allmänt och 

tallriksmodellen, ät så och ät så . Detta har man ju redan hört tidigare. - Jamie 

 

Robin fick reflektera över vad eleven tyckte att hen lärt sig under kursen. 
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Jag tror vi lärde oss att inte tänka så mycket alla gånger. Jag skulle inte säga att vi lärde oss såhär 

”det här är reglerna i fotboll” utan mer saker som kan kännas viktigare. - Robin 

 

Eleven utvecklar detta resonemang men börjar då, likt många andra respondenter, gå ned i 

mer ämnesspecifika aspekter som exempelvis att de ville lära sig mer om hur exempelvis 

kroppen och hur olika kroppsdelar fungerar. 

 

5.5 Sammanfattning av resultat 
 

Sammanfattningsvis visar studiens resultat på att eleverna generellt har svårt att sätta ord på 

vad de har lärt sig under kursen utan att börja reflektera om direkta aktiviteter kopplat till 

idrott och hälsa. Vad som är viktigt eller oviktigt är rent subjektivt och de vill gärna reflektera 

över vad som är bra eller dåligt respektive roligt eller tråkigt för just dem. 

 

Det är också svårt att veta vad man vill lära sig mer av om man som elev inte ha full koll på 

vad idrottsläraren egentligen ska gå igenom i en idrott och hälsa-1 kurs. Alla idrottslärare har 

inte gått igenom detta med respondenterna. Vissa av eleverna anser att de har lärt sig 

tillräckligt under kursen och är väldigt nöjda med innehållet. Detta går i samverkan med vad 

de tycker om sin idrottslärare. Tycker eleverna att de haft en bra lärare så är de allt som oftast 

nöjda med vad kursen har resulterat i, så länge de känner att ämnet har en förankring i dem 

själva.  

 

Många elever väljer att vara idrottsligt aktiva på egen hand och på så sätt överger olika typer 

av idrottsföreningar, trots att många av dem har varit med i en sedan tidigare. Pressen och 

konkurrensen som eleverna reflekterar över och som finns i de äldre åldrarna i en 

föreningsidrott lockar inte dem, men de vill fortfarande vara fysiskt aktiva och beskriver att de 

förstår de fördelar som finns med fysisk aktivitet. 

 

Intervjupersonerna har några få gånger skapat sitt idrottsliga intresse från någon i familjen, 

men det är ingen generell indikation på att det skulle finnas ett tydligt mönster att eleverna 

väljer exakt samma idrotter som sina föräldrar. De elever som har äldre eller yngre syskon har 

dock ofta samma typ av intressen eller aktiviteter som nämnda syskon. 
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6. Analys 
 

I det följande kapitlet kommer studiens resultat att analyseras med utgångspunkt i den valda 

teorin om habitus kopplat till syftet.  

 

6.1 Habitus, avsmak och strategier 
 

Respondenterna visar på ett genuint intresse för att vara fysisk aktiva på fritiden, utifrån sina 

egna preferenser och vid vissa tillfällen med en vän eller dylikt. Deltagarna i studien uttrycker 

en händelse i deras uppväxt där de sätts in i idrott och fritidsaktiviteter, i förhoppning om att 

de skall finna fysisk aktivitet givande och på så sätt fortsätta vara fysisk aktiva. Flera elever 

upplever dock ej detta tillfredsställande och väljer att avsluta sina respektive aktiviteter när de 

tenderar att bli för seriösa eller resultatbaserade. Jamie uttrycker ett stort missnöje med 

samtliga idrotter som personen deltog i när det blev dags för “satsning” och där upplevelsen 

av att färdigheterna inte var tillräckliga. Bourdieus teorier om uppväxtmiljöns betydelse 

synliggörs tydligt i intervjuerna som visar att elevernas habitus har formats genom uppväxten. 

Genom föräldrarna har en del blivit placerade i en idrottsförening som ung, men har idag 

inget begär att fortsätta med aktiviteten. Elevernas utsagor visar att familjerna inte har haft 

något större idrottsintresse, eller lagsportsintresse, vilket kan förklara att eleverna valt att 

avsluta sina tävlingsorienterade aktiviteter.65 De har dock fortsatt att att vara fysiskt aktiva 

och belyser vikten av att vara det på fritiden, men undra andra preferenser. 

