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Abstrakt 
 

Engelsk Titel: A qualitative study of pupils views on physical activity and aspiration of 

the recreation centre based on socioeconomic status.  

 

Syftet med denna studie är att få fördjupade kunskaper om hur eleverna ser på fysisk 

aktivitet och vilka förväntningar eleverna har på fritidshemmet utifrån socioekonomisk 

status. Att eleverna får göra sina tankar hörda, eftersom det inte finns många studier 

som har fokuserat på elevernas tankar om fysisk aktivitet. Genomförde fokussamtal 

med tjugo elever på ett fritidshem i södra Sverige, där det fanns olika socioekonomiska 

statusar bland elevernas familjer. Dessa elever valdes ut genom subjektivt- och 

bekvämlighets urval, eftersom forskaren har förkunskaper om vilka elever som tillhör 

vilken socioekonomisk status. Förkunskaper fanns även om att elevernas syn ser olika 

ut på fysisk aktivitet och det passade denna studie bra därför valdes dessa respondenter. 

Resultatet av elevernas tolkning av fysisk aktivitet är bland annat att ”springa” och ”röra 

sig i olika former som spela innebandy”. Studien kom fram till att det inte skiljer sig 

mycket mellan de olika socioekonomiska statusarna i denna kategori. Däremot när 

eleverna fick svara på vilka idrotter och fritidsaktiviteter som de går på skiljer det sig en 

hel del, några elever som tillhör lägre socioekonomiska status genomför ingen aktivitet 

alls på fritiden. Några elever har mellan tre till fyra olika aktiviteter per vecka, dessa 

elever tillhör högre socioekonomiska status. Elevernas förväntningar ser olika ut några 

elever ville ha mer fysiska aktiviteter i idrottssalen och andra ville ha mer ute som i 

skogen och på skolgården. Det har troligtvis en koppling till familjens socioekonomiska 

status, eftersom vårdnadshavares egna fysiska aktivitet påverkar hur eleverna tänker om 

fysisk aktivitet. 
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1 Inledning 

Idag har elever en allt mer stillasittande livsstil och att elever behöver fysisk aktivitet är 

ett faktum enligt 1177 vårdguiden (2017). Faskunger (2013) skriver att i dagens moderna 

samhälle uppmuntras elever till en mer stillasittande livsstil samt att kroppen är byggd för 

att röra på sig. Denna studie är viktig för att samhällets välmående ska öka och även att 

barn ska finna välbefinnande i fysisk aktivitet. 

 

Allender, Cowburn och Foster (2006) skriver att utvecklingen inom fysisk aktivitet och 

idrotter visar på att nuvarande insatser för att främja dessa är otillräckliga i dagens 

samhälle. I en annan studie skriver Ericsson (2017) att idrottstränare och ledare slår larm 

om elevers brister i motoriska färdigheter. Tränarna och ledarna efterlyser bättre fysiskt 

rustade elever för att öka deras möjligheter inom utveckling i idrotten.  

 

Folkhälsomyndighetens rekommendation av fysisk aktivitet för barn och unga är 60 

minuter per dag med både måttlig och hög intensitet. Aktiviteterna kan delas upp under 

dagen och bör vara av olika intervaller (Folkhälsomyndigheten, u.å.).  

 

NCFF(u.å.) skriver att insatser i skolverksamheten kan vara avgörande för barn och 

ungdomar för att de ska få likvärdiga möjligheter till fysisk aktivitet, rörelseglädje och 

positiv inställning till fysisk aktivitet.  

 

Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011[Lgr11] står 

det att “genom fritidshemmets undervisning ska eleverna skapa förmåga att röra sig 

allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande“ (2017, 

s. 25).  

 

I Lgr 11, kapitel 4 står det:  
Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga 

genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. 

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och 

därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva (2011, s. 25).  
 

Denna studie är viktig för fritidslärarnas skull eftersom deras uppdrag är att genom 

undervisning ge eleverna en allsidig fysisk aktivitet, med hänsyn till olika 

socioekonomiska bakgrunder. Studien är även viktig för samhället eftersom bristen på 

kunskap om hur olika elevernas fysiska aktivitet ser ut. Det behövs kunskaper om hur 

eleverna i olika socioekonomisk status definierar sin fysiska aktivitet samt vilka 

förväntningar eleverna i fritidshemmet har på fysisk aktivitet.  För att kunna skapa 

rörelseglädje hos eleverna, får fritidslärare kunskap om elevernas intressen så kan de 

lättare motivera eleverna till rörelse.  

 

Denna studie är viktig för att belysa hur dagens elever i skolan och fritidshemmet 

definierar fysisk aktivitet. Eftersom många elever idag är mer stillasittande och 

samhället är oroad över folkets hälsa. Elever måste få möjligheter att vara fysisk aktiva 

och en del elever endast är det under skoltid på idrotten. Därför vill denna studie belysa 

hur stor roll fritidslärare och skolpersonal har för elevers fysiska aktivitet. Genom att 

fritidslärare får del om kunskaper om hur eleverna definierar och hur deras 

förväntningar på fritidshemmets fysiska aktivitet ser ut. Kan fritidslärare planera och 

genomföra fysiska aktiviteter så att eleverna får röra på sig och framför allt se till att de 
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elever som är stillasittande och inte genomför någon fritidsaktivitet prioriteras i första 

hand vid fysiska aktiviteter. Studien vill även belysa hur stor roll fritidslärare har vid 

elevernas fysiska aktivitet. En del elever har inte möjligheter att testa på olika idrotter 

för att hitta den de själva brinner för, där kan fritidshemmet hjälpa till genom att bjuda 

in idrottsföreningar så eleverna får testa på olika idrotter.  

 

Problematiken som detta forskningsarbete ska studera är hur elevernas definition av 

fysisk aktivitet ser ut utifrån familjens socioekonomiska status, samt vilka förväntningar 

elever har på fritidshemmet utifrån familjens olika socioekonomisk status.  

 

Enligt statistiska centralbyrån (u.å.) används huvudsakligen uppgifter om individens 

yrken för att utföra en socioekonomisk indelning. Andra faktorer som även kan används 

i indelningen är utbildningsnivå och inkomst. Folkhälsomyndigheten (2010) nämner att 

bostadsområden har en påverkan på fysisk aktivitet, därför valdes även denna variabel 

ut som definition av socioekonomisk status. Den här studien kommer att använda 

vårdnadshavares yrke samt bostadsområde för att definiera deras socioekonomiska 

status. Dessa variabler valdes ut för att det finns offentliga handlingar i kommunerna 

där man kan se vad varje person jobbar med, samt kan människor söka på olika 

individer på internet för att få fram var de bor. Valde att använda dessa för att det är 

tillgängliga uppgifter som man kan få fram. Kunskaper om vilket område familjerna bor 

har jag fått fram via internet som hitta.se och så vidare samt kunskaper om 

vårdnadshavarens jobb har jag fått via offentliga handlingar och kunskaper genom 

praktikperioder. Utifrån dessa kunskaper har jag kunnat kategorisera in familjerna i 

olika socioekonomiska statusar med grund i vårdnadshavarnas yrken och 

bostadsområden. Genom observationer från tidigare praktik har dessa elever 

handplockats till fokusgrupper som studien kommer att använda till datainsamling. 

Studien vill skapa djupare förståelse för vilka förväntningar eleverna av olika 

socioekonomisk bakgrund i fritidshemmet har på fysisk aktivitet.  

 

Studien valde denna inriktning eftersom forskare som Stefan Lund (2012) och Annette 

Lareau (2003) tidigare har studerat om hur vårdnadshavare ser på elevernas fysiska 

aktivitet. Det finns dock brist på forskning om hur eleverna definierar sin egna fysiska 

aktivitet, inte heller vilka förväntningar eleverna har på fritidshemmets fysiska aktivitet. 

Här finns en intressant kunskapslucka som skulle kunna bidra till ökad förståelse för 

fritidslärare. Bidra med en ökad förståelse hur eleverna känner och tänker kring fysisk 

aktivitet och fritidshemmet. 
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2  Syfte och Frågeställning 

Syftet med denna forskning är att skapa en fördjupad förståelse för hur eleverna 

definierar fysisk aktivitet syftet är också att få kunskap om elevernas förväntningar i 

fritidshemmet på fysisk aktivitet utifrån socioekonomisk status. Detta har kritiskt 

granskats medhjälp av en kvalitativa forskningsmetod genom fokusgrupper med ett 

tjugotal elever i årskurs två som tillhör olika socioekonomiska status. Att nå detta 

forskningsmål kommer studien göra genom att svara på följande forskningsfrågor: 

 

● Hur påverkar elevers vårdnadshavares socioekonomiska status deras definition av 

fysisk aktivitet i fritidshemmet? 

● Hur berör elevers vårdnadshavares socioekonomiska status deras förväntningar 

på fritidshemmets fysiska aktiviteter?  
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3  Litteratur översikt och teori  
Här under presenteras vad fysisk aktivitet är, vilka effekter det har på människan och 

vad socioekonomisk status är. Även vilka teorier som kommer nämnas i studiens 

analysdel. Utifrån studiens syfte och frågeställningar som är att ge en fördjupad 

förståelse av hur eleverna definierar fysisk aktivitet, syftet är också att få kunskap om 

elevernas förväntningar i fritidshemmet på fysisk aktivitet utifrån socioekonomisk 

status. 

 

3.1 Fysisk aktivitet  
Enligt Folkhälsomyndigheten (u.å.) kan fysisk aktivitet innehålla olika fritidsaktiviteter 

såsom friluftsliv, motion, trädgårdsarbete och andra aktiviteter i arbetet eller hemmet 

samt aktiv transport i vardagslivet i form av exempelvis promenader eller cykling. 

Fysisk aktivitet är all kroppsrörelse människor gör som pågår en liten längre tid till 

exempel som att klippa gräset, gå till jobbet, springa och träna olika idrotter.  

 

Andersson (2012) nämner att fysisk aktivitet är ett samlingsnamn för all kroppsrörelse 

som leder till att kroppen förbrukar energi.  

 

Fysisk aktivitet är viktigt för människor för att vi ska orka med och ha ett hälsosamt liv. 

Andersson (2012) nämner att människor glömmer lätt vardagsmotionen man kan få 

genom att gå eller cykla till skolan istället för att ta bilen. Det lilla extra gör mycket för 

hälsan i längden.  En del människor skyller på att de inte hinner vara fysiskt aktiva. Ser 

individen till att få in vardagsmotionen som att cykla eller gå istället för att ta bilen vid 

lämningar och hämtningar av barnen, så bidrar det till att både föräldrarna och eleverna 

ökar sin fysiska aktivitet och lättare når de dagliga rekommendationerna.  

 

3.1.1 Positiva effekter  

Faskunger (2008) lyfter fram att människor bör röra på sig regelbundet för att fysisk 

aktivitet bidrar till många positiva effekter. Bland annat bidrar fysisk aktivitet med ökad 

kondition, ökad muskelstyrka, mindre risk för hjärt- och kärlsjukdomar samt förbättrar 

självkänslan och motverkar oro. Andersson (2012) tar även upp att många rör sig för att 

fysisk aktivitet påverkar människors välbefinnande genom ökad muskelstyrka, bättre 

kondition, starkare skelett, effektivare immunförsvar, mindre risk att drabbas av olika 

sjukdomar som exempelvis diabetes kan bli bättre med fysisk aktivitet. Det finns många 

olika hälsoaspekter till att människor rör på sig.  

 

Vidare skriver Andersson (2012) om regelbunden fysisk aktivitet och hur den gör oss 

människor piggare, mer stresståliga samt starkare både i kroppen och i sinnet. 

Vardagliga situationer och påfrestningar känns inte lika besvärligt. Författaren beskriver 

fysisk rörelse som att det inte finns några andra mediciner eller dunderkurer som har 

samma breda multifunktionella effekter. Detta är en av anledningarna att människor rör 

på sig även många läkare ordinerar motion som medicin för olika hälsoproblem. Fysisk 

aktivitet påverkar människor både fysiskt och psykiskt.  

 

Ganska många människor får recept av läkare på fysisk aktivitet, för att en god 

kondition bidrar till bättre fysiskt och psykiskt mående. Många av hälsoproblemen idag 

beror på att människor inte rör på sig tillräckligt, för att orka och må bra. Fysisk 

aktivitet bidrar till positiva effekter om träningen sker på rätt sätt och inte för hårt i 
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början utan i ett lugnt tempo så kroppen hinner anpassa sig, innan ökning av sina mål 

och framgångar med träningen.  

