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Abstract 

 
Syftet med denna studie var att undersöka gymnasieelevers upplevelser av olika 

erfarenheters betydelser för deras intresse för ämnet idrott och hälsa. För att uppnå 

studiens syfte har en kvalitativ metod använts, där individuella intervjuer har genomförts 

med 17 gymnasieelever. Resultaten har analyserats utifrån ett kultursociologiskt 

perspektiv, där Bourdieus nyckelbegrepp habitus är centralt i relation till hur individer 

formas utifrån sina tidigare erfarenheter och därmed utvecklar smak alternativt osmak för 

specifika aktiviteter. Studiens resultat visar främst hur det finns en tydlig skillnad i hur 

eleverna upplever ämnet; de flesta menar att ämnet är ett av de bästa i skolan medan vissa 

andra hävdar att ämnet är obehagligt och meningslöst. Resultaten pekar även på hur 

elevernas bakgrund har betydelse för deras intresse för idrott och hälsa, där faktorer såsom 

idrottsliga erfarenheter samt föräldrars intressen och utbildningsbakgrund är av vikt. På 

grund av ämnets utformning, som många av eleverna hävdar innehåller bollsporter av 

olika slag, verkar undervisningen i ämnet gynna de elever som redan är fysiskt aktiva 

inom föreningsidrott på sin fritid, medan gruppen elever som inte är aktiva blir 

missgynnade och därmed ofta känner sig otillräckliga i ämnet. Sammanfattningsvis visar 

studien hur ämnet idrott och hälsa tenderar att likna föreningsidrottens kontext, vilket 

riskerar leda till att många ungdomar som inte är verksamma inom detta sammanhang 

marginaliseras både från ämnet och fysisk aktivitet i allmänhet.   

 

Nyckelord: Idrott och hälsa, elevers erfarenheter, intresse, idrottslig bakgrund, 

kultursociologiskt perspektiv, habitus, undervisning.   
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Förord 
 

Vi som har skrivit denna uppsats heter Jonna Elmgren och Victor Berkeby. Vi studerar för 

närvarande till ämneslärare, där idrott och hälsa är vårt förstaämne. Vi närmar oss just nu slutet 

på vår nionde termin och har efter denna en termin kvar innan vi tar examen. Vårt intresse för 

denna studies forskningsområde härstammar från erfarenheter både under vår egen skolgång 

men även från lärarutbildningen; att ämnet idrott och hälsa ses som ett utav de populäraste 

skolämnena hos många elever samtidigt som ämnet hos vissa istället upplevs vara ’otäckt’ och 

’tråkigt’. Vi ville genom denna studie undersöka vad som kan ha betydelse för hur elever ser 

på ämnet utifrån deras tidigare erfarenheter av olika slag. Då vi inom kort är examinerade lärare 

i ämnet ville vi söka en förståelse för hur elever upplever undervisningen, och hur vi i framtiden 

kan arbeta för att förhoppningsvis minska antalet elever som upplever ämnet som obehagligt. 

 

Vi vill tacka vår handledare Lena Larsson, för all hennes hjälp med denna uppsats under arbetets 

gång. Vi vill även passa på att tacka våra studiekamrater för (snart) 5 lärorika och roliga år 

tillsammans. Stort tack!  

 

                  Kalmar, den 15 december 2015 
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1. Inledning 
 

Ämnet idrott och hälsa kan ses som ett omdiskuterat skolämne, och bland annat tenderar ämnets 

karaktär att generera två skilda uppfattningar bland elever: den ena uppfattningen är att ämnet 

är det bästa och roligaste i skolan, den andra att ämnet istället är utpekande och meningslöst. 

 
”Idrotten i skolan inspirerar inte alltid till ett hälsosamt liv. Tvärtom så knäcker den många ungas 

självförtroenden.” (VN.se, 2014). 

 
”Stinkande idrottssalar, mobbning, och sådant som i dag skulle kallas sexuella trakasserier, slag 

med fuktiga handdukar i duschar och omklädningsrum, hetsiga idrottslärare som skrikande tvingar 

en att gå över gränsen för sin förmåga, i värsta fall med besök på akuten som resultat.” 

(Aftonbladet.se, 2014). 
 

”Bästa ämnet. Men det skulle vara en och en halv timme varje gång.” (Corren.se, 2005).  