 

Resultatet visar även i att den fysiska aktiviteten inte är problemet, utan snarare logiken för 

den som innebär att bli utsatt för exkludering i tävlingssammanhang, vilket avskräcker dem 

från att vilja fortsätta med idrottandet. Det som dock fortfarande tilltalar dem är den sociala 

samhörigheten och gemenskapen i dessa träningssammanhang. Det är snarare en avsmak för 

att vilja delta i idrottssammanhang där det finns en resultatbaserad komponent eller 

tävlingslogik som gör att eleverna inte finner samma glädje eller mening med aktiviteten.66 

Det blir dock till en viss del paradoxalt, när eleverna fortfarande finner en form av glädje i 

skolämnet idrott och hälsa om klassen har en bra sammanhållning och då kan vara delaktiga 

under resultatbaserade aktiviteter. Detta kopplar många av eleverna till att självförtroendet 

                                                      

 
65 Bourdieu, Pierre, Outline of a theory of practice. 1977, s.72-73  
66 Månsson, Per (red.) Moderna samhällsteorier. 2015, s.397 
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utsätts för påfrestningar då deras prestationer kanske inte fyller upp till den önskade nivån hos 

dem själva, hos klasskamrater eller hos lärare. 

 

Broady lyfter detta förhållningssätt eleverna visar som strategier. Dessa strategier som 

eleverna har skapat representerar den habitus de besitter och möjliggör hur de skall hantera de 

sociala omständigheterna de ställs inför. Undervisningen i idrott och hälsa är en arena där 

elevernas strategier krockar med hur fältet är strukturerat.67 Elevernas habitus är olika och de 

värderar därför olika, deras strategier kan därför bli ineffektiva när deras habitus inte 

harmonierar med undervisningen vilket gör att elevernas upplevelse blir negativ och snarare 

skapar en avsmak.  

 

6.2 Kapital - Att kunna delta och vara aktiv 
 

Resultatet visar på hur eleverna väljer att sluta med föreningsidrott och väljer istället en mer 

individuell inriktning när det gäller fysisk aktivitet. Eleverna upplever dock fortfarande att 

idrottsligkompetens värderas högt i skolan, men att den kan komma till uttryck på flera sätt. 

Trots tidigare erfarenheter av att föreningsidrotten är exkluderande, ser eleverna betydelsen av 

att inkludera olika idrotter i undervisningen. Eleverna lyfter fram faktorer såsom, samarbete 

och gemenskap. Det finns en smak hos samtliga respondenter för att delta i fysisk aktivitet 

utan en exkluderande logik. Logiken bygger istället på genom samarbetet och gemenskap.  

 

Broady skriver att symboliskt kapital är det som sociala grupper igenkänner som värdefullt, 

vilket tillsynes är att kunna medverka i olika fysiska aktiviteter.68 Respondenternas kapital är 

relativt lågt gällande idrottsämnet, då deras utsagor speglar en idrottsundervisning som 

premierar och värdesätter en idrottslig kompetens, likt den i föreningsidrotten. Detta tenderar 

dock att förändras till viss del hos vissa av respondenterna. Vissa upplever att det fortfarande 

är för mycket lagsporter och för lite variation i undervisningen, medan vissa upplever att det 

är för lite lagsporter. Detta kan kopplas till att trots att alla elever har tidigare erfarenheter av 

föreningsidrott besitter därför olika kapitaltillgång, vilket gör att det för vissa blir en kollision 

i samspelet mellan deras strategier och lektionsinnehållet, men inte för andra. Respondenterna 

i studien menar dock att värdet i att kunna vara fysisk aktiv under lektionstid, men även på 

fritiden efter egna intressen är tillräckligt. Smaken för fysisk aktivitet finns, men inte smaken 

                                                      

 
67 Broady, Donald, Sociologi och epistemologi. 1991, s.230-231 
68 Ibid, s.169 
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för föreningsidrott. Eleverna ger uttryck för en känsla av glädje i och med fysisk aktivitet och 

betonar vikten av att kunna vara fortsatt fysisk aktiv i livet och ha en positiv känsla kring 

fysisk aktivitet.  