 

3.2 Socioekonomisk status 
Rostila och Toivanen (2012) skriver att samhällets hierarkiska strukturer påverkar 

människors hälsa. Människorna som tillhör de högre socioekonomiska grupperna har 

tillgång till mer pengar, inflytande, bättre boende, bättre utbildning och mer statusfyllda 

yrken medan de i lägre grupper har färre tillgångar. Människor i högre socioekonomisk 

status har starkare koppling till bättre hälsa och ett längre liv. Författarna nämner att var 

vi än befinner oss i samhällets hierarki så har de med högre position bättre hälsa och de 

som tillhör lägre socioekonomisk status har sämre hälsa. Skillnaderna beror på hur vi 

definierar den sociala positionen, denna studies och även författarnas definition är att 

den påverkas av människors yrken och bostadsområden. Med andra ord socioekonomisk 

status som denna studie har som fokus.  De två variablerna som nämns ovan påverkar 

vilken livsstil familjerna i samhället har och vilka förutsättningar som finns till att vara 

fysisk aktiv.  

 

Enligt Rostila och Tovivanen (2012) påverkar sociala relationer fysisk aktivitet. 

Människor som träffar sin släkt och vänner mer sällan tenderar till att vara mindre 

fysisk aktiv än människor som träffar släkt och vänner ofta. Detta tror de beror på att 

människor får energi av att träffa sin släkt och vänner. 

 

Edling och Liljeros (2010) nämner att samhällets olika strukturer som socioekonomisk 

status och samhällsklasser, påverkar människors vardag mer än folk kan tro. Eftersom 

det finns människor som inte kan se skillnad på att samhällsklassernas gränser kan vara 

olika för olika människor, som att en ensamstående mamma har det svårt ekonomiskt 

medan en annan ensamstående mamma kanske har det bra. Det finns en risk att en del 

människor inte kan se den skillnaden utan drar alla över samma strå. 

 

3.2.1 Social skiktning  

Edling och Liljeros (2010) skriver att social skiktning som i detta fall handlar om yrken 

och bostadsområden, innebär att det finns en systematisk ojämlikhet mellan olika 

grupper av människor inom samma samhälle. Två nyckelord är resurs och intressen 

inom social skiktning, med resurs menar författarna materiella resurser som pengar och 

immateriella som färdigheter och egenskaper såsom status. Med nyckelordet intressen 

menar författarna att det handlar om att bidra till gemensamt välbefinnande och uppfylla 

ett behov hos individen, människor i samma grupp har liknande intressen. Exempelvis 

har människor i socioekonomisk status en viss prioritering än en annan del av 

socioekonomisk status. Social skiktning är med andra ord samma sak i denna studie 

som socioekonomisk status.  

 

 

3.3 Habitus 
Enligt Carle (2003) är habitus när en människa under sitt liv kan leva och möta många 

olika sociala miljöer och olika sociala grupper, människans sätt att agera och förhålla 

sig format av skilda erfarenheter människor får i olika miljöer under sitt liv. När 

människor göra det, tillägnar man sig ett habitus.  Under människors liv krävs nya 

beteenden och förhållningssätt vid nya sociala miljöer och möten.  
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Carle nämner också att människor med olika sociala ursprung har olika möjligheter att 

utveckla ett nytt habitus och tillägna sig nya erfarenheter. Individen anpassar sig efter de 

olika sociala miljöerna och tillägnar sig ett habitus som blir användbart i det fält där 

man vill konkurrera. Enligt Carle (2003) är det centrala i Bourdieus teori om habitus är 

att människor medvetet kan påverka sina olika möten och miljöer med sin levnadsbana, 

att man formar sitt habitus efter strukturen och samhället. En del sociala miljöer formar 

habitus mer än andra, framför allt formar uppväxtens livsförhållanden ett habitus som 

följer med människan resten av livet.  

 

Carle (2003) nämner också att det sociala ursprunget består av grunden för människors 

habitus. Individen har dock olika förmågor och möjligheter att använda sig av sina 

sociala erfarenheter från uppväxten, därför har de också olika möjligheter att lära sig 

nya saker i de olika sociala situationerna de hamnar i.  

 

Habitus ska förstås i relation till hur klass- och könsstrukturen i samhället kan 

omvandlas och reproduceras. Habitus förändras genom kampen om sociala positioner 

inom sociala konkurrensfält som består av resurser och symboliska tillgångar (Carle 

2003).  

 

Carle (2003) lyfter fram Bourdieus teorier att han skiljer kapital i tre former av det 

symboliska som är ekonomiskt, socialt och kulturellt kapital. Dessa tre är centrala 

momenten i Bourdieus teori för att förklara hur makt och position kan omvandlas och 

användas i hur olika sociala grupper har skaffat sig makten. Sociala kapitalet kan vara 

tillgången en människa har tack vare sina fördelaktiga sociala kontakter. Med det 

kulturella kapitalet menar han de tillgångar man tillägnar sig genom utbildning och 

kulturens olika möten. Ekonomiska kapitalet spelar slutligen också en stor roll i vilka 

tillgångar till pengar och kapital man har. Det innebär att personen tillägnar sig och 

omvandlat sina olika kapitaltillgångar till en del av sitt habitus. 
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4 Tidigare forskning  

I detta kapitel kommer jag med hjälp av tidigare forskning förklara ämnet utifrån 

socioekonomisk bakgrund. Detta kommer sedan att användas i analysen av det resultat 

som framkommer med utgångspunkt av det empiriska materialet från fokusgrupperna. 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar som är att ge en fördjupad förståelse av hur 

eleverna definierar fysisk aktivitet, syftet är också att få kunskap om elevernas 

förväntningar i fritidshemmet på fysisk aktivitet utifrån socioekonomisk status.  

 

4.1 Historisk förändring inom skolämnet idrott och hälsa  
Synen på idrottsämnet och rörelse har utvecklats en hel del under åren. Från att det var 

onödigt att genomföra kroppsrörelser till en viktig del för folkhälsan. Detta är något 

som Åström (2017) nämner att skolämnet idrott och hälsa är det mest omdiskuterade 

ämnet historiskt sett. Ämnet har bytt namn, innehållet har ändrats och många 

förändringar påvisar att ämnet ständigt är ansatt. Redan när skolämnet infördes på 1800-

talet var ämnet omstritt, många tyckte att det var onödigt att hålla på med 

kroppsövningar. Under början på 1900-talet präglades idrotten av svenska Ling 

gymnastiken, som innebar att det var strikt gruppledda övningar, som skulle bidra till 

bättre hälsa och skapa friska människor. Den ersattes successiv av mindre styrda 

aktiviteter, skolämnet influerades av idrottsföreningars aktiviteter och spel. Det skulle 

motivera och inspirera eleverna till mer fysisk aktivitet. Ett annat stort genombrott 

under 1940-talet för fysisk aktivitet var att skolor införde friluftsdagar, det skulle bidra 

till ett sunt och rörligt liv. För några år sedan togs friluftsdagarna bort även 

undervisningstimmarna i ämnet idrott minskade från cirka 575 timmar till cirka 500 

timmar, medan målen och kraven i idrotten tydliggjordes. Detta gjordes för att 

riksdagen ansåg att friluftsdagar skulle ingå under alla skolämnen inte bara idrott och 

hälsa ämnet och för att timplanen i skolan ändrades. Då minskade idrottens timplan och 

friluftsdagarna blev friare för varje skola att bestämma över. Idrott och hälsa har 

utvecklats från att vara ett aktivitetsämne med fokus på fostran till att idag betraktas 

som ett kunskapsämne som ska utveckla kunskaper, förmågor och ett positivt 

förhållningssätt till fysisk aktivitet.  

 

Det är intressant det som Ericsson (2017) nämner i sin forskningsöversikt om att 

idrottstränare upplever elever mindre förberedda inför idrotten idag än förr. Ericsson 

skriver att elever som har en otränad motorik är dåligt förberedd för idrott och lek och 

tenderar till att inte vara motiverade till fysisk aktivitet. Författaren nämner också att 

elever med hög motorik får bättre studieresultat och tenderar till att de är mer fysisk 

aktiva senare i livet än elever med sämre motorik.  

 

I dagens samhälle finns det nästan ingen som säger att fysisk aktivitet är onödigt, utan 

tvärtom. Många anser att det är en viktig del av våra liv som vi måste bli bättre på för att 

orka med skolan och arbeta utan att bli sjuka och deprimerade. En elev som rör sig och 

har en positiv inställning till fysisk aktivitet tenderar till att må bättre och klara av 

skolan bättre.  

 

4.2 Socioekonomisk status  

Larsson (2008) har studerat hur elevers idrottsvanor ser ut med utgångspunkt i deras 

socioekonomiska och etniska bakgrund, även hur elevers relation mellan idrottshabitus 

och elevers vårdnadshavares socioekonomiska bakgrund ser ut. Larssons analys grundar 
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sig på kvantitativ data där forskaren använder sig av tre olika analysmetoder i 

redovisningen. De metoder forskaren använt är korstabeller, korrespondensanalys och 

logiskt regressionsanalys. Larsson kom fram till att vårdnadshavares socioekonomiska 

bakgrund spelar en väsentlig betydelseroll för att chansen eller möjligheten till att delta i 

idrottsaktiviteter. Socioekonomiska status påverkar vilka möjligheter människor har till 

fysisk aktivitet. Tillhör en familj låg socioekonomisk status och bor i lägenhet utan 

närhet till grönområden så blir deras möjligheter till fysisk aktivitet svårare jämfört med 

familjer som bor i närheten av grönområden.  

 

Larsson (2008) skriver även i sin forskning att kunskapen om vilka sociala bakgrunder 

elever har kan påverka lärares förståelse för hur olika villkor eleverna kan leva under. 

Samhällets sociala struktur påverkar familjers levnadsvillkor och handlingar vilket 

medför att elevernas möjligheter ser olika ut. Det beror på vårdnadshavarnas yrke, 

utbildning och vilket bostadsområde familjerna bor i.  

 

Det märks tydligt på elevernas fysiska aktivitet hur det skiljer sig mellan vilka olika 

förutsättningar eleverna har. Åström (2017) förklarar att bakgrundsfaktorer som 

socioekonomiska och sociokulturella, påverkar kunnighet från skolan för individens 

uppfattningar och upplevelser av rörelse och fysisk aktivitet. Även vårdnadshavares 

utbildningsbakgrund och deras syn på fysisk aktivitet påverkar elevernas fysiska 

aktivitet, om eleverna har möjligheter att testa på olika idrotter och aktiviteter.  

Har eleverna en positiv inställning till fysisk aktivitet är chansen större att de uppnår de 

dagliga rekommendationerna från folkhälsomyndigheten. Elevernas syn och 

uppfattningar om fysisk aktivitet är avgörande för hur deras fysiska aktivitet ser ut, om 

de genomför fysisk aktivitet eller inte. En del elever gör det utan att tänka på det, det 

sker omedvetet, till exempel genom lekar.  

 

4.3 Vårdnadshavarens stöd  
I denna forskning som Åström (2017) har skrivit kan man se hur det skiljer sig om 

eleverna har vårdnadshavarnas stöd eller saknar det. Det är möjligtvis något som 

påverkar om eleverna är fysisk aktiva eller inte. Det är sådant som kan observeras på en 

del fritidshem om vårdnadshavarna ser ner på fysisk aktivitet så motiverar det inte 

eleverna till att vara fysisk aktiva. Man kan påstå att vårdnadshavarnas tankar speglar av 

sig på eleverna.  

 

I en annan forskning har Allender, Cowburn och Foster (2006) studerat vilka orsaker 

det finns att barn och vuxna är deltagande och icke deltagande i fysiska aktiviteter och 

idrotter. Forskarna i denna forskning använde sig av elektroniska databaser, relevanta 

referenser från publicerad litteratur och enkäter till individer som hade kunskap inom 

deras forskningsområde. Resultatet de kom fram till var att elever som hade 

vårdnadshavarens stöd var avgörande gällande fysisk aktivitet för elever. Då elever med 

vårdnadshavarens stöd och uppmuntran var mer fysisk aktiva än eleverna vars 

vårdnadshavare inte var till stöd och uppmuntran gällande fysisk aktivitet. Forskningens 

resultat visade även att hinder för deltagande i fysiska aktivitet är bland annat höga 

kostnader, dålig tillgång till anläggningar och osäkra miljöer.  
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4.4 Socioekonomisk påverkan på fysisk aktivitet  

Wijtzes, Jansen m.fl. (2014) har studerat vad familjens socioekonomiska ställning och 

etnisk bakgrund av vad elever idrottsaktiviteter och utomhuslek har för samband. 