 

Tidigare studier visar hur ämnet idrott och hälsa är ett av skolans populäraste ämnen bland 

eleverna (Redelius, 2004). Forskning visar också hur vissa grupper gynnas i ämnet, detta gäller 

främst de elever som är aktiva inom någon slags idrott på fritiden, och dessa är då oftast de 

elever som också ser har ett brinnande intresse för ämnet (Londos, 2010). Konsekvensen av 

detta blir att det då också finns grupper som missgynnas i undervisningen, detta är oftast de 

elever som inte är involverade inom någon sport utanför skolan och som känner att 

undervisningen i idrott och hälsa ofta ligger nära relaterat till dessa aktiviteter. Detta riskerar 

att leda till en upplevd otillräcklighet och en obehagskänsla för ämnet hos många av dessa 

elever (Åström, 2010, 2012).  

 

Av ämnesplanen för idrott och hälsa i gymnasieskolan framgår det att ”undervisningen ska 

bidra till att eleverna utvecklar intresse för och förmåga att använda olika rörelseaktiviteter, 

utemiljöer och naturen som en källa till välbefinnande” (Skolverket, 2011:83). Ämnet syftar till 

att eleverna utvecklar ett intresse för fysisk aktivitet och hälsofrågor. Det finns studier som 

visar hur idrottsutövandet på fritiden har stor påverkan för elevers intresse i ämnet idrott och 

hälsa (Gallé et al. 2015; Engström, 2013). Denna studie strävar efter att istället undersöka 

elevers intresse för ämnet idrott och hälsa, utifrån elevernas och deras föräldrars habitus. Med 

hjälp av denna studie vill vi undersöka vilka upplevelser och erfarenheter hos elever som 

eventuellt kan ha påverkan på deras intresse för ämnet idrott och hälsa. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att utifrån ett kultursociologiskt perspektiv undersöka erfarenheters 

betydelse för intresse för ett skolämne. Det mer specifika syftet är att undersöka 

gymnasieelevers upplevelser av olika erfarenheters betydelser för deras intresse för ämnet idrott 

och hälsa. 

 

Studiens frågeställningar lyder på följande vis:  

•   Vilka upplevelser har gymnasieelever av undervisningen i idrott och hälsa?  

•   Vilka erfarenheter har enligt gymnasieelever betydelse för deras intresse för idrott och 

hälsa? 
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2. Bakgrund  
 

I detta avsnitt förklaras den definition av intresse-begreppet som används i denna studie, samt 

aktuella styrdokument för idrott och hälsa. 

 

2.1 Definition av intresse 

 

Begreppet ”intresse” kan definieras som:  

Något (exempelvis ett ämne eller en aktivitet) som en viss person finner tilltalande och riktar sin 

uppmärksamhet på eller sysselsätter sig med. (ordlista.se) 

Det är denna definition av begreppet som kommer att användas för denna studie i relation till 

dess syfte och frågeställningar, då studien strävar efter att undersöka gymnasieelevers intresse 

för ämnet idrott och hälsa beroende på deras tidigare erfarenheter. Begreppet omfattar både att 

vara tilltalad av, rikta sin uppmärksamhet åt eller ägna sig åt, och ska i denna studie förstås som 

att elever uttalar deras grad av intresse för ämnet idrott och hälsa. 

 

2.2 Ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan  

 

Skolverket (2011) har, i sin läroplan för gymnasieskolan utvecklat en ämnesplan för varje ämne 

där det framgår vad ämnet ska syfta till, samt vilka kriterier elever ska uppnå för ett specifikt 

betyg. Dessa kriterier kallas för ’kunskapskraven’. Ämnesplanen innehåller även ett avsnitt som 

benämns som ’centralt innehåll’ där det framgår vad undervisningen i ämnet ska innehålla. Det 

centrala innehållet innefattar följande delar: 

 

•   Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa. 

•   Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga. 

•   Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning. 

•   Rörelse till musik samt dans. 

•   Utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation. 

•   Metoder och redskap för friluftsliv. 

•   Säkerhet i samband med fysiska aktiviteter och friluftsliv. 
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•   Åtgärder vid skador och nödsituationer, till exempel livräddade aktiviteter vid blödning 

och drunkningstillstånd. 

•   Kosthållning, droger och dopningspreparats betydelse för hälsa och prestation 

•   Spänningsreglering och mental träning. 

•   Arbets- och studiemiljöer: samspel mellan situationens krav och människan utifrån 

ergonomiska aspekter, till exempel kroppslig balans och lyftteknik. 

(Skolverket, 2011:84-85). 

 

Då denna studie syftar till att undersöka elevers upplevelser av ämnet idrott och hälsa, samt 

elevers intresse för ämnet, är det av relevans att i denna uppsats även inkludera vad ämnet idrott 

och hälsa ska syfta till enligt ämnesplanen för ämnet i gymnasieskolan.  

 

Enligt Skolverket (2011) ska ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan syfta till att: 

•   Eleverna utvecklar sin kroppsliga förmåga samt förmåga att planera, genomföra och 

värdera olika rörelseaktiviteter som allsidigt främjar den kroppsliga förmågan.	  