 

Elevernas smak är olika, vilket gör att de finner olika delar i undervisningen mer eller mindre 

meningsfull. Respondenterna lyfter att undervisningen inte lyfter fram praktiskt applicerbara 

kunskaper kring deras hälsa. Eleverna upplever att det teoretiska är flyktigt och för 

övergripande när det inte kan kopplas till deras unika situation. Elevernas habitus harmonierar 

inte med skolans innehåll vilket skapar en skepticism hos eleverna.  

 

6.3 Sammanfattning av analysen 

Sammanfattningsvis visar analysen på hur Bourdieus begrepp kring habitus, kapital och smak 

kommer i uttryck. Resultatet pekar även på  relationen mellan dessa begrepp där elevernas 

utsagor är snarlika till varandra i vilken mån föreningsidrotten, familjen och skolan har 

påverkat dem. Den visar även på en viss skillnad gällande smak och avsmak i idrottsämnets 

innehåll. 

 

Resultatet visar på att elevernas habitus är betydelsefullt för hur de upplever föreningsidrotten 

samt hur de upplever att ämnet idrott och hälsa har för påverkan på deras livsstilsval. För det 

första visar eleverna att man har en negativ syn på föreningsidrotten då den har skapat en 

form av utanförskap och ett tävlingsmoment som respondenterna ej finner meningsfullt. 

Respondenterna berättar även att familjen, till största del, inte haft något större idrottsintresse 

utan eleverna har varit aktiv i en förening främst av hälsofrämjande anledningar. Det som 

skiljer respondenterna åt i viss mån är deras fortsatta smak eller avsmak för 

föreningsidrottsrelaterade aktiviteter i skolan. Vissa elever uttrycker fortfarande en smak för 

dessa aktiviteter och ser gärna att dessa finns kvar i undervisingesinnehållet. Andra elever 

upplever dock att det är fortfarande alldeles för stort  fokus på främst lagidrotter, där många 

relaterar till sina tidigare erfarenheter gällande föreningsidrott och upplever momenten som 

negativa. Kapitalet tar sig i uttryck då eleverna strävar samtliga efter att kunna vara delaktiga i 

idrotten och fortfarande värdesätter en form av idrottslig kompetens. Eleverna strävar även 

efter förmågan att fortsätta vara fysiskt aktiva men mer på egna preferenser, samt känslan av 

meningsfullhet och glädje. 
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7. Diskussion 
 

I detta kapitel diskuteras resultatet kopplat till tidigare forskning och syftet.  

 

7.1 Elevernas upplevelser av föreningsidrott och skolan 
 

Riksidrottsförbundet visar att ungdomarna lämnar föreningsidrotten ju äldre dem blir. 69 Detta 

går i linje med den bild som Larsson beskriver i sin undersökning om att ungdomar i en större 

utsträckning är med i idrottsföreningar när de är yngre men väljer att lägga av från 16 år och 

uppåt. Denna tendens såg likadan ut både för 16-åringar och 22-åringar och var nära identisk 

med varandra, menade Larsson. Det är dock vid 16 års ålder som avhoppen eskalerar. 70 

Resultatet i denna studie visar att några av respondenterna lagt av med sin föreningsidrott 

strax innan de började gymnasiet. Larsson beskriver i sin forskning att han finner det omöjligt 

att exakt precisera vad det är som får dem att sluta. Trots detta så sker det ändå på grund av de 

tappar intresset eller får helt nya intressen. 71 

 

Detta överensstämmer med vad eleverna i denna studie har som anledningar till varför de 

valde att sluta med sin föreningsidrott. De beskriver också med exempel på att de inte finner 

någon glädje i den jämförelse och konkurrens som ofta existerar i föreningsidrotten. Hade 

studien istället fokuserat på elever som fortfarande är med i en idrottsförening, hade svaren 

kanske blivit helt annorlunda och gått mera i linje med Londos forskning kring 

föreningsidrottens prestige och erkännande.72 Detta eftersom eleverna inte eftersträvar dessa 

aspekter, utan finner mer glädje av att träna på egen hand. Detta kan skapa en problematik för 

dessa elever i skolan och framför allt för deras motivation till skolämnet idrott och hälsa. 