Metoderna forskningen använde sig av var att analysera data från enkäter som 

vårdnadshavarna har svarat på, när barnen var sex år gamla. Studien Generation R som 

gjordes var att man följer barnets utveckling från fostrets liv och till tidig ålder, för att 

tidigt identifiera hur miljö och genetiska faktorer påverkar barns utveckling och hälsa. 

Resultatet forskningen kom fram till var att barn med lågutbildade vårdnadshavare 

tenderade till att inte var delaktiga i idrottsaktiviteter, jämfört med barn till högutbildade 

vårdnadshavare. Barn till låginkomsthushåll och medelinkomst hushåll tenderar till att 

delta mindre i idrottsaktiviteter jämfört med barn till höginkomsthushåll. Avslutningsvis 

kom studien fram till att barn till vårdnadshavare utan betalt arbete var inte mer villiga 

att delta i idrottsaktiviteter jämfört med barn till vårdnadshavare som har betalt arbete.  

 

4.5 Hållbar fysisk aktivitet  
För att eleverna ska hålla i och utöva fysisk aktivitet behövs motivation och positiva 

upplevelser från skolidrotten. Detta är något som Åström (2017) lyfter fram att positiva 

upplevelser av skolidrotten och fysisk aktivitet ökar sannolikheten till ökad motivation 

om att vara fysiskt aktiva och håller i det upp i ålder ökar. Ämnet idrott och hälsas 

motivation är oftast relaterat till olika begrepp som attityder, vilja, intresse och 

drivkraften att vara verksam och engagera sig i olika idrotter, deltagande eller lärande. 

Beroende på hur lärarna planerar elevernas deltagande och vilka förutsättningar 

eleverna har påverkar kunskapslärandet. Lärarna bör se motivation som en process där 

individens egenskaper, förmågor, upplevelser, förväntningar och värdering av sig själv 

med hjälp av olika drivkrafter och motivation i olika aktiviteter.  

 

Åström (2017) skriver att elevernas tro på sig själva avgör hur deras motivation inför 

fysisk aktivitet ser ut. Tron på sin egen förmåga har stor inverkan på motivationen och 

då engagerar sig eleverna mer i aktiviteterna, genom att anstränga sig mer, är mer 

uthålliga och visar större intresse för aktiviteterna. Vilken aktivitet som genomförs 

påverkar elevernas engagemang och intresse, även deras tidigare erfarenheter påverkar 

hur elevernas motivation är inför en viss vald aktivitet. Tron på sig själv beror också på 

hur tidigare erfarenheter ser ut inför aktiviteten. 

 

4.6 Sammanfattning  
Det man kan utläsa av den tidigare forskningen är att sambandet mellan 

vårdnadshavarnas stöd och socioekonomiska status har en stor inverkan på elevers 

fysiska aktivitet. Även det sociala nätverket har en stor inverkan på hur aktiva eleverna 

är, om personen träffar släkt och vänner ofta så ökar chanserna till att vara mer fysisk 

aktiv eftersom det bidrar med energi. Den största inverkan på fysisk aktivitet är 

familjen, är elevernas familjer fysisk aktiva blir eleverna det också eftersom 

vårdnadshavarna ser till att eleverna går på fysiska aktiviteter som olika idrotter. Om 

eleverna får motivation och positiva upplevelser så ökar deras fysiska aktivitet och 

viljan till att utföra fysiska aktiviteter. Det följer också med upp i vuxen ålder och det 

speglar av sig på sina barn, hur vårdnadshavare ser på fysisk aktivitet. Fritidslärare har 

en stor roll att se till att de elever som inte har möjligheterna hemifrån att testa på olika 

idrotter, kan få den möjlighet genom fritids. Genom att fritidshemmet testar på olika 

idrotter och även bjuder in idrottsföreningar för att eleverna ska få testa på olika 
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idrotter. Det är viktigt att fritidslärarna försöker få eleverna på fritids att vara fysiskt 

aktiva varje dag.    
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5 Metod  
I detta metodavsnitt presenteras tillvägagångssättet som valdes och resonemang om hur 

och varför denna studie har utförts. Vilken ansats och teoretisk synvinkel studien hade, 

hur urvalet av respondenter gjordes, hur datainsamlingen utfördes, hur data behandlades 

och en kortare diskussion om studiens trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet. 

Detta gjordes för att svara på studiens syfte och frågeställningar som var att ge en 

fördjupad förståelse av hur eleverna definierar fysisk aktivitet, syftet var också att få 

kunskap om elevernas förväntningar i fritidshemmet på fysisk aktivitet utifrån 

socioekonomisk status. 

 

5.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Det vetenskapsteoretiska perspektivet som studien låg närmast var det fenomenologiska 

perspektivet. Studiens syfte var att få kunskaper om elevernas definition av fysisk 

aktivitet och förväntningar på fritidshemmet utifrån socioekonomisk status. Enligt 

Allwood (2017) innebär fenomenologi förståelse av olika fenomen. Fenomen enligt 

Allwood (2017) är det som finns tillgängligt för oss, det människor har tillgång till i våra 

upplevelser.  

De upplevelser som sker vid fysisk aktivitet var det studien hade som fokus i 

fokusgrupperna och för att sedan kunna urskilja sambandet mellan upplevelserna av 

fysisk aktivitet och socioekonomisk status. Kunskaper om elevernas attityder, känslor, 

åsikter och uppfattningar om fysisk aktivitet samt fritidshemmet var något studien också 

valde att undersöka utifrån studiens syfte och frågeställningar. Det är något som 

Denscombe (2016) skriver att man vill få fram i sin forskning inom fenomenologi.  

Allwood (2010) nämner att Husserls fenomenologi lägger stor vikt vid att förstå 

människors upplevelser. Författaren nämner även att livsvärlden är något som 

diskuteras i fenomenologi och att det är livsvärlden som är tillgängliga i våra 

upplevelser. Varje människas livsvärld är unik, även om folk antar att människor med 

lika villkor har ungefärlig samma livsvärldar så skiljer det sig åt. Jämfört med 

människor med andra villkor skiljer sig livsvärlden åt ännu mer.  

 

Studien utgick ifrån att få en förståelse för hur det kunde skilja mellan de olika 

socioekonomisk status och även att det kunde skilja inom de olika grupperna. Det var 

elevernas uppfattning om fysisk aktivitet som var grunden för denna forskning.  

 

5.2 Val av metod  
Den metod som tillämpades för att nå studiens syfte och forskningsfrågor, var kvalitativ 

forskningsmetod eftersom studien inriktar sig mot att undersöka elevernas tankar, 

åsikter och uppfattningar om fysisk aktivitet och fritidshem. Enligt Denscombe (2016) 

sammankopplar i huvudsak kvalitativ data med forskningsstrategier som fenomenologi 

med forskningsverktyg som intervjuer och fokusgrupper. Fördelarna med kvalitativ 

metod var att datamaterialet blev innehållsrikt och detaljerat, att forskaren kunde 

komplettera data från flera fokusgrupper om något var tveksamt. Kvalitativ forskning 

var effektiv för att gå djupare inom ett område som var avgränsat, vid behandlandet av 

sociala situationer. Den hade en god möjlighet att behandla situationer som var 

komplicerade och ger en rättvis bild till sociala deltagandes olika perspektiv på det som 

undersöktes.   
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Denscombe beskriver att denna typ av forskning förklarar hur olika teorier kopplas till 

verkligheten genom kvalitativa metoder. I studien var fokusgrupp det centrala verktyget 

till att bidra med förståelse för hur elevernas syn på fysisk aktivitet och förväntningar på 

fritidshemmet såg ut. Det valdes ut för att studiens syfte skulle besvaras med elevernas 

tankar, även för att eleverna med hjälp av varandras tankar skulle kunna bidra till 

diskussion av ämnet och frågorna gemensamt. Genomförde fokusgrupper med elever 

som gick på fritidshem i årskurs två och tog del av hur deras definition av fysisk 

aktivitet och förväntningar på fritidshemmet var, för att skapa en förståelse.  

 

Kvalitativ metod valdes för att få utvecklande svar och kunde utveckla en förståelse för 

hur respondenterna tänkte, genom uppföljningsfrågor. Det blev personligare med 

kvalitativ metod och behövdes uppföljande intervjuer kunde man lättare genomföra det, 

eftersom kvantitativ metod (enkäter) är anonyma så blir det svårare att ha uppföljning 

med de som sticker ut. Detta är möjligt med kvalitativ metod, därför var den metoden 

lämpligast till denna studie.  

 

5.3 Datainsamling  
Datainsamling genomfördes genom fokusgrupper för att skapa en möjlighet att tillgå ett 

rikt material. Genom fokusgrupperna gavs möjligheten till förståelse för hur eleverna 

definierar fritidshemmets fysiska aktivitet och även möjlighet till att få inblick i hur 

eleverna skulle vilja att fritidshemmet planerar sin fysiska aktivitet.  Denscombe (2016) 

förklarar att fokusgrupp är ett lämpligt verktyg för att undersöka människors attityder, 

uppfattningar, idéer och känslor inom ett ämnesområde. I denna studie låg fokus på 

elevernas definition av fysisk aktivitet och förväntningar. Genom att respondenterna 

diskuterade ämnet så kunde forskaren förstå bakomliggande resonemang till vad 

deltagarnas synpunkter och åsikter låg till grund för. Denscombe (2016) förklarar att 

forskaren kan få möjlighet att höra respondenternas olika åsikter och uppfattningar 

angående ämnet genom kvalitativ metod. Gruppdiskussionen kan annars leda till att 

respondenterna håller med varandra och kommer fram till en gemensam synpunkt. För 

att få ett rikt och bra resultat så krävs det att det finns tillit i fokusgruppen, för att 

respondenterna ska våga svara och ge ett ärligt svar.  

 

5.4 Urval  
Ett fritidshem i södra Sverige valdes där genomförandet av fokusgrupper skulle ske, 

med fyra till fem elever vid varje tillfälle. Fokusgrupperna genomfördes under två 

eftermiddagar med elever vars godkännande från vårdnadshavare fanns och som var 

intressanta för denna studie. Valet av respondenterna till kvalitativa fokusgrupper var 

enligt subjektivt- och bekvämlighets urval som är en strategi av att välja ut elever som 

tillhör olika socioekonomisk status. Det innebär att jag hade förkunskaper om att 

respondenterna hade kunskaper om fysisk aktivitet som kunde bidra till studiens syfte 

och frågeställningar samt att respondenterna som valdes ut gick på fritidshem.  

 

Bryman (2002) nämner att bekvämlighetsurval består av respondenter som finns 

tillgängliga för forskaren och som har kunskaper som forskaren inte har råd att gå miste 

om. Resultatet kunde visa sig bli intressant dock var det problem med denna 

urvalsstrategi eftersom det var omöjligt att generalisera resultatet. Eftersom andra inte 

har samma kunskaper om varför just de respondenterna som valdes ut valdes ut.  
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Denscombe (2016) menar att subjektivt urval innebär att man handplockar 

respondenterna för ämnet.  Denscombe skriver även att handplockandet av respondenter 

görs för att få relevans för ämnet som undersöks eller att respondenterna hade 

erfarenheter inom ämnet. I subjektivt urval valdes deltagarna ut som jag redan på 

förhand ansåg kunde medverka med värdefull data. Studien hade en subjektiv 

urvalspunkt, därav fanns det ett tydligt syfte med val av respondenterna till studien som 

kunde bidra med data. 

  

Genom förkunskaper samlade under min verksamhetsförlagda utbildning valdes denna 

fritidsavdelning ut på grund av att det fanns olika socioekonomisk status. 

Respondenterna till fokusgrupperna valdes noggrant ut med deras socioekonomiska 

status i åtanke för att få tillgång till olika perspektiv enigt studiens frågeställning och 

syfte. Diagram 5.1 visar respondenternas ålder och kön. 

 

 
Diagram 5.1: Respondenternas ålder och kön 

 

 

Metoden för indelning av socioekonomisk status av respondenterna utgick ifrån 

offentliga uppgifter om vårdnadshavares yrken och bostadsområden. Diagram 5.2 visar 

uppdelningen av vårdnadshavares olika yrken, som är den främsta av variablerna för 

indelning av socioekonomisk status i den här studien. Statistiska centralbyrån lägger 

stor vikt vid vårdnadshavares yrke för indelning av en familjs socioekonomiska status.  
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Diagram 5.2: Vårdnadshavarnas yrken som en variabel av socioekonomisk status.  