•   Eleverna utvecklar intresse för och förmåga att använda olika rörelseaktiviteter, 

utemiljöer och naturen som en källa till välbefinnande. 	  

•   Eleverna utvecklar kunskaper om hur den egna kroppen fungerar i arbete, om livsstilens 

betydelse och om konsekvenserna av fysisk aktivitet och inaktivitet.	  

•   Eleverna utvecklar hälso- och miljömedvetenhet samt intresse för att delta i arbetet med 

hälsofrågor i arbetsliv och samhälle. 	  

•   Medvetandegöra och motverka stereotypa föreställningar om vad som anses vara 

manligt och kvinnligt samt belysa konsekvenserna av olika kroppsideal. 	  

•   Behandla andra frågor om etik och moral i relation till idrottsutövande.	  

(Skolverket, 2011:83).  

 

Sammanfattningsvis ska ämnet syfta till att eleverna ska utveckla både praktiska och 

teoretiska kunskaper genom ämnet. Då denna studie strävar bland annat efter att undersöka 

gymnasieelevers upplevelser av undervisningen i idrott och hälsa är Skolverkets 

framskrivning av ämnets centrala innehåll av betydelse. Detta på grund av att 

undervisningens innehåll kan tänkas ha betydelse för elevernas intresse för ämnet, samt för 

att på ett konkret vis ha möjlighet att kunna jämföra elevernas uppfattningar om ämnet med 

vad det centrala innehållet skriver fram att undervisningen faktiskt ska beröra.  
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3. Teoretiskt perspektiv 
 

I denna uppsats används en teori som kan bidra till ökad förståelse för hur människors olika 

erfarenheter kan ge uttryck för olika intressen. Den teoretiska utgångspunkten är 

kultursociologisk och vi använder oss av Pierre Bourdieus teorier och begrepp för att förstå hur 

tidigare erfarenheter avspeglas i individers handlingar, livsval och smak. Bourdieu menar att 

det är utifrån det sociala sammanhang en individ växer upp i som denne sedan gör sina val. 

Dessa val, som kan verka ’fria’, hävdar Bourdieu alltså görs utifrån en individs erfarenheter 

och sociala miljö. Bourdieu menade att vissa kunskaper och normer produceras respektive 

reproduceras mellan generationer i en given kultur (Bourdieu, 1977). Detta kultursociologiska 

perspektiv innefattar Bourdieus teoretiska begrepp habitus, kapital, smak och socialt fält. 

Kultursociologiskt ska i detta sammanhang förstås som relationen mellan fenomen och 

strukturer, vad som tillerkänns värde i ett visst specifikt sammanhang (Broady, 1998). Styrkan 

med begreppen är att de är relationella, inget kan förstås utan att kopplas till de andra. På så sätt 

möjliggör de en förståelse för relationen mellan elevers erfarenheter och den praktik och logik 

de möter i undervisningen i idrott och hälsa. 

 

4.1 Habitus  

 

Bourdieu (1977) förklarar habitus som ett teoretiskt begrepp som förklarar hur erfarenheter 

införlivas hos en individ. Detta är dock något som ligger omedvetet hos en människa. Det är 

utifrån en individs habitus som människors olika liv förstås, framförallt genom hur dessa olika 

individer är påverkade och involverade i olika sociala grupper. I dessa sociala grupper finns det 

olika förhållningssätt och det är dessa som sedan ger uttryck för hur olika individer är och beter 

sig. Broady, en av Bourdieus främsta uttolkare i Sverige (se Redelius, 2002:42), förklarar 

Bourdieus habitus-teori som något där en människas habitus har formats av det liv de dittills 

har levt, styr deras föreställningar och praktiker och bidrar därmed till att den sociala världen 

återskapas alternativt förändras. Denna förändring kan ske i händelse av bristande 

överensstämmelse mellan människors habitus och den sociala världen (Broady, 1991). Vidare 

hävdar Broady hur habitus inte visar ursprungets betydelse i sig, utan en individs habitus har 

betydelse i relation till en bestämd social situation och en bestämd social grupp. En individs 

habitus är något omedvetet hos individen – habitus fungerar som en slags inre kompass där 

erfarenheter och mötet med världen förkroppsligas, vilket i sin tur genererar praktiker (Broady, 
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1983). En utgångspunkt utifrån ovanstående är att undervisningen i idrott och hälsa är en 

bestämd social situation som matchar ett visst habitus, och den sociala grupp som eleverna 

befinner sig i är skolklassen.  