Eleverna som intervjuats i studien hade någon gång varit aktiv i en idrottsförening men valt 

att sluta, men inte sluta att vara fysiskt aktiv. I resultatet reflekterade eleverna över vad som 

får dem att tycka vissa aktiviteter som exempelvis fotboll eller innebandy är roliga i 

undervisningen. Motivationen till aktiviteterna avgör om dessa elever finner något värdefullt 

att ta med sig in i framtiden. Detta synliggörs hos respondenterna då aspekter de reflekterade 

över och minns från sin idrott och hälsa 1-kurs, var när undervisningens logik stämde överens 

                                                      

 
69 Riksidrottsförbundet, Idrotten i siffror, 2015, s. 1-3 
70 Larsson, Bengt, Arenor för alla: en studie om ungas kultur- och fritidsvanor, 2005, s. 77 
71 Ibid. s.77 
72 Londos, Mikael, Spelet på fältet: relationen mellan ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan och idrott på 

fritid, 2010, s.19 
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med deras habitus. Detta stämmer också överens med Arnegårds studier om hög- respektive 

lågmotiverade elever och varför de finner vissa aktiviteter som stimulerande.73 

 

Frågan kvarstår vad eleverna efterlyser i de individuella idrotterna som de inte finner i 

idrottsföreningarna. I vissa fall hos respondenterna tycker de själva att dem inte var tillräckligt 

duktiga i den nämnda idrotten eller att de kände att dem inte utvecklades. En annan 

respondent tyckte att hen var tillräckligt duktig i idrotten men upplevde att pressen blev för 

stor och att få vara med självständig skulle ge mycket mer. 

 

Respondenternas utsagor visar att det finns flera anledningar till eleverna slutar i 

föreningslivet. Idrottsutövande utanför föreningslivet erbjuder någonting annat, och att genom 

denna individualism kan ungdomarna styra sin egen träning på sina egna villkor. Om en 

ungdom lägger av på grund av att logiken kring tävlan och jämförelse mellan varandra inte 

finns där, finner denna person kanske andra aspekter med att kunna välja själv när denne vill 

vara fysiskt aktiv och under vilka omständigheter. Detta går i linje med Petterssons forskning, 

att det är tävlingslogiken som utgör den betydande faktorn för att eleverna väljer att dra sig till 

aktiviteter som inte är tävlingsorienterade. Detta göra att undervisningen i ämnet blir 

kontraproduktivt och skapar inte något intresse för fysisk aktivitet hos eleverna, utan 

fritidsaktiviteter som exempelvis gymträning vilket inte kännetecknas av någon 

tävlingslogik.74  

 

Föreningsidrotterna kan i dessa fall fungera som en nyckel hos de som inte finner den egna 

motivationen till rörelseglädje och med mera struktur på den fysiska aktiviteten. 

 

7.2 Lagbollsspel har en stark tradition i undervisningen och hos elevernas 

erfarenheter 
 

Londos antydan om lagbollsspelets starka position i samhället respektive i skolan har 

beskrivits tidigare i studien.75 Respondenterna svar visar också på att denna starka tradition 

lever kvar i undervisningen. Vissa elever beskriver att de avskyr det och andra att de 

eftersträvar med av det i undervisningen. Att lagbollspel lyfts av respondenterna är en 

                                                      

 
73 Arnegård, Johan, Upplevelser och lärande i äventyrssport och skola, 2006, s.193 
74 Peterson, Tomas, Barndomens reglering via skol- och föreningsidrotten, Educare., :2-3, 2009, s. 76-77 
75 Londos, Mikael, Spelet på fältet: relationen mellan ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan och idrott på 

fritid, 2010, s.19 
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intressant premiss då, författarna av studien, aldrig ställde några frågor som handlade om 

lagbollspel utan eleverna valde själva att nämna dessa som exempel. När eleverna pratade om 

undervisningen, motivation eller idrott utanför skolan kom lagbollspelet ofta på tal i deras 

reflektioner. Vad är det som gör lagbollspelet nämns så ofta av eleverna? 