 

 

Diagram 5.3: Socioekonomisk statusindelning av vårdnadshavare enligt SEI 
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Statiska centralbyrån (u.å.) använder socioekonomisk indelning förkortat SEI, för att 

dela in det svenska folket i olika socioekonomiska grupper baserat på deras form av 

anställning. Den här studien har utifrån de offentliga uppgifterna om respondenternas 

vårdnadshavare delat in de i olika socioekonomiska indelningar, som kan utläsas i 

diagram 5.3.  

 

5.5 Forskningsetiska principerna 
Vetenskapsrådet (2002) skriver att det finns fyra olika krav att ta hänsyn till vid 

fokusgrupper med elever ur ett subjektivt- och bekvämlighets urval. Dessa är 

informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 

anonymitet, som är kopplade till individskyddskravet. Informationskravet innebär att 

man ska informera de personer som skulle delta i forskningen. De berörda personerna 

ska få information om villkor som berör deras medverkan samt upplysning om att deras 

medverkan är frivillig och att medverkan kan avbrytas närsomhelst fram tills 

forskningen är publicerad.  

 

Vetenskapsrådet förklarar att samtyckeskravet innebär att de medverkande personerna 

själva kan bestämma över sitt val att delta. Forskaren behöver deltagarnas samtycke för 

att de ska delta, deltagarna har rätt att bestämma villkor för deras medverkan. Om 

deltagarna är under 15 års ålder ska vårdnadshavarna ge samtycke för deras barns 

deltagande. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna i studien ska få största möjliga 

konfidentialitet och att deras personliga uppgifter ska förvaras i säkert förvar. 

Konfidentialitet innebär att deltagarnas svar är hemligt, även vilka som medverkar och 

platsen de kom från är hemliga, för att ingen ska kunna spåra deltagarna. Det sista av 

huvudkraven var nyttjandekravet som innebär att uppgifterna som var insamlade om 

deltagarna enbart användes till studiens syfte. Uppgifterna ska inte användas vid något 

annat syfte av icke vetenskaplig relevans. Det ska också nämnas att deltagarnas svar är 

en del av ett redskap i forskningen och att deltagaren i förhand ska ge sitt samtycke 

skriftligt. CODEX (2017) skriver att när forskningen involverar deltagare under 15 års 

ålder måste de informeras om vad forskningen handlar om och deras samtycke om 

deltagande måste fås innan forskaren använder sig av deras deltagande. Om 

vårdnadshavaren ger samtycke men eleven inte vill delta måste forskaren respektera det. 

Deltagaren har rätt att få information om forskningen och vad deras deltagande bidrar 

till.  

 

Innan studiens fokusgrupp påbörjades informerades vederbörande skola och 

fritidsavdelning om vad studiens syfte var samt att vårdnadshavarnas godkännande 

behövdes för att eleverna skulle kunna delta. Brev om samtycke skickades ut till 

vårdnadshavarna innan eleverna blev tillfrågade om de vill delta. Vid 

fokusgruppstillfällena blev eleverna tillfrågade om deras deltagande samt blev 

informerade om forskningens etiska principer och att deras deltagande var frivilligt och 

kunde avbrytas närsomhelst.  

 

 

5.6 Genomförande  
Rektorn på skolan där fritidshemmet låg kontaktades för att få ett godkännande till 

fokusgrupperna, samt kontaktades fritidslärarna om deras godkännande på den 

fritidsavdelningen. Missivbrev (se bilaga A) delades ut till elevernas vårdnadshavare 

och tid för fokusgrupperna bokades med behöriga fritidslärare. Eleverna blev 

informerade om vad studien handlade om och vad deras medverkan skulle användas till, 



  
 

16 

 

för att eleverna skulle få möjlighet att tänka efter om de vill medverka. Forskaren 

tillfrågade de elever vars vårdnadshavare hade godkänt medverkan, vilka som skulle 

ville medverka. Nästan hela elevgruppen på tjugofem elever ville medverka, därför 

genomfördes fem fokusgrupper på två olika eftermiddagar som bestod av deltagare som 

var av intresse för studien. Jag valde ut eleverna genom subjektivt och 

bekvämlighetsurval för att få en möjlighet till skilda resultat. Det innebär att eleverna 

som valdes ut hade kunskaper om ämnet och att jag hade kunskaper om att eleverna 

hade det, därför tillämpades dessa urvals metoder för att nå studiens syfte.  

 

Eleverna kände till forskaren sedan innan, därför började forskaren med att berätta för 

eleverna vad studien hade för syfte, vad de olika forskningsetiska principerna innebär 

och vad deras medverkan bidrar till samt att de får avbryta sin medverkan närsomhelst. 

Det var viktigt när fokusgruppen genomfördes att det skapades en förtroende atmosfär 

och en grund för tillit och öppenhet med eleverna. Första frågan forskaren ställde var en 

icebreaker för att eleverna skulle känna sig trygga i situationen. Frågorna som 

diskuterades i fokusgruppen var öppna frågor för att studien inte skulle styra eleverna 

(se bilaga B), frågorna formulerades så att de utgick från studiens frågeställning och 

syfte. Uppföljningsfrågor användes för att kunna förstå tydligare vad deltagarna 

menade. Fokusgrupperna spelades in för att forskaren skulle kunna vara delaktig under 

diskussionens gång.  

 

När intervjuerna var klara, bearbetades det empiriska materialet genom transkribering 

med stor noggrannhet för att tolkningen av respondenternas svar skulle bli korrekt. 

Forskaren undvek fördomar mot respondenternas svar och tankar. När bearbetningen av 

transkriberingen var klar, analyserades resultat utifrån transkriberingarna och kopplades 

ihop med utgångspunkt från studiens syfte för att sammanställa kategorier med citat 

från intervjuerna. Resultatet skulle svara på forskningsfrågorna och studiens syfte för att 

det skulle bli en trovärdighet i studien.  

 
5.6.1 Fokusgrupp med elever  

Doverborg och Pramling, Samuelsson (2012) skriver om att det är viktigt att det finns 

en medvetenhet om att eleverna kan komma att styras av varandra via fokusgrupper.  

Att de tysta, blyga eleverna inte får lika stor chans att svara och diskutera ämnet som de 

andra eleverna.  Därför valde studien att använda sig av en nalle för att eleverna i tur 

och ordning skulle få prata och för att inte alla skulle svara på en gång. Eleverna fick 

chans att svara på frågan och diskutera ämnet, kom de på mer fick de räcka upp handen 

och nallen skickades tillbaka. Detta gjordes för att få ordning och för att alla elever 

skulle vara delaktiga under fokusgruppen. 

 

Doverborg och Pramling, Samuelsson (2012) nämner att genom fokusgrupp med elever 

kunde man se att elevernas svar skulle ge upphov till nya frågor och funderingar hos 

eleverna. Det fanns en fördel med fokusgrupp med elever och det var att eleverna kunde 

bli medvetna om att det fanns olika variationer av sätt att tänka om ämnet som 

diskuterades. Det kunde leda till att eleverna förstod saker på andra sätt än de tidigare 

hade gjort.  

 

Denscombe (2016) nämner att även om forskaren hade vårdnadshavarnas och elevernas 

samtycke till fokusgrupp, kunde det behöva etikprövas i myndigheten för etikprövning 

innan forskaren fick tillstånd att genomföra fokusgrupp med elever. Det var viktigt för 

att fokusgruppernas frågor kunde leda till att eleverna kände sig sårbara och för att det 

inte skulle ske, måste frågorna etikprövas. Frågor som handlar om elevers 



  
 

17 

 

hemförhållanden som ekonomi, boende etcetera kan bli känsliga och jobbiga för 

eleverna, och måste därför etikprövas. Denna studies frågor behövdes inte etikprövas 

eftersom frågorna handlade om elevernas intressen, definition av fysisk aktivitet och 

förväntningar på fritidshemmet. Eleverna blev inte frågade om deras socioekonomiska 

status. 

 

5.7 Studiens trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet  
Denscombe (2016) förklarar att kvalitativ forsknings trovärdighet kan förstärkas och 

förbättras genom att forskaren kan återvända till respondenterna. Det ger en möjlighet 

till att kontrollera träffsäkerheten och att forskarens förståelse av respondenternas svar 

kunde bekräftas. Forskningens fynd hade i mycket hög grad grundats av fältarbeten som 

fokusgrupper. Fältarbeten innebar att forskaren var på plats en längre tid och att de 

byggde på detaljerad granskning av data. Detta gav en pålitlig grund för forskningens 

data som gav möjligheter till slutsatserna och bidrog till forskningens trovärdighet. Jag 

drog slutsatser utifrån relevant data från fokusgrupp, tidigare forskning och genom 

diskussion med tilldelad handledare.  

  

Genom användande av pilotstudie där ett barn i åtta års ålder ställdes frågorna 

säkerställdes att respondenterna under fokusgrupperna skulle uppfatta frågorna som de 

var tänkta. Genom pilotstudien upptäcktes det brister i frågorna som rättades till för att 

studiens resultat skulle bli så bra som möjligt. Bryman (2002) menar att genom att 

använda sig av pilotstudie testas frågorna i förväg för att undersökningen i sin helhet 

ska bli bättre. Med pilotstudier kan man tydliggöra om frågorna är för svåra eller 

otydliga för de tänkta respondenterna, då undviks förhoppningsvis bortfall av svar. 

Genom att slippa bortfallet så blev studiens trovärdighet bättre, för då fick forskaren 

svar på frågorna och studiens kvalité av respondenternas svar ökade. 

 

Enligt Bryman (2002) innebär tillförlitlighet i resultaten att man säkerställt att 

forskningen har utförts enligt de regler som finns. Tillförlitligheten i fokusgrupperna 

kunde höjas med relativt hög struktureringsgrad, genom att jag utgick från att 

respondenterna fick diskutera frågorna i samma ordning i de olika grupperna. Min 

studie genomfördes enligt de regler som finns enligt Bryman (2002) och resultatet 

redovisades för de medverkande respondenterna, vilket innebär att undersökningen är 

tillförlitlig.   
 

Bryman(2002) skriver att överförbarheten innebär att forskaren ska kunna beskriva hur 

man samlande in och bearbetade data på ett systematiskt och hederligt sätt. Att andra 

skulle kunna använda sig av samma syfte och frågeställningar för att få fram samma 

resultat som denna studie. Eftersom denna studie har använde sig av subjektivt- och 

bekvämlighetsurval kan inte denna studie i så stor utsträckning överföras för att få fram 

exakt samma slutsatser med någon annan forskare. Jag hade kunskaper om 

respondenterna och valde ut de jag visste kunde bidra med relevanta kunskaper inom 

ämnet. Därför kan inte någon annan forskare få fram exakt samma slutsats, utifrån 

denna studies syfte och frågeställningar.  

 

Bryman (2002) nämner att tillförlitligheten och trovärdigheten i ett kvalitativt resultats 

del höjs genom att redovisningen belyses med citat från fokusgrupperna.  
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5.8 Analys av data  
Enligt Denscombe (2016) bygger analysen av kvalitativ data på materialet från 

fokusgrupperna som har gått igenom en förberedelse och organisering som forskaren 

sedan studerar grundligt. Analysen krävde en detaljerad bearbetning av studiens 

innehåll och det innebar en successiv process där data kodades och kategoriserades. 

Forskare som använde sig av kvalitativ data måste läsa igenom materialet grundligt flera 

gånger, för att hitta återkommande ord och begrepp i materialet. Enligt Denscombe 

(2016) är det yttersta målet med analysen att fastställa begrepp och teorier som fångar in 

studiens syfte. Även för att studera om det fanns skillnader som kunde vara intressanta i 

forskningen. På detta sätt fick forskaren en viss fördjupad förståelse av materialet och 

detaljer som var viktiga ur samtalen. Jag valde att transkribera fokusgrupperna 

ordagrant för att läsarna skulle känna att det är respondenternas egna åsikter som 

uttrycks i studiens resultat och analys.  

 

Studien använde sig av kvalitativ innehållsanalys som enligt Denscombe (2016) är att 

kvantifiera innehållet i analysen. Utifrån kvalitativ innehållsanalys har studien byggt 

upp analysen av datan.  

 

Målsättningen med forskningen var att genomföra studien med ett öppet sinne fram tills 

data var insamlad. Genom att genomföra fokusgrupper, samlades praktisk data in. Jag 

använde kvalitativ innehållsanalys när analyseringen genomfördes. Analysen utfördes 

genom upptäckten av mönster i utskrifterna från fokusgrupperna, att data bitarna hade 

något gemensamt. Genom att hitta begrepp och koder som forskaren kunde kategorisera 

för att få fram ett resultat. 