 

Bourdieu (1999) förklarar hur habitus bestämmer skillnaden mellan exempelvis bra och dåligt 

och gott och ont. Vad som anses vara bra respektive dåligt är något som definieras olika mellan 

individer (Bourdieu, 1999). Utifrån denna förklaring kan exempelvis olikheterna i elevernas 

upplevelser från undervisningen i ämnet samt intresset för ämnet förstås, då eleverna bär med 

sig olika slags tidigare erfarenheter från uppväxten samt eventuellt blir påverkade av personer 

i deras omgivning, såsom föräldrar och syskon.  

 

Engström (2013) har använt Bourdieus teori om habitus i en svensk kontext, och lyfter där att 

eftersom människors habitus varierar från individ till individ, så ger det upphov till olika 

intressen. Vidare menar Engström att människor är som mest formbara i sin habitus som unga 

eftersom det är då människors sinnen är som mest mottagliga för intryck som sedan formar dem 

som individer. Den habitus som människor formar som unga hänger ofta med dem genom livet, 

men det finns även undantag där människor bryter sig ur och får nya erfarenheter som de förstår 

världen utifrån. Ett exempel på detta är utbildning, som kan spela en stor roll i relation till en 

individs förändring av sin habitus (Engström, 2013).  

 

3.1.2 Grupphabitus 

 

Förutom individhabitus menar Bourdieu (1977) att det även finns något som han benämner 

grupphabitus. Olika grupper har sin specifika habitus, och denne både enar de individer som 

ingår i gruppen och differentierar dem samtidigt från andra grupper. Vidare förklarar Bourdieu 

(1993) att man måste finna det som är karaktäristiskt för en grupp för att kunna förstå gruppens 

habitus. Exempelvis kommer habitus till uttryck genom vår smak, som är en markör för den 

grupp en individ tillhör (Bourdieu, 1993). För denna studie får grupphabitus en innebörd via 

elevernas olika intressen och, via dessa intressen, tillhörighet till en specifik grupp.  
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3.2 Kapital, smak och socialt fält  

 

För att förstå begreppet habitus behövs det ställas i relation till ett par andra begrepp som 

Bourdieus utvecklat; kapital, socialt fält och smak.  

 

Kapital 

Broady (1991) lyfter begreppet symboliskt kapital och hur detta kan ses som det mest 

grundläggande begreppet i Bourdieus teori. Under begreppet symboliskt kapital följer andra 

sorters kapital. Bourdieu (2004) förklarar dem på följande sätt: socialt kapital (sociala nätverk), 

ekonomiskt kapital (pengar, saker, socioekonomiska tillhörigheter), kulturellt kapital 

(förhållningssätt, bildning). Dessa kapital blir symboliska då dess värde erkänns av andra. 

Broady (1991) definierar symboliskt kapital som: ”det som av sociala grupper igenkännes som 

värdefullt och tillerkännes värde” (Broady, 1991: 169). Vidare förklarar Broady (1991) hur det 

’symboliska’ i Bourdieus teori alltid gäller relationer mellan en individs, grupps eller 

institutions tillgångar eller egenskaper å ena sidan, och dispositionerna hos dem som uppfattar 

och värderar dessa egenskaper och tillgångar å den andra (Broady, 1991).  

 

Engström (2013) förklarar att dessa olika kapital samspelar med individens habitus, där det är 

individens bakgrund och tidigare erfarenheter som påverkar vilka tillgångar som tas emot 

(Engström, 2013). Då studien syftar till att ta reda på elevers intresse för ämnet idrott och hälsa, 

är det av intresse att undersöka om vissa kapital i högre grad får ett tydligare värde i 

undervisningen än andra, och om detta är något som tas upp i elevernas svar och eventuellt har 

en påverkan för deras intresse.  

 

Smak 

Bourdieu (1993) förklarar smaker som praktiker (exempelvis sport, fritidsaktiviteter) och 

ägodelarna (möbler, böcker, tavlor, kläder) varigenom smaken kommer till uttryck. Smaken är 

principen bakom dessa val. För att det ska finnas smaker måste det finnas klassificerade varor; 

exempelvis god eller dålig smak, distingerad eller vulgär. Det måste också finnas människor 

med klassificeringsprinciper, med en smak som ger dem möjlighet att finna de varor som passar 

dem, som är ’i deras smak’. Bourdieu hävdar att smak fungerar som en markör för den grupp 

vi tillhör, den miljö vi verkar inom. Uttrycker man smak innebär detta således att man även 

uttrycker avsmak för något annat. Dessa skillnader i smak är ett sätt att markera social 
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tillhörighet (Bourdieu, 1993). Smak blir ett sätt att i denna uppsats hjälpa oss förstå elevernas 

intresse för ämnet idrott och hälsa, och delar av dess undervisning.  