 

Londos menar på att lagbollspelare utmärker sig stort i grupp under idrottsundervisningen. Det 

blir naturligt för läraren att denna grupp får ett inflytande under lektionerna. I nästan alla 

klasser finns det ett stort antal bollspelselever och om dessa, i alla klasser, under varje 

idrottslektion, hela tiden vill spela bollspel och hörs ständigt kan det få påverkan på 

undervisningen. Dessa elever är också vana vid att agera och vara i ett lagsammanhang. Ser 

man till intervjupersoner som exempelvis Billiy och Jamie så går deras bild av idrott och hälsa 

som synonym med lagbollsspelsaktiviteter, troligen på grund av deras tidigare erfarenheter 

från föreningsidrotten. Det är inte ovanligt att även läraren i idrott och hälsa kommer från 

samma bakgrund som lagbollspelseleverna, vilket enligt Londos då kan leda till att 

samhörigheten erkänns av läraren. Detta innebär att tillhöra denna grupp genererar ett stort 

kapital både innanför och utanför skolan. Detta får i sin tur konsekvenser för dem som inte är 

inkluderade i denna grupp.76 Detta gör att logiken inom skolans fält inte skiljer sig så mycket 

från logiken inom idrottens fält, så elever och lärare ta med sig sociala aspekter och normer 

till undervisningen som resten av eleverna inte finner lika givande. 

 

Respondenterna upplevde en tendens att exempelvis fotboll eller innebandy tog upp en stor 

del av deras undervisning eller när eleverna har fått vara med och bygga upp så har 

lektionsinnehållet resulterat i dessa typer av aktiviteter. Samma aspekt gäller när några av 

intervjupersonerna reflekterar över vad de anser sig vara sämre på eller andra avseenden som 

kan sänka självförtroendet. 

 

Lagbollspelet påverkar eleverna genom att vissa gynnas och andra missgynnas. 

Respondenternas svar visar att lagbollspel på samma gång kan skapa och motverka intresse. 

Ur en elevsynpunkt kan det vara positivt och motivationsskapande att få testa på nya 

idrottsaktiviteter som man inte utfört tidigare. När en särskild aktivitet reproduceras i 

skolmiljön med samma logik som i föreningsidrotten eller används i för stor utsträckning kan 

följderna istället bli negativa. 
                                                      

 
76 Londos, Mikael, Spelet på fältet: relationen mellan ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan och idrott på 

fritid, 2010, s.197 
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7.3 Det är elevernas egen träning och hälsa som räknas 
 

Respondenternas svar angående motion, hälsa och hälsobegreppet tyder på att området har 

utgjort stor del av deras idrott och hälsa-1 kurs. Någon enstaka respondent ansåg att de inte 

alls gått igenom dessa delar. Det som kan utläsa från intervjuerna är dock att många av 

eleverna känner att de inte fått en tillräcklig utmaning och känner att mycket av det som 

undervisningen handlat om var kunskap som de hade med sig sedan tidigare. När eleverna 

fick utrymme för att reflektera vidare över detta resonemang, gav respondenterna olika svar 

på vad det är som kan ha varit en bidragande faktor. Mycket grundar sig ännu en gång i 

lärarens roll och vilket upplägg som denna väljer att göra under kursen. Läraren känner att 

kunskapen sedan tidigare inte är så hög och lägger därför nivån på en för enkelt sätt. Detta gör 

att ambitionsnivån hos eleverna blir låg vilket leder till att eleverna känner en avsaknad av 

motivation till denna del av idrott och hälsa.  

 

Ahlbergs studie om att eleverna generellt kan mycket om hälsoaspekterna inom läroplanen 

avspeglar sig inte på ett tydligt sätt i studiens resultat men kan bero på urvalet respondenter. 