 

Analysen av data genomfördes genom att man hittade något gemensamt i resultaten och 

på så sätt kategoriserades svaren efter vad empirin innehöll. Vilka kategorier som 

resultatet skulle bestå av jag kunde inte förutse mer än Socioekonomisk status. Det finns 

med som en del i både resultat och analysen, något annat gick inte att förutse förens 

fokusgrupper var genomförda och bearbetningen av materialet var klar.  

 

I och med att denna studie applicerade kvalitativa fokusgrupper krävdes det att studien 

därefter bearbetade materialet på lämpligt sätt. Efter transkriberingarna av den 

insamlade empirin, analyserades den empirin som ansågs vara relevant till studiens 

frågeställning. Denscombe (2016) förklarade att första steget i analysen var att data 

kodas och kategoriseras. Efter en noggrann granskning av data var det möjligt för 

forskaren att något gemensamt hittades, när forskaren hade olika koder kategoriserades 

de in i olika breda kategorier.  

 

Slutligen när datan var granskad många gånger, var det de viktigaste koderna som 

forskaren skulle koncentrera sitt arbete på. Selektiv kodning innebär att forskaren riktar 

uppmärksamheten mot just kärnkoderna, målet med processen var att komma fram till 

begreppen som hjälpte till att förklara upplevelserna som studerades. Materialet kodades 

i olika färger för att lättare kunna kategorisera empirin utifrån frågeställningen och 

radnummer angavs i data för att kunna hitta tillbaks i transkriberingarna. Det är viktigt 

enligt Denscombe (2016). Författaren förklarade att forskare måste vara noga med att 

redogöra analysprocessen. Det räckte inte med att skriva analysprocessen och sedan gå 

vidare utan forskaren måste skriva en redogörelse med nyckelpunkter i hur analysens 

kodning och kategorisering valdes ut. Denscombe förklarade att det är viktigt för 

forskaren att ge läsarna en viss information om hur data skall tolkas och omtolkas. För 
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att läsaren skulle få information som gjorde det möjligt för dem själva att avgöra om 

forskarens beslut var rimliga.  

 

När all data var insamlad och transkriberad började kategoriseringen där forskaren 

försökte hitta liknelser i fokusgruppernas samtal med utgångspunkt ur studiens syfte och 

frågeställningar. Kategorierna som kom fram var elevernas tolkningar och definitioner 

av fysisk aktivitet, elevers förväntningar på fritidshemmet och elevernas egna 

fritidsaktiviteter. Studien kom fram till dessa kategorier utifrån data som innehöll 

mycket av elevernas tankar inom de tre olika kategorierna som resultatet grundas på. 

Dessa kategorier hade utgångspunkt ur studiens syfte och frågeställningar.            
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6 Resultat  
I resultat kommer det empiriska materialet att redovisas i kategorier utifrån svaren 

respondenterna har delgivit mig under genomförda fokusgrupper. Det empiriska 

materialet har kategoriserats utifrån studiens frågeställningar och syfte som är att ge en 

fördjupad förståelse av hur eleverna definierar fysisk aktivitet, syftet är också att få 

kunskap om elevernas förväntningar i fritidshemmet på fysisk aktivitet utifrån 

socioekonomisk status. Resultatet kommer att utgå från tre olika teman som 

framkommit i ur studiens frågeställningar och syfte som är: elevers tolkning och 

definition av fysiska aktivitet, elevernas förväntningar på fritidshemmet och elevers 

fritidsaktiviteter.  

 

6.1 Elevers tolkning och definition av fysisk aktivitet  

Här under kommer en del olika underkategorier presenteras för att skapa en bättre 

förståelse för hur forskaren lägger fram resultatet.  Först kommer respondenternas 

tolkning och definition att presenteras med hjälp av några citat från elever och lite 

längre ner i avsnittet kommer ett diagram visa på elevernas tolkning och definition.  

 

I fokusgrupperna framkom det olika tolkningar om vad fysisk aktivitet är, de flesta 

tolkade att fysisk aktivitet är ”att man rör sig genom att springa”. Två elever nämnde 

också att fysisk aktivitet för dem är ”att springa och dansa”. Några andra nämnde att 

fysisk aktivitet för dem är ”springa och innebandy”. De olika svaren eleverna nämnde 

var bland annat ”fotboll”, ”hinderbana”, ”crossfitting”, ”leka häst”, ”innebandy”, 

”dansa” och ”idioten” (en springlek). En elev utmärkte sig extra i denna fråga, eleven 

svarade på frågorna om fysisk aktivitet med stor kunskap inom ämnet. Det märks att 

denna elev är insatt inom ämnet och är mycket fysiskt aktiv, eftersom eleven vet att 

kroppen mår bra av rörelse och vad som händer om man inte är fysisk aktiv.  

 
Fysisk aktivitet för mig är hinderbana, där man springer, hoppar, klättrar, 

springer slalom, studsar, går balansgång. Ja all när man rör sig…/… 

Kroppen behöver rörelse för att man ska må bra av det annars blir man 

tjock och knappt kan gå (visar eleven med kroppsrörelse samtidigt som 

eleven pratar). Kroppen behöver rörelse för att må bra och för att man ska 

vara frisk (Elev nr. 19, Kille, 9 år).  
 
6.1.1 Inte lika fysisk aktiva som övriga 

Denna underkategori handlar om elever som inte är lika fysiskt aktiva som de flesta 

andra elever från fokusgrupperna är.  

 

Två elever utmärker sig lite extra under fokusgrupperna när diskussionen handlar om 

vad fysisk aktivitet för dem är. De är lite tveksamma och säger att de gillar ”att vara ute 

och leka” (elev nr. 2 och 6). Genom uppföljningsfrågor om vad de brukar göra ute och 

om de tycker om någon sport, framgår det att en av eleverna gillar mest att ”leka 

ute”(elev nr. 6) och den andra svarar att ”jag gillar att spela innebandy” (elev nr. 2). 

Dessa två elever skiljer sig från de andra respondenterna genom att de inte heller är 

aktiva i någon idrottsförening på fritiden.  

 
6.1.2 Överblick av elevernas definition med hjälp av ett diagram 

För en sammanfattning av respondenternas svar till frågan se Diagram 6.1. I 

diagrammet framgår vilka aktiviteter som eleverna kopplar ihop med fysisk aktivitet. 
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Resultatet av diagrammet är taget från fokusgrupperna, där vissa elever svarade flera 

olika aktiviteter som deras definition av fysisk aktivitet.  

 

De olika svaren i diagrammet är kategoriserade i övergripande kategorier. I kategorin 

inomhusaktiviteter ingår dans, crossfitting och hinderbana. I kategorin 

utomhusaktiviteter ingår klättra, leka häst, lekar med kompisar, hoppa studsmatta, hjula, 

stå på händer och skytte. I kategorin bollaktiviteter ingår fotboll, tennis och innebandy.  

 

  
Diagram 6.1: Respondenternas definition av fysisk aktivitet 

 
 

Det som går att utläsa av diagram 6.1 är att flest elever nämner olika rörelser som 

forskaren har kategoriserat in i utomhusaktiviteter och springa, som de flesta elever 

nämner som definition av fysisk aktivitet. Av fokusgruppernas samtal kring deras 

definition av fysisk aktivitet så nämner alla elever olika rörelser där man anstränger 

kroppen och rör sig som deras tolkning av fysisk aktivitet.   

 

6.1.3 Elevernas syn på fysisk aktivitet 

Här presenteras elevernas olika syn på fysisk aktivitet med citat från fokusgrupperna.  

 

När eleverna frågades hur de ser på fysisk aktivitet och om det är viktigt, framkom svar 

som att det är viktigt att röra på sig. Nedan presenteras ett par citat om hur elevernas syn 

på fysisk aktivitet är.   

 

En elev (Elev nr. 1, Tjej, 8 år) svarade: ”Det är viktigt att röra på sig för annars får man 

inte kondition och koordination”. 
 

En annan elev (Elev nr. 7, Tjej, 8 år) svarade:  

 
Ja det är jätteviktigt att röra på sig, annars kanske om man inte är van vid 

att röra sig eller att man till och med skippar gå i skolan (skrattar) då blir 

man såna som går i mjukiskläder och inte orkar någonting. Man orkar inte 

ens skaffa mat och inget jobb och inget jobb ingenting. 

 

En annan elev (Elev nr. 3, Kille, 8 år) svarade:  
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Ehm det är viktigt att röra sig för att om man kanske inte går på sånt, 

någon sport eller så. Då kanske man sitter hemma och inte gör någonting 

då aaa, då får man kanske ont när man cyklar och så.  

 

Ytterligare en elev (Elev nr. 5, Tjej, 8 år) svarade: ”Ehh… man måste röra sig för att 

orka med, hmm livet, jobbet”.  
 

Dessa citat från några av eleverna belyser att de förstår att det är viktigt att röra sig och 

att det är något man ska göra för att må bra. En elev (Elev nr.17, Tjej, 8 år) som 

utmärkte sig inom detta samtalsämne sa: 

 
Hmm att man måste röra sig. Ehh om man sitter hemma och så hela 

tiden som en i typ i våran klass gör. Hmm då måste man ut och gå eller 

ut och springa när det blir varmare för att det är viktigt.  

 

Eleven har uppmärksammat att det finns elever som inte är lika fysisk aktiva som 

en del andra. Eleven fick då en följdfråga var på dess svar var ”att den inte visst 

varför” men att ”det kan beror på att de inte har något idrottsintresse”.  

Eleverna har lite olika syn på fysisk aktivitet, dock är de ändå eniga om att det är 

viktigt för att kroppen ska orka och för att människor ska må bra. 

 
6.1.4 Skillnader mellan olika socioekonomisk status 

Här presenteras skillnader mellan de olika socioekonomisk status som visas med hjälp 

av citat från elevers vars vårdnadshavares har olika socioekonomisk status. 

 

En elev (Elev nr. 19, Kille, 9 år) vars vårdnadshavare är lärare och sjuksköterska 

nämner att ”det är viktigt att man rör på sig för att orka och för att inte bli tjock, kroppen 

mår bra av det”. Denna elev har troligen hört hemifrån om hur viktigt det är med rörelse 

och att vara fysisk aktiv, även att man annars blir tjock och inte kan gå. Eftersom 

vårdnadshavarna har kunskap inom ämnet och själva är aktiv inom olika sporter, så har 

de troligtvis pratat mycket om rörelse hemma med sina barn. Den övriga eleven i den 

fokusgruppen kommer in på samma spår när den fokuserar på sin definition av fysisk 

aktivitet. De två elever i den fokusgruppen tillhör de lägre delarna av socioekonomisk 

status. Troligtvis tycker vårdnadshavarna till denna grupp att rörelse och motion är 

viktigt oberoende av deras socioekonomiska status. 

 

Eleverna i denna fokusgrupp har ungefär en till två aktiviteter per vecka och deras 

vårdnadshavare är också fysiskt aktiva. Alvén (2014) nämner att vårdnadshavare vill att 

deras barn ska vara friska och starka individer därför bör hela familjen röra på sig och 

leva ett aktivt liv. Alvén nämner också att det är viktigt att vårdnadshavarna uppmuntrar 

sina barn till aktiva lekar och aktiviteter för att skapa rörelseglädje. Eftersom barn lätt 

annars hamnar fram för surfplattan, datorn eller tv:n.  

 
6.1.5 Sammanfattning av elevernas definition av fysisk aktivitet 

Sammanfattningsvis är de flesta elever som jag har haft fokusgrupper med överens om 

att fysisk aktivitet är något bra och livsnödvändigt för att kroppen ska orka och må bra. 

Dock var det några elever som inte riktigt visste vad de skulle svara på frågorna om vad 

fysisk aktivitet är för dem själva, men efter att ha hört sina kamraters svar kunde de 

lättare svara på frågorna.  
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6.2 Elevernas förväntningar på fritidshemmet  
Här presenteras elevernas förväntningar på fritidshemmets fysiska aktiviteter.  

 

Under fokusgruppsintervjuerna frågades eleverna om deras förväntningar för 

fritidshemmets fysiska aktiviteter. Eleverna svarade alltifrån olika idrotter i 

gymnastiksalen till lekar och aktiviteter för bara deras fritidsavdelning.  

 
Att, att hmm det kanske kan vara liksom, det hade inte varit farligt fall vi 

hade gjort mer bara för (avdelningens namn nämns). För men alltså dom 

behöver inte göra så att dom andra, alla fritids är med eller så (Elev nr. 16, 

Tjej, 8 år). 