 

Socialt fält 

Bourdieu (2000) menar att ett socialt fält kan definieras som ett system av relationer inom det 

sociala rummet (samhället som vi lever i) mellan positioner, vilka besättes av människor och 

institutioner som strider om något för dem gemensamt. Med andra ord kan socialt fält förklaras 

som en avskild och relativt självständig värld med egna inträdeskrav, egna måttstockar för 

bedömning av framgång och fiasko och egna former för belöning och straff (Bourdieu, 2000). 

Broady (1991) hävdar att ett socialt fält karaktäriseras av specialiserade deltagare och 

institutioner, en specifik sort av symboliskt kapital som ligger till grund för 

trosföreställningarna inom fältet, specifika investeringar, specifika insatser och specifika 

vinster (Broady, 1991).  

 

En individ kan alltså, inom det sociala rummet, ingå i flera olika slags fält och inom dessa 

positionera på sig på olika sätt. Det sociala fältet innefattar alltså den sociala omgivning en 

individ befinner sig i. I denna uppsats kommer det inte undersökas om undervisningen i idrott 

och hälsa är ett socialt fält i Bourdieus bemärkelse, men för denna uppsats innebär fält kontexten 

för själva undervisningen i idrott och hälsa, där eleverna i klassen alla är aktörer i ett specifikt 

socialt sammanhang där vissa tillgångar tillerkänns mer värde än andra.  

 

3.3 Kritik mot teorin  

 

Broady (1991) som har tolkat Bourdieus teorier om habitus är en utav de som även lyfter hur 

det bör finnas en vaksamhet vid användandet av Bourdieus teorier. Han menar att Bourdieus 

teorier till stor del är kopplade till franska förhållanden, vilket kan bli problematiskt eftersom 

samhällen är uppbyggda olika. Trots detta anser ändå Broady att så länge Bourdieus olika 

begrepp inte används direkt översatta så fungerar dem att förhålla sig till i olika kontexter om 

vaksamhet existerar, för denna studie alltså i en svensk kontext (Broady, 1991).  

 

Bourdieu (2004) lyfter kritik som har riktats mot hans egna teorier. Han tar här upp att det finns 

kritik gällande att habitus-begreppet skulle vara förutbestämt och statiskt, vilket han motsätter 

sig (Bourdieu, 2004). Bourdieu menar att trots att habitus kan anses vara statiskt och att det kan 

vara svårt för individen att bryta sina vanor och därmed bli kvar i sin tillhörighet denne har 
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formats i, är det trots allt inte omöjligt för en individ att ändra sin habitus trots att det tar tid för 

detta att ske. Människor tillägnar sig ständigt nya erfarenheter som kan förändra dem, vilket 

enligt Bourdieu (2004) själv uppvisar att oavsett hur en individ förhåller sig till något så kan 

det förändras över tid.  

 

Trots denna kritik finner vi ändå begreppet habitus användbart för denna uppsats eftersom 

studien syftar till att undersöka hur människor uttrycker intresse utifrån sina tidigare 

erfarenheter och upplevelser i livet. Detta kan begreppen som Bourdieu presenterar hjälpa oss 

att få svar på då de förklarar hur individers bakgrund spelar roll i deras smak för något specifikt. 

Engström (2013) har, i motsats till den kritik som lyfts gällande att habitus inte är användbart 

som analysverktyg i andra länder och kring att det ska vara förutbestämt, utfört studier kring 

detta som visar att habitus fungerar i svenska förhållanden. Engströms användning av 

Bourdieus teori fungerar således som ett försvar mot kritiken mot habitus.   
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4. Tidigare forskning  
 

I denna del av uppsatsen presenteras tidigare forskning kring undersökningsområdet för denna 

studie.  

 

4.1 Socioekonomiska faktorer 

 

Elevers bakgrund har påverkan på deras skolgång (se Larsson et al. 2010; Coppola 2015; Sheng 

2015). Coppola (2015) undersökte hur afroamerikanska studenter, bosatta i städer, med låg 

inkomst, tänkte när de skulle välja framtida karriär. Resultaten visar hur stöd från syskon och 

övrig familj är av betydelse i studenternas beslut, samt hur studenterna är väl medvetna om 

deras sociala klass. En student hävdade också att han upplevde att hans hudfärg gjorde att han 

saknade det sociala kapital som hans vänner istället hade (Coppola, 2015). I relation till val av 

yrken visar även en studie av Sheng (2015) hur familjen och den sociala klassen har påverkan 

på vad elever väljer för framtida yrken. Resultaten visar hur den sociala klassen har påverkan 

på elevernas val av karriär; det var påtagligt hur familjens habitus spelade en betydande roll. 