En intressant aspekt av Ahlbergs resonemang, som yttrar sig tydligare i vårt resultat, handlar 

om vad eleverna anser att de bör få lära sig i idrott och hälsa. Hon kom fram till att eleverna 

behöver kunna känna att de kan relatera till innehållet och samtidigt kunna sätta det i ett 

sammanhang. Eleverna eftersträvar också mer av de fysiska aspekterna i undervisningen.77 

 

Respondenterna för studien påpekar samma aspekter som Ahlberg tar upp. De efterfrågar en 

tydligare koppling av innehållet till dem själva och vill gå djupare in på kroppens fysiska 

aspekter, förmodligen av samma anledning. Lärarens roll hamnar i fokus, vilket utgör 

skillnaden för hur elevernas undervisning utmynnas. Eleverna idag stöter på mängder av olika 

typer av information på internet där det handlar om att kunna urskilja vad som är positivt 

respektive negativt för dem. Idrott och hälsa behöver då ge eleverna den grund som de 

efterfrågar i resultatet. 

                                                      

 
77 Ahlberg, Annika, Elevers förståelse av hälsa i idrott och hälsa i Hur är det i praktiken?: lärare utforska ämnet 

idrott och hälsa, Larsson, Håkan, Lundvall, Suzanne, Meckbach, Jane, Peterson, Tomas & Quennerstedt, 
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8. Slutsats 

 

I detta avsnitt presenteras slutsatserna av analysen relaterad till de olika frågeställningarna. 

 

Hur upplever eleverna som inte är föreningsaktiva att deras erfarenheter gällande 

föreningsidrotten har påverkat deras syn på ämnet idrott och hälsa? 

 

Eleverna i studien upplever att föreningsidrotten inte har varit meningsfull eller givande för 

att fortsätta. Den härskande logiken inom föreningsidrotten kolliderar med elevernas habitus 

och de väljer därför att avsluta sina föreningsrelaterade aktiviteter. Detta habitus som eleverna 

bär med sig in i skolan gör också att de ej finner undervisningen givande då den tenderar att 

vara lagsportsinspirerad eller svår att relatera till.  

 

Problemet som respondenterna upplever är valet av lektionsinnehåll. Detta innehåll 

harmonierar inte med elevernas habitus eller specifika smak, vilket gör att ämnet ej upplevs 

som givande.  

 

Vilken betydelse upplever eleverna som inte är föreningsaktiva att ämnet idrott och hälsa 

har haft på deras livsstilsval?  

 

Respondenterna är  samstämmiga i att tävlingsmomentet i föreningsidrotten hade en negativ 

påverkan på deras syn på den specifika formen av fysisk aktivitet och att det handlade mycket 

om personliga preferenser eller smak. Respondenternas tidigare erfarenheter från uppväxten 

sammantaget med de erfarenheter som de förvärvat från undervisningen i idrott och hälsa har 

alltså bidragit till att eleverna i studien utvecklat en smak för fysisk aktivitet, men en avsmak 

för föreningsidrott.  

 

8.1 Framtida forskning 

Eftersom vår studie enbart innehöll intervjuer med sju elever, är vi väl medvetna om att denna 

studie inte går att generalisera över hela populationen. Hade mer tid funnits hade det varit av 

ett större intresse att intervju fler elever och på så sätt se ifall man kunde hittat fler/andra 

slutsatser ifrån resultatet. Tiden har tyvärr varit relativt begränsad samtidigt som urvalet 

gjordes utifrån en ekonomisk begränsning, och skolorna kontaktades från närliggande 

områden som lämpade sig bäst efter dessa förutsättningar. Det hade också varit intressant att 
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undersöka antingen elever på högstadiet eller elever på universitetet med samma syfte för att 

hitta likheter eller skillnader med det resultat som vi kom fram till.  

 

Vi hoppas på att det kommer att forskas mer i detta område om elever som kanske inte får 

samma förutsättningar som andra elever. Framför allt vill vi se ett mer konkret arbete på hur 

just lärare i idrott och hälsa kan arbeta för en tydligare undervisningsmetod som passar alla 

typer av elever och människor. Denna undervisning innebär att elever som inte är med i någon 

föreningsidrott ska ha precis samma förutsättningar som alla andra inom idrott och hälsa men 

att läraren ändå ska belysa vikten av fysisk aktivitet på fritiden. Detta är en utmaning för alla 

lärare i idrott och hälsa i framtiden. 
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