 

Överlag svarade eleverna att de ville att fritids skulle uppmuntra dem att röra sig 

mer på något sätt. Alvén (2014) förklarar att barn föds med en vilja att röra på sig 

och att barn kan behöva uppmuntran till att vara fysisk aktiv när det finns andra 

tekniska medel som lockar i dagens samhälle.  

 

Ett citat från en elev (Elev nr. 9, Kille, 9 år) från fokusgrupp: ”Jag tycker att fritidslärarna 

ska uppmuntra oss att röra på oss genom olika aktiviteter, där vi får springa med mera”. 

 

Efter att denna elev hade sagt det höll resten av den fokusgruppen med och alla sa att de 

vill ha mer aktiviteter på fritidshemmet där de rör sig på olika sätt. I läroplanen för 

fritidshem (2017, s. 27) står det att undervisningen i fritidshemmet ska ge eleverna en 

möjlighet att: ”delta i lekar av olika slag samt idrotter och andra fysiska aktiviteter 

inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder”. Detta är något som 

fritidshemmet är skyldiga att genomföra och något som eleverna önskade. 

 

Enligt elevernas förväntningar på fritidshemmets aktivitetsutbud så vill de att 

fritidshemmet skulle uppmuntra dem till mer aktiviteter och lekar. Till exempel att ha 

olika ”stafettävlingar”, ”leka lärarledda lekar”, ”gå iväg till skogen” och ”leka olika 

springlekar”. En del önskade mer ”gemensamma lekar ute” och en del ”önskade 

gemensamma lekar inne” i idrottssalen som ”innebandy” och ”fotboll”.  

 

6.2.1 Fritidslärarna gör så bra de kan 

Här tas citat upp vars elever tyckte att fritidslärarna gör så bra som de kan, gällande 

uppmuntran till fysisk aktivitet.  

 
”Dom vad heter det! dom gör sitt bästa och dom gör det jättebra så jag skulle inte vilja 
ändra på någonting” (Elev nr. 7, Tjej, 8 år).  

 

Några enstaka elever tyckte att fritidslärarna redan gjorde så bra de kan och de inte 

behöver uppmuntra till mer fysisk aktivitet. De elever som tyckte så brukar inte gilla att 

vara med på gemensamma aktiviteter, har forskaren observerat på sin praktik. Det kan 

finnas en möjlighet att det har ett samband till elevernas tankar kring att lärarna gör sitt 

bästa eller att de verkligen tycker så.  

 
6.2.2 Sammanfattning av elevernas förväntningar på fritidshemmet 

Här tas sammanfattningen upp om elevernas olika förväntningar på fritidshemmets 

fysiska aktivitet.  
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Sammanfattningsvis vill eleverna att lärarna på fritidshemmet ska uppmuntra dem till 

mer rörelse genom lekar och aktiviteter både ute och inne i idrottssalen. De önskar även 

att aktiviteterna ska vara för bara deras fritidsavdelning, de tycker att de gör så mycket 

ihop med de andra avdelningarna.  

 
6.3 Elevernas fritidsaktiviteter  
Här presenteras elevernas olika fritidsaktiviteter, hur många varje elev har samt vilka 

fritidsaktiviteter som finns bland respondenterna.  

 

Elevernas fritidsaktiviteter skiljer sig mellan de olika nivåerna av socioekonomiska 

status, vissa elever har inga aktiviteter medan andra har upp till fyra i veckan. En elev 

(Elev nr. 2, Kille, 8 år) svarade på fråga om de hade någon idrott/ aktivitet efter fritids: 

”Jag har ingen sport”. Eleven fick då följdfrågan: du spelar inte fotboll eller innebandy 

med kompisar? Elevens svar: ”nej ibland med mina bröder men sitter mest vid tv”. 

Forskaren har kunskap dock om att efter fokusgrupperna genomfördes så har denna elev 

börjat på simskola två dagar i veckan.  

 

Den vanligaste fritidsaktiviteten är fotboll och idrottsskola, många elever nämnde att de 

gillade idrottsskolan för att de får testa på olika idrotter. En elev som tillhör den högre 

socioekonomisk status svarade att: ”Jag spelar fotboll, innebandy, jag spelar hockey och 

idrottsskolan varje vecka”( Elev nr, 3, Kille, 8 år). Det skiljer sig ganska mycket på hur 

elevernas fysiska aktivitet ser ut på fritiden. Eleverna berättar om sina fritidsaktiviteter 

så berättar de det med glädje så den uppfattning som jag fick var att eleverna tycker om 

sina fritidsaktiviteter.   
 

 
Diagram 6.2: Antal elever per aktivitet

 
 

Det man kan utläsa av diagram 6.2 är att de flest elever spelar fotboll, går på 

idrottsskolan, innebandy och dans. Det finns sex olika aktiviteter som mer sällan 

förekommer i denna elevgrupp, som är; hockey, kampsport, schack, orientering, tennis 

och fäktning. Forskaren har dock kunskaper om att det finns elever i elevgruppen som 
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inte var med på fokusgrupperna som genomför dessa aktiviteter. Hade man genomfört 

fokusgrupperna med fler elever hade troligen detta resultat sett lite annorlunda ut.  
 

Diagram 6.3: Antal aktiviteter per vecka och elev 

 
 

Det man kan utläsa av diagram 6.3 är att det finns två elever som inte har någon 

aktivitet eller idrott på fritiden. Det är vanligast att eleverna har en till två aktiviteter, 

samt att någon enstaka elev har tre och fyra aktiviteter per vecka.  

 
6.3.1 Skillnader mellan olika socioekonomisk status 

Elevernas aktiviteter skiljer en hel del beroende på vilken socioekonomisk status 

elevens vårdnadshavare tillhör. Detta kan forskaren se genom tillgång till dokument om 

vårdnadshavarnas yrken och bostadsområden. Eleverna som inte har några 

fritidsaktiviteter alls eller max två aktiviteter per vecka tillhör lägre socioekonomisk 

status medan de elever som har tre och fyra aktiviteter per vecka tillhör högre 

socioekonomisk status.  

 

Sammanfattningsvis skiljer det sig ganska mycket mellan elevernas fysiska aktivitet 

beroende på familjens socioekonomiska status. Elever som tillhör högre 

socioekonomisk status går på fler fritidsaktiviteter allt från tre till fyra i veckan medan 

elever i lägre socioekonomisk status har allt från inga till två aktiviteter per vecka. 

Troligtvis kan detta bero på hur elevernas vårdnadshavare ser på fysiska aktivitet. De 

elever som går på idrottsaktiviteter, deras vårdnadshavare genomför troligtvis någon 

form av fysisk aktivitet. Märktes också att det beror på om eleverna gillar sina 

fritidsaktiviteter och om de trivs, gillar eleverna sina aktiviteter fortsätter de aktivt att gå 

på sina fritidsaktiviteter.  
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7  Analys 
I detta kapitel kommer studiens resultat analyseras med teorier som socioekonomisk 

status och habitus. Studiens empiriska material kommer kopplas ihop med teorier från 

litteratur och tidigare forskning, för att svara på studiens syfte och frågeställning. Som 

är att ge en fördjupad förståelse av hur eleverna definierar fysisk aktivitet, syftet är 

också att få kunskap om elevernas förväntningar i fritidshemmet på fysisk aktivitet 

utifrån socioekonomisk status. 

  

7.1 Elevernas definition och tolkning av fysisk aktivitet  
Studien syftar på att få en förståelse för elevernas upplevelser av fysisk aktivitet genom 

att ta reda på deras tolkning och definition av fysisk aktivitet. Det forskaren gör är att 

använda sig av fenomenologi för att förstå fenomenet. Allwood och Erikson (2017) 

lyfter fram fenomenologin som att förstå fenomen genom att skapa en förståelse för 

upplevelser. Det är upplevelserna av fysisk aktivitet som påverkar hur eleverna 

definierar och tolkar fysisk aktivitet, även vårdnadshavarna påverkar elevernas tankar 

kring ämnet.  

 

Eleverna ansåg att fysisk aktivitet är något positivt och att det är bra att röra på sig. 

Eleverna ansåg även att fysisk aktivitet innebär att delta i olika idrotter och sporter, 

springa hinderbana eller bara springa. Andersson (2012) menar att människor är 

anpassade för att gå och springa. Elevernas tolkningar stämmer överens med det 

Andersson skriver, att det är viktigt att röra på sig.  

 

Faskunger (2008) nämner att man behöver röra sig regelbunden för att fysisk aktivitet 

bidrar till många positiva effekter på människors hälsa och utveckling. Bland annat 

bidrar fysisk aktivitet till ökad kondition, ökad muskelstyrka, mindre risk för hjärt- och 

kärlsjukdomar samt förbättrar självkänslan och motverkar oro. Detta Faskunger skriver 

om att människor behöver vara fysisk aktiva regelbundet är det som eleverna nämner 

när forskaren får deras definition på fysisk aktivitet. Eleverna nämnde de positiva 

effekterna med fysisk aktivitet under fokusgruppernas samtal. 

 

Enligt Åström (2017) är elevernas tro på sig själva avgörande för deras motivation inför 

fysisk aktivitet. Tron på sin egen förmåga har stor inverkan på motivationen och då ökar 

elevernas engagemang i aktiviteterna. Detta är något som märktes genom 

fokusgrupperna när eleverna fick berätta om sina aktiviteter, de berättade om sina 

aktiviteter med stor entusiasm och glädje.  

 

Elevernas uppväxt ser olika ut beroende på vilken socioekonomisk status de tillhör och 

vilket område de bor i. Elever som bor i närheten av grönområden såsom parker, skog 

och trädgårdar har större möjligheter att röra sig. Om familjen är fysiskt aktiva så brukar 

de flesta elever trots olika socioekonomisk status vara fysiskt aktiva, även om de inte 

har ekonomi att låta barnen gå på aktiviteter så anpassar sig de efter den möjlighet som 

finns. Eleverna kan utöva fysiska aktivitet utanför idrottsföreningar som till exempel 

spela fotboll eller någon annan sport med sina kompisar. Genom detta kommer habitus 

in genom anpassning till sin omgivning efter de förutsättningar och livsförhållanden 

som familjen har, utav det skapas möjligheter att vara fysiskt aktiv. Carle (2003) 

nämner att habitus anpassas efter socioekonomisk status samt vilken uppväxt man har. 

Är vårdnadshavarna fysisk aktiva påverkar det elevernas syn och tolkning av fysisk 

aktivitet, troligtvis för att det är en del av elevernas vardag att vårdnadshavarna är fysisk 
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aktiva. Alvén (2014) nämner att vårdnadshavarna är förebilder för elevernas fysiska 

aktivitet. Det vårdnadshavarna lär eleverna i ung ålder, bär de med sig resten av sina liv. 

 

7.1.1 Socioekonomisk status  

Elevernas tolkningar och definition av fysisk aktivitet har troligtvis en påverkan av 

deras socioekonomiska bakgrund. Eftersom eleverna påverkas av var familjerna bor om 

de bor i närheten av miljöer där man kan vara fysisk aktiv eller om de bor mitt i centrum 

i en lägenhet utan trädgård. Bor familjen utan närhet till grönområden och tillhör den 

lägre socioekonomiska statusen, som två av de intervjuade eleverna bor tenderar inte 

eleverna att vara fysisk aktiv. Dessa två elever bor mitt i centrum utan närhet till 

kompisar och grönområden varav deras föräldrar inte är fysiskt aktiva. Troligtvis 

påverkar familjerna deras tankar om fysisk aktivitet och deras intressen av fysisk 

aktivitet. Eftersom de möjligtvis inte har ekonomi till att betala medlemsavgifter på 

idrottsaktiviteter samt för att de själva inte har intresse för fysisk aktivitet. En annan 

möjlig förklaring kan vara att deras vårdnadshavare har krävande jobb och inte orkar 

vara fysiskt aktiv på den fritid de har.  

 

Rostila och Toivanen (2012) skriver att samhällets struktur påverkar människors hälsa. 

Människor som har högre socioekonomisk status har tillgång till mer resurser som 

reflekteras av bättre boende, inflyttande över samhället, högre och bättre utbildning och 

mer statusfyllda yrken. Med tanke på deras livsförhållande jämfört med lägre 

socioekonomisk status har de tillgång till mer materiella saker och kan låta sina barn gå 

på aktiviteter och troligtvis bor de nära grönområden samt ser fysisk aktivitet som en 

del i deras liv.  