Föräldrar med en hög social position i samhället, med ett stort socialt nätverk och hög inkomst, 

hade i högre grad föreställningar gällande vad deras barn skulle arbeta med (Sheng, 2015).  

 

I undersökningen av Larsson et al. (2010) visar resultaten hur det finns stora skillnader i 

elevernas måluppfyllelse i idrott och hälsa, mellan elever till föräldrar med förgymnasial, 

gymnasial respektive eftergymnasial utbildning. Studien studien hur socioekonomiska 

strukturer villkorar elevers deltagande i idrott och hälsa. Larsson et al. analyserar även tidigare 

resultat från Skolverket, och menar att även denna statistik pekar entydigt på hur elevernas 

villkor och förutsättningar för måluppfyllelse är relaterat till vart de bor och vilken bakgrund 

de har (Larsson et al. 2010). 

 

4.2 Faktorer som påverkar en individs intressen 

 

I relation till habitus finns det studier som visar hur föräldrar påverkar sina barn ur ett 

intresseperspektiv (se Larsson 2003; Redelius, 2004; Valenzuela & Codina 2014; Engström 

2013). Exempelvis visar Engströms (2013) undersökning att de från medelklassen med en högre 

utbildning i större utsträckning ägnar sig åt fysisk motion än de från arbetarklassen med lägre 
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utbildning. Barn i dessa olika sociala grupper tenderar att ta efter sina föräldrar när det gäller 

intresse för fysisk aktivitet. Studien visar att en individs intressen i stor grad hänger ihop med 

individens habitus. Elever som sysslar med föreningsidrott på fritiden känner ofta ett större 

intresse för ämnet idrott och hälsa, eftersom ämnet i stor utsträckning har likheter med 

föreningslivet vilket gör att dessa elever således känner igen sig i ämnet och trivs med det 

(Engström 2013). 

 

Larsson (2003) visar i sin studie hur inställningen till motion hos eleverna var i princip identisk 

med föräldrarnas inställning till motion (Larsson, 2003). Dessutom pekar resultat ur Redelius 

(2004) undersökning på betydande skillnader mellan elevers positiva och negativa inställningar 

till ämnet idrott och hälsa, med avseende på hur de uppfattar sina föräldrars värdering av ämnet. 

Elever med en mer negativ inställning till ämnet tror att deras föräldrar i högre grad anser att 

ämnet är mindre viktigt i jämförelse med vad de positiva eleverna tror (Redelius, 2004). Studier 

visar också hur föräldrars inställning påverkar barnens även i andra sammanhang förutom idrott 

och hälsa. Valenzuela och Codina (2014) gjorde en studie där syftet var att undersöka om 

föräldrars intresse och erfarenhet kring musik hade stor påverkan på att deras barn sedan skulle 

delta i någon form av musikalisk aktivitet. Resultaten visar att chansen är större att ett barn från 

en familj med högt musikaliskt kulturellt kapital börjar syssla med musik. Med andra ord – 

elever från en familj med ett starkt ’musikhabitus’ upplever i högre grad en större glädje och 

ett starkare intresse för ämnet musik i skolan, jämfört med andra elever (Valenzuela & Codina, 

2014).  

 

4.3 Idrottslig bakgrund 

 

En individs idrottsliga erfarenheter påverkar synsättet på ämnet idrott och hälsa (se Larsson 

2009; Redelius, 2004; Londos 2010; Gallé et al. 2015; Åström 2010; 2012). Både Gallé et al. 

(2015) och Redelius (2004) visar hur elever som redan är fysiskt aktiva på något sätt, 

exempelvis inom föreningsidrotten, var mer positivt inställda till ämnet än andra elever då 

ämnets innehåll ofta på många sätt påminde om deras fritidsintresse. Dessutom är kompetensen 

en avgörande faktor för elevers intresse, där det ofta är de elever som tycker bra om ämnet som 

också oftast är de elever som är aktiva inom föreningsidrott (Gallé et al. 2015; Redelius, 2004). 

Denna positiva inställning de elever med idrottslig bakgrund har till ämnet kan möjligtvis 

grunda sig i att de känner sig ’hemma’ i ämnet och upplever sig duktiga. Likaså visar Londos 

(2010) studie hur ämnet idrott och hälsa gynnar de elever som är idrottsligt aktiva på fritiden. 
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Studien visar bland annat hur idrottslärare har någon form av idrottslig habitus, främst inom 

bollsporter. Vidare leder detta till att en stor del av lektionsinnehållet är just bollspel; lärarnas 

positiva erfarenheter från en viss idrottspraktik präglar deras val av aktiviteter, stärker 

självförtroendet och ligger starkt inbäddat i habitus. Dessutom kan läraren utnyttja sitt intresse 

för exempelvis fotboll, genom att knyta an till ett socialt nätverk med de elever i undervisningen 

som också är intresserade av fotboll (Londos, 2010).  