 

Familjer som tillhör lägre socioekonomisk status har ofta mer slitsamma jobb som gör 

att de inte orkar vara fysisk aktiva och inte har ekonomin att bo i närheten av 

grönområden, utifrån eleverna som deltar i denna studie. Deras familjer med låg 

socioekonomisk status bor inte med närhet till grönområden utan bor mitt i centrum 

utan direkt trädgård. Jag är medveten om att det annars är dyrt att bo mitt i centrum och 

att det är där familjer med hög socioekonomisk status brukar bo. Medan familjer i lägre 

socioekonomisk status brukar bo i utkanten av centrum för att det är billigare. Utifrån 

denna studie bor familjer som tillhör högre socioekonomisk status i närheten av 

grönområden och familjer i lägre mer centralt utan närhet till grönområden.  

 

Sammanfattningsvis tar denna del av analysen upp kopplingar mellan elevernas tankar 

och litteraturen. Eleverna definierar fysisk aktivitet som något positivt och benämner 

några av de positiva effekterna som finns. Elevernas uppväxtvillkor kan vara en 

påverkan på hur eleverna definierar och genomför fysisk aktivitet. Det kan bero på var 

de bor och om de har nära till grönområden som trädgård, parker och skog. 

Vårdnadshavarna är elevernas främsta förebilder till fysisk aktivitet, det speglar av sig 

hur vårdnadshavarnas tankar av fysisk aktivitet är.  

 

7.2 Elevernas förväntningar på fritidshemmet  
Eleverna i denna studie hade lite olika förväntningar på fritidshemmet, det generella 

som de flesta höll med om, var att fritidsavdelningen skulle göra mer aktiviteter 

tillsammans med bara den avdelningen och de ville ha mer uppmuntran till att vara 

fysisk aktiva genom; lekar, tävlingar och olika idrotter i idrottssalen och utomhus. 

Eleverna ville vara mer fysisk aktiva på fritidshemmet än de är idag. Några tyckte att 
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fritidslärarna gjorde så gott de kunde medan fler än hälften av eleverna ville ha mer 

uppmuntran till rörelse.  

 

Rostila och Tovivanen (2012) lyfter fram att fysisk aktivitet påverkas av sociala 

relationer. Människor som träffar sin släkt och vänner mer sällan tenderar till att vara 

mindre fysisk aktiv än människor som träffar sin släkt och vänner ofta. Detta menar de 

beror på att människor får energi av att träffa släkt och vänner. Åström (2017) lyfter 

fram att positiva upplevelser av skolidrotten och fysisk aktivitet ökar sannolikheten till 

motivationen att vara fysiskt aktiv samt att man håller kvar det i vuxen ålder. Därför är 

det extra viktigt att fritidslärarna uppmuntrar till fysiska aktiviteter på fritidshemmet för 

att eleverna ska få positiva upplevelser och få en möjlighet att testa på olika aktiviteter 

med sina vänner. Att uppmuntra till fysisk aktivitet i grupp stärker elevernas motivation 

till att vara aktiv och gruppsammanhållningen stärks.   

 

Socioekonomisk status har troligtvis en inverkan på elevernas förväntningar eftersom 

förutsättningarna för fysiska aktiviteter ser olika ut. Det finns en möjlighet att de elever 

som inte går på fysiska aktiviteter och de som har max två aktiviteter per vecka, är de 

som vill ha mer uppmuntran till fysisk aktivitet för att de annars inte får tillräcklig 

rekreation. Det visade sig att de eleverna med mest fritidsaktiviteter var nöjda med 

fritidslärarna och ville inte ha mer aktiviteter medan de med färre aktiviteter ville ha 

mer uppmuntran och mer fysiska aktiviteter på fritidshemmet.  

 

Enligt Carles (2003) forskning påverkar olika kapitaltillgångar som sociala, kulturella 

och ekonomiska kapital, hur elevernas uppväxt ser ut. Det är det som är habitus, man 

möter olika sociala miljöer och utifrån dessa möten och miljöer tar man med sig 

erfarenheter till nya möten. Det som sker när elever genomför olika aktiviteter, de möter 

på nya miljöer och nya sociala kontakter. Skapar sig nya erfarenheter och formar sitt 

habitus efter sina erfarenheter. Eleverna bildar olika uppfattningar om aktiviteter och 

skapar nya sociala kontakter genom olika gruppsammansättningar på fritidshemmet, 

vilket är bra för elevernas utveckling.  

 

Enligt Edling och Liljeros (2010) social skiktning som i detta fall handlar om yrken, 

utbildningsnivå och inkomst, innebär att det finns en systematisk ojämlikhet mellan 

olika grupper av människor inom samma samhälle. Två nyckelord är ”resurs” och 

”intressen” inom social skiktning, med resurs menar forskarna materiella resurser som 

pengar och immateriella som färdigheter och egenskaper såsom status. Med nyckelordet 

intressen menar författarna att det handlar om att bidra till gemensamt välbefinnande 

och uppfylla ett behov hos individen, människor i samma grupp har liknade intressen. 

Där kan man se att även om familjerna tillhör samma socioekonomiska status deras 

prioteringar och intressen var helt olika inom samma del av socioekonomisk status. Där 

finns en möjlighet att elevernas förväntningar kan kopplas ihop med hur elevernas 

intressen för fysisk aktivitet ser ut och vilken bakgrund de har. Kan även se att de flesta 

elever trots olika habitus har en önska om mer gemensamma aktiviteter på 

fritidshemmet.  

 

Sammanfattningsvis tar även denna del av analysen upp kopplingar mellan elevernas 

tankar och litteraturen. Påverkar familjernas intressen och socioekonomisk status 

troligtvis elevernas förväntningar på fritidshemmets fysiska aktivitet. Sociala relationer 

påverkar hur människors motivation till fysisk aktivitet är. Det finns en möjlighet att 
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eleverna vill bli mer uppmuntrade till fysisk aktivitet genom olika aktiviteter för att de 

vill vara med sina vänner. Elevernas vänner påverkar deras motivation och intresse till 

aktiviteter.  
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8 Diskussion  
I detta avslutande kapitel kommer den valda metoden för empirin att diskuteras och en 

resultatdiskussion om hur forskaren kom fram till resultatet. Som avslutning kommer 

framtida forsknings förslag med utgångspunkt i denna studie att diskuteras.  Syftet med 

detta är att föra en diskussion så att studiens syfte och frågeställningar som är att ge en 

fördjupad förståelse av hur eleverna definierar fysisk aktivitet, syftet är också att få 

kunskap om elevernas förväntningar i fritidshemmet på fysisk aktivitet utifrån 

socioekonomisk status är besvarade. 

 

8.1 Metoddiskussion  
Denna studie har använt sig av kvalitativ metod, enbart använt sig av fokusgrupper för 

att få fram empirin. Fokusgruppsfrågor har varit kopplade till syftet och 

frågeställningarna. På detta sätt har en klar koppling mellan studiens syfte, 

frågeställningarna och metod framställs, det bidrar även till en hög trovärdighet. 

Forskaren har genomfört fem fokusgrupper med sammanlagt tjugo elever, det antalet 

har varit lagom och hanterbart för studien. En del har svarat liknande på frågorna och en 

del svar har varit spretiga, det har varit bra för forskaren för att få se skillnad. Dock 

hade eventuellt det behövts ha ytterligare intervjuer med eleverna som skiljde sig från 

mängden, för att säkerställa resultat bättre och djupare. Forskaren anser ändå att spretiga 

svar är bra för då har studien kunnat se en skillnad och kunnat dra olika möjliga 

slutsatser och även de är ett resultat. Med tanke på tidsramen för denna forskning känns 

ändå den empirin som samtalats in tillräcklig för studien, hade tidsramen varit större 

hade fördjupade intervjuer genomförts med eleverna som skilde sig från mängden. 

Egentligen där det intressanta ligger där det skiljer sig från eleverna. Genom att 

forskaren använde sig av förbestämda frågor så var det lättare att koppla empirin till 

litteraturen och säkerställa ett resultat. Om situationen krävde följdfrågor till 

respondenterna fanns ändå möjligheten till det, detta gjordes för att forskaren skulle 

förstår respondenternas svar och tankar.  

 

Eftersom det är en kvalitativ studie och syftet var att få fram elevernas definition av 

fysisk aktivitet och förväntningar, antingen var det intervjuer eller enkäter som ansågs 

vara de enda metodvalen. Intervjuer i form av fokusgrupper valdes för att forskaren 

skulle kunna ställa uppföljdfrågor och kunna se kroppsspråket när empirin samlades in 

samt för att denna metod kändes lämpligast att genomföra med elever i årskurs två. 

Enkäter valdes bort för att det inte har utrymme för argumenterande svar, 

uppföljningsfrågor och ingen chans för forskaren att få ett djupare resultat. Hade enkäter 

använts hade det blivit större urval, dock hade inte forskaren kunnat ha liknande frågor 

kopplande till studiens syfte.  

 

Denscombe (2016) förklarar att fokusgrupp kan genomföras på nästan samma sätt som 

personlig intervju, skillnaden är att man får fler svar på samma fråga från olika 

personer. Fokusgrupp bygger på gruppdynamik eftersom om någon inte kan svarar på 

frågorna, kan den lyssna vad de andra säger och kan då uttrycka sig med hjälp från 

andra deltagares tankar.  

 

Denscombe (2016) lyfter fram att om studien har gjort en ordentlig redogörelse för 

forskningsprocessen så möjliggör det för andra forskare att genomföra samma studie 

som denna och det i sin tur innebär tillförlitlighet. För denna studie innebär det att i 

metodkapitlet redogörs för hur urvalsprocessen gick till samt hur sökprocessen till 

tidigare forskning och litteratur översikten/teorierna genomfördes. Det som skulle 
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kunna påverka tillförlitligheten i studien är relationerna och kunskaperna om 

respondenterna eftersom jag hade kunskap om att det fanns elever som tillhör olika 

socioekonomisk status sedan innan (se bilaga C). I diagram 5.3 kan man avläsa fyra 

olika grupper som statistiska centralbyrån delar in socioekonomisk status i. Utifrån de 

kategorierna så delar studien in ej förvärvsarbetande och arbetande in i lägre 

socioekonomisk status. De vårdnadshavare som kategoriseras in i tjänstemän och 

företagare tillhör högre socioekonomisk status. Utifrån att läsa bilaga C kan man se hur 

indelningen har skett och vilka elever som svarade hur på fokussamtalen eftersom 

eleverna fått nummer som står vid citaten i resultatet. De uppgifter jag har sedan 

verksamhetsförlagd utbildning och offentliga uppgifter delades familjerna in i olika 

indelningar av socioekonomisk status. I diagram 8.1 kan man utläsa hur indelningen ser 

ut, som komplement kan man läsa bilaga C där man får kunskaper om vilket kön, ålder 

eleverna har och vilka yrken vårdnadshavarna har samt vilken indelning av 

socioekonomisk status familjen tillhör. 

 
Diagram 8.1: Indelning av socioekonomisk status.  

 
 

 

Forskaren använde sig av subjektivt- och bekvämlighetsurval för att handplocka de 

elever som var relevanta inom studien undersökningsområde. Denscombe (2016) lyfter 

fram att i subjektivt och bekvämlighets urval väljs deltagarna ut som jag redan på 

förhand anser kan medverka med värdefull data och som är lättillgängliga för mig. Det 

var en fördel för studien att forskaren hade kunskap om elevernas hemförhållanden för 

att få fram respondenter ur olika socioekonomisk status för att resultatet skulle få olika 

infallsvinklar.  

 

Syftet med denna forskning är att skapa en fördjupad förståelse för hur eleverna 

definierar fysisk aktivitet syftet är också att få kunskap om elevernas förväntningar i 

fritidshemmet på fysisk aktivitet utifrån socioekonomisk status. Detta har kritiskt 

granskats medhjälp av en kvalitativa forskningsmetod genom fokusgrupper med ett 

tjugotal elever i årskurs två som tillhör olika socioekonomiska status. Denna studie har 

inte syfte med att vara generaliserande däremot att vara överförbar och hoppas kunna 

bidra med kunskaper för fritidslärare.  
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8.2 Resultatdiskussion  
De frågor som var avsedda att besvara denna studies syfte var dessa två:  

 

 Hur påverkar elevers vårdnadshavares socioekonomiska status deras definition 

av fysisk aktivitet i fritidshem?  

 

 Hur berör elevers vårdnadshavares socioekonomiska status deras förväntningar 

på fritidshemmets fysiska aktiviteter ut?  

 

Resultatet visar på att elevernas definition och tolkning av fysisk aktivitet har ett 

samband med deras familjers socioekonomiska bakgrund. Troligtvis påverkar 

familjernas socioekonomiska status elevernas förväntningar på fritidshemmet. 

Respondenterna kunde svara på studiens frågor, dock behövdes uppföljningsfrågor att 

ställas för att förstå hur vissa elever tänkte. Som när jag frågade vad rörelse är för 

eleverna, fick forskaren omformulera för att få fram hur eleverna tänkte när de svarade 

springa. Detta gjordes för att få en förståelse hur eleverna tänker och inte bara svarade 

för att bli klara. Utifrån elevernas tankar och svar kunde resultatdelens arbete påbörjas, 

en jämförelse av elevernas svar och olikheter söktes i data. När den viktigaste data hade 

hittats kunde kategoriseringarna påbörjas utifrån syftet och frågeställningarna i denna 

studie.  

 

Eftersom det inte fanns jättemycket forskning om ämnet med elevernas åsikter i, tycker 

jag att det var viktigt att låta elevernas tankar speglas i denna studie. Det var intressant 

att intervjua dessa elever och få en syn på hur olika det kan se ut mellan eleverna. 

Förhoppningsvis kan denna studie nå fritidslärare och ge dem någon kunskap om hur 

det är och vad fritidslärarna kan tänka på gällande elevernas tankar om fysisk aktivitet 

och förväntningar på fritidshemmet.   

 

Teorierna denna studie har utgått ifrån är socioekonomisk status, habitus, social 

skiktning, resurser, intressen, sociala relationer och positiva effekter, eftersom de 

kändes mest lämpade till denna forskning.  

 

Frågeställningarna till studien besvarades genom resultatet medhjälp av elevernas svar 

och analysen analyserade resultatet med kopplingar i litteraturen som tidigare forskning, 

teorier och litteratur översikt.  

 
8.2.1 Slutsatser 

Här nedan presenteras några av slutsatser som kan dras av resultatet och analysen. För 

mer se tidigare kapitel 7.  

 

Slutsatsen som kan dras av studiens fokusgrupper och syfte är att eleverna som tillhör 

högre socioekonomisk status genomför betydligt fler aktiviteter per vecka jämfört med 

elever i lägre socioekonomisk status. Alvén (2014) skriver att om vårdnadshavarna vill 

ha aktiva och friska barn så måste familjen vara fysisk aktiv. Det räcker inte att försöka 

få barnen intresserade om inte familjen i övrigt är fysiskt aktiva.  

 

Elever vars tillhör vårdnadshavare med lägre socioekonomisk status har mellan inga 

fritidsaktiviteter till två per vecka. Aktiviteterna som dessa elever går på är inte de allra 
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dyraste som ridning, hockey och så vidare, utan är simning, fotboll, idrottsskola, dans 

och så vidare.  

 

En annan slutsats man kan dra är att elever som genomför tre till fyra aktiviteter per 

vecka tycker att fritidslärarna gör så bra de kan och att det inte behövs mer uppmuntran 

till fysisk aktivitet. Även de elever som inte genomför några fritidsaktiviteter vill inte 

heller ha mer uppmuntran till fysisk aktiviteter, det kan bero på att de inte gillar att vara 

fysiskt aktiva.  

 

8.3 Framtida forsknings förslag  
Det mest naturliga framtida forskingsförslag är liknande som denna studie har inriktat 

sig mot att lägga den stora vikten på de elever som skiljer sig från mängden. Genom att 

utgå från uppföljningsintervjuer med dessa elever som skiljer sig från mängden och 

utifrån det bygga resultatdelen/studien på.   

 

Ett annat förslag är att antingen att intervjua fritidslärare om deras syn på fysisk aktivitet 

hur de ser på den utifrån socioekonomisk status eller samhällsklass. Hur de ska kunna 

jobba med en mer jämställd fysisk aktivitet på fritidshemmet.  Även om hur fritidslärare 

ska skapa motivation hos eleverna för fysisk aktivitet, istället för att uppmuntra till 

stillasittande aktiviteter. Deras åsikter kan vara ett intressant forskningsområde, 

eftersom de är verksamma och möter detta i sin verksamhet dagligen på olika sätt. Eller 

att intervjua vårdnadshavare om hur fritidshemmet kan bidra till en mer jämställd fysisk 

aktivitet.  
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9 Bilagor 

Bilaga A Förfrågan om tillstånd 
För ert barn att medverka i gruppintervju till examensarbete vid lärarutbildningen 

Linnèuniversitetet 

Jag är fritidslärarstudent vid Linnéuniversitet i Växjö. Jag skall nu skriva mitt 
examensarbete som ger mig min lärarbehörighet. Arbetet motsvarar 10 veckors 
heltidsstudier och skall vara klart i Maj. 

Mitt examensarbetes syfte är att undersöka hur eleverna ser på fysisk aktivitet i 
fritidshemmet och vilka förväntningar eleverna har på fritidshemmet utifrån 
socioekonomisk status.  

De viktigaste frågorna jag behöver få svar på är:  

 Hur ser eleverna på fysisk aktivitet?  

 Vilka förväntningar har eleverna på fritidshemmet?  

För att kunna besvara dessa frågor behöver jag samla in material genom gruppintervjuer 
med elever som går på fritids.  

På er skola kommer undersökningen att genomföras under perioden v.10-12  

Jag vill med detta brev be er som vårdnadshavare om tillåtelse att ert barn deltar i den 
gruppintervju som ingår i examensarbetet som kommer ljud inspelas. Alla elever kommer 
att garanteras anonymitet. De skolor/enheter/klasser som finns med i undersökningen 
kommer inte att nämnas vid namn eller på annat sätt kunna vara möjliga att urskilja i 
undersökningen. I enlighet med de etiska regler som gäller är deltagandet helt frivilligt. Ert 
barn har rättigheten att intill den dag arbetet är publicerat, när som helst välja att avbryta 
deltagandet, även under intervjun. Materialet behandlas strikt konfidentiellt och kommer 
inte att finnas tillgängligt för annan forskning eller bearbetning. 

Vad jag behöver från er är att ni som elevens vårdnadshavare skriver under detta brev och 
så snart som möjligt skickar det med eleven tillbaka till skolan så att ansvarig lärare kan 
samla in svaret vid tillfälle. Sätt således ett kryss i den ruta som gäller för er del: 

 Som vårdnadshavare ger jag tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 

 Som vårdnadshavare ger jag inte tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 

Datum………………………  

Vårdnadshavares underskrift………………………………… 

Elevens namn………………………………………… 

Har ni ytterligare frågor ber jag er kontakta mig på nedanstående mail eller telefonnummer 

Med vänliga hälsningar Caroline Friberg, Mail: ********* Telefonnummer: ******** 
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Bilaga B Fokusgrupp med elever 

 

 Innan jag påbörjar fokusgrupp så kommer jag: 

 

1. Berätta vem jag är,  

2. Vad mitt arbete handlar om,  

3. Att eleverna får avbryta sin medverkan närsomhelst. Även att den kommer vara 

anonym så det bara är jag som kommer lyssna på inspelningarna och tar del av 

anteckningarna av fokusgrupperna.  

4. Kommer ha med en nalle/boll som skickas runt när man får den får svara på 

frågan, jag ser till att alla får svara i tur och ordning med hjälp av den, ger även 

chansen att de som vill prata får prata. Genom att de räcker upp handen och 

bollen skickas till de eleverna. Just för att inte alla elever ska prata i mun på 

varandra.  

 

 Vad gör ni på en vanlig dag på fritidshemmet?  

 

 Vad är roligast att göra på fritidshemmet? 

 

 Vad är tråkigast att göra på fritidshemmet? 

 

 Tränar ni något efter fritids, om ja hur många gånger i veckan?  

 

 Vad är era förväntningar på fritidshemmets rörelseaktiviteter?  

            (Hur vill ni att vi fritidslärare ska uppmuntra er till rörelse?) 

 

 Vad är rörelse för er?  

 

 Tycker ni det är viktigt att man rör på sig? Varför?  

 

 Utövar mamma och pappa någon sport?  Om ja: Vad? Hur många dagar i 

veckan?  

 

 Något som jag inte har frågat som ni vill säga om fritids eller fysisk aktivitet?  
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Bilaga C Fokusgrupper information  
 

Fokusgrupp 1.  

Består av elev 1-4  

 

Elev ett är en tjej på 8 år med vårdnadshavare som jobbar som sjuksköterska och på 

kontor. Tillhör medel socioekonomisk status, eftersom deras yrken ligger på var sin sida 

i indelningen.  

 

Elev två är en kille på 8 år med utländskbakgrund och hans mamma är arbetssökande 

och pappan jobbar som lagerarbetare. Tillhör lägre socioekonomisk status. 

 

Elev tre är en kille på 8 år, hans vårdnadshavare jobbar som sjuksköterska och chef. 

Tillhör högre socioekonomisk status.  

 

Elev fyra är en tjej på 8 år som bor tillfälligt hos fosterföräldrar. Inga uppgifter på 

hennes socioekonomiska status hos fosterfamiljen.  

 

Fokusgrupp 2. 

Består av elev 5-8 

 

Elev fem är en tjej på 8 år, som är adopterad. Hennes vårdnadshavare jobbar som 

lagerarbetare.  Tillhör lägre socioekonomisk status.  

 

Elev sex är en kille på 8 år, som har delade vårdnadshavare mamman jobbar som 

lagerarbetare och pappan jobbar som bilmekaniker. Tillhör lägre socioekonomisk status.  

 

Elev sju är en tjej på 8 år med vårdnadshavares som jobbar som chefer, en på 

kommunen som chef för sjuksköterskorna och en den andra som chef för ett företag. 

Tillhör högre socioekonomisk status.  

 

Elev åtta är en tjej på 9 år och hon är adopterad, hennes fostermamma jobbar på en 

secondhand butik (just nu sjukskriven) och pappan som chef på ett företag.  

Tillhör medel socioekonomisk status, eftersom deras yrken ligger på var sin sida i 

indelningen. 

 

Fokusgrupp 3. 

Består av elev 9- 13 

 

Elev nio är en kille på 9 år, hans pappa jobbar på kontor och hans mamma som 

sjuksköterska på sjukhus. Tillhör medel socioekonomisk status, eftersom deras yrken 

ligger på var sin sida i indelningen. 

 

Elev tio är en kille på 8 år, hans mamma jobbar i butik och pappan på lager. Tillhör 

lägre socioekonomisk status. 

 

Elev elva är en tjej på 9 år, pappan jobbar som administratör på ett företag och mamman 

som chefsassistent. Tillhör högre socioekonomisk status.  

 



  
 

39 

 

Elev tolv är en tjej på 8 år, pappan jobbar som chef på ett stort företag och mamman 

som administratör på sjukhuset. Tillhör medel socioekonomisk status, eftersom deras 

yrken ligger på var sin sida i indelningen. 

 

Elev tretton är en tjej på 9 år. Hennes pappa jobbar som elektriker och mamman som 

sjuksköterska på ett äldreboende. Tillhör medel socioekonomisk status, eftersom deras 

yrken ligger på var sin sida i indelningen. 

 

Fokusgrupp 4. 

Består av elev 14- 18 

Elev fjorton är en kille på 9 år, pappan jobbar på kontor och mamman inom 

hemtjänsten. Tillhör medel socioekonomisk status, eftersom deras yrken ligger på var 

sin sida i indelningen. 

 

Elev femton är en tjej på 9 år, mamman jobbar som frisör och pappan på kontor. Tillhör 

medel socioekonomisk status, eftersom deras yrken ligger på var sin sida i indelningen. 

 

Elev sexton är en tjej på 8 år, mamman jobbar som chef på ett företag och pappan på ett 

annat större företag. Tillhör högre socioekonomisk status.  

 

Elev sjutton är en tjej på 8 år, mamman jobbar som lärare och pappan jobbar som 

kontorsanställd, delvis hemifrån. Tillhör medel socioekonomisk status, eftersom deras 

yrken ligger på var sin sida i indelningen. 

 

Elev arton är en tjej på 9 år, mamman arbetstränar och pappan jobbar som lagerarbetare 

på posten. Tillhör lägre socioekonomisk status.  

 

Fokusgrupp 5. 

Består av elev 19-20 

 

Elev nitton är en kille på 9 år, hans pappa jobbar som lärare och hans mamma som 

sjuksköterska inom hemtjänsten. Tillhör lägre socioekonomisk status.  

 

Elev tjugo är en kille på 8 år, hans pappa jobbar som elektriker och hans mamma jobbar 

i butik. Tillhör medel socioekonomisk status, eftersom deras yrken ligger på var sin sida 

i indelningen. 

 

 