 

Larsson (2009) undersöker i sin avhandling idrottslärarstudenters habitus. I sin studie visar 

Larsson hur idrottslärarstudenters habitus var format av delaktighet i föreningsidrott, de hade 

med andra ord en stark idrottshabitus. Lärarutbildarna uttrycker att studenterna inte är särskilt 

intresserade av det teoretiska innehållet, utan studien visar hur dessa studenters val av yrke 

härstammar från ett intresse kring att fortsätta med sin aktiva livsstil. Valet grundar sig 

egentligen inte på att studenterna vill bli lärare, undervisa eller att de tycker om barn och 

ungdomar (Larsson, 2009).  

 

4.4 Betydelsen av symboliskt kapital 

 

Redelius et al. (2009), Hunter (2004) samt Hay och Macdonald (2010) har i sina undersökningar 

tagit inspiration av Bourdieus nyckelbegrepp. Studien av Redelius, Larsson och Fagrell (2009) 

syftade till att undersöka vad lärare anser vara viktiga delar att beröra och bedöma i 

undervisningen. I studien undersöker de vilka förmågor som tillskrivs värde och anses som 

betydelsefulla i ämnet idrott och hälsa. Resultaten visar hur elevernas tidigare erfarenheter är 

av betydelse för hur de bedöms och bemöts i undervisningen – de elever som har det kapital 

som krävs för att få utrymme i undervisningen gynnas i större utsträckning gentemot de elever 

som inte genom sitt habitus har utvecklat ’rätt’ kapital. Det fält som omedvetet ’utvecklas’ av 

både lärare och elever i undervisningen är ett fält som i stor utsträckning liknar 

föreningsidrottens fält, vilket gör att undervisningen på ett sätt kräver att eleven har erfarenheter 

av fysisk aktivitet på fritiden för att kunna uppskatta och ta till sig kunskaper från ämnet 

(Redelius et al. 2009).  

 

Hunter (2004) menar att idrott och hälsa domineras och styrs av sporter, vilket hon relaterar 

som ’ämnets fält’ i relation till Bourdieus fältbegrepp, och att det därmed finns vissa 

föreställningar gällande exempelvis den duktiga eleven och den fysiska kroppen. Resultaten 

visar hur ’den duktiga eleven’ i ämnet idrott och hälsa antas vara formad efter karaktärsdrag 
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inom kontexten av idrott och hälsa som sport. Hunters slutsats är att genom att förstärka och 

reproducera föreställningar om den ideala kroppen samt vissa färdigheter inom idrott och hälsa, 

kan detta göra att man marginaliserar många ungdomar både från ämnet, fysisk aktivitet, hälsa 

och deras egna kroppar. Genom ämnets likhet med legitimerade sporter har vissa människor 

möjlighet att kunna tillgå socialt och kulturellt kapital genom deras fysiska kapital, medan det 

blir motsatsen för andra (Hunter, 2004). Även Hay och Macdonalds (2010) visar hur det verkar 

vara mer betydelsefullt vilka resurser en elev redan hade snarare än vad fältet och medverkande 

deltagare kunde bidra till att eleverna kunde utveckla. Studien urskiljer bland annat hur lärarna 

uppskattar att engagera sig med de elever som är likasinnade som dem själva; de är med andra 

ord kopplade till de elever som redan ägde det värdesatta kapitalet. Eleverna själva utvecklade 

en stark känsla kring deras förmågor i relation till andra. Eleverna jämförde sina betyg och sina 

förmågor i sport med klasskompisar, och kunde utifrån detta svara på vart de befann sig i 

klassen gällande deras förmågor i ämnet – med hjälp av deras och andras habitus kunde eleverna 

själva placera sig på fältet (Hay & Macdonald, 2010).  

4.5 Sammanfattning 

I tidigare studier går det alltså att urskilja hur tidigare erfarenheter har betydelse för formandet 

av en individs habitus och den smak och de intressen denne utvecklar. Ovan nämnda studier 

visar bland annat hur ämnet idrott och hälsa i stor utsträckning ses som ett färdighetsämne där 

förmågor eleverna redan har är det som värdesätts i undervisningen. Det blir då ofta ’den 

duktige elevens’ sätt att röra på sig som även alla andra elever strävar efter, på grund av ämnets 

förutfattade koppling till föreningsidrotten. Detta gynnar de elever som redan är aktiva inom 

någon form av idrott, och missgynnar de elever som inte har denna idrottsliga bakgrund. 

Med hjälp av det kultursociologiska perspektivet strävar föreliggande studie efter att undersöka 

hur elevers tidigare erfarenheter generellt, inte enbart erfarenheter inom föreningsidrott, 

påverkar deras intresse för ämnet idrott och hälsa. 
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5. Metod 
 

I detta kapitel redovisas studiens metod, samt etiska tillvägagångssätt för studien.  
 

5.1 Val av metod  

 

För undersökningen i denna studie valdes en kvalitativ metod i form av intervjuer med ett antal 

gymnasieelever. En kvalitativ metod var gångbar för denna studie, då dess syfte var att 

undersöka elevers upplevelser och erfarenheter under uppväxten och om detta i sin tur 

eventuellt har påverkan på deras intresse för ämnet idrott och hälsa. Enligt Bryman (2011) 

handlar kvalitativ forskning om att sätta sig in i intervjupersonernas perspektiv gällande vad de 

anser vara vitalt och av betydelse. Den kvalitativa forskaren strävar efter att förstå hur individer 

uppfattar och tolkar sin egen verklighet (Bryman, 2011). Enligt Gratton och Jones (2010) 

kännetecknas kvalitativ forskning av att forskaren strävar efter att få svar på frågorna ’varför’ 

och ’hur’, från intervjupersonens perspektiv. Intervjuer tenderar även att generera i en djupare 

och mer innehållsrik data jämfört med exempelvis enkäter, där respondenterna generellt sett är 

begränsade till korta och relativt enkla svar utifrån enkätens utformning. Gratton och Jones 

menar även att om forskaren är ute efter förklaring snarare än beskrivning, är kvalitativa 

intervjuer den lämpligaste metoden att använda (Gratton & Jones, 2010). Utifrån detta togs 

beslutet att använda intervjuer med en förhoppning om djupare svar och mer ingående 

förklaringar av eleverna.  

 

5.1.2 Individuella intervjuer 

 

Då studien syftade till att undersöka elevers upplevelser under deras uppväxt togs beslutet att 

intervjua eleverna individuellt istället för i grupp. Detta beslut togs på grund av en förhoppning 

att eleverna skulle våga svara på frågor som kan anses som känsliga, samt prata om deras 

uppväxt på ett sätt de möjligtvis skulle tycka hade känts obehagligt att göra inför andra. Gratton 

och Jones (2010) reflekterar över hur forskaren ibland, under något stadie i intervjun, behöver 

ställa frågor som intervjupersonen eventuellt anser som känsliga. Det är ofta frestande för 

forskaren att undvika sådana slags frågor för att undvika sådana situationer, men ibland kan det 

vara så att sådana frågor är väsentliga för den aktuella studien (Gratton & Jones, 2010). Som 

nämnt fanns risken att en del av denna studies intervjupersoner kunde anse vissa frågor som 
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känsliga då intervjuerna gick in på deras uppväxt, därför fanns ett antal riktlinjer i åtanke under 

intervjuerna gällande frågor som eventuellt kunde anses som känsliga. Dessa riktlinjer fanns i 

åtanke under hela intervjuprocessens gång, där det strävades efter att eleven som intervjuades 

skulle känna sig trygg och bekväm gällande att svara på intervjuguidens frågor. Gratton och 

Jones (2010) lyfter dessa riktlinjer, som är följande:  

•   Försäkra oss om att respondenten är fullt medveten om sekretessen av data  

•   Ställ inga känsliga frågor i början av intervjun – vänta tills vi har etablerat förtroende 

hos intervjupersonen. 

•   Försök att inte ställa frågor på ett ’laddat’ sätt. 

•   Se till så att intervjupersonen är medveten om anledningen till att man ställer själva 

frågan – om intervjupersonen kan se meningen med en fråga är det större chans att man 

får ett ärligt svar. 

•   Tvinga inte intervjupersonen att ge ett svar på en fråga de inte vill besvara. De har full 

rättighet att inte behöva besvara några frågor, och kan alltså inte tvingas till det.  

                 (Gratton & Jones, 2010:163).  

 

5.1.3 Semistrukturerade intervjuer  

 

För denna studie valdes semistrukturerade intervjuer, vilket Gratton och Jones (2010) förklarar 

som en metod där forskaren utgår ifrån en intervjuguide, men har ändå ett flexibelt 

förhållningssätt till sin datainsamling där exempelvis frågorna inte nödvändigtvis måste komma 

i en bestämd ordning och intervjupersonen är fri att utforma svaren som den själv vill (Gratton 

& Jones, 2010). Vidare menar Bryman (2011) att det finns utrymme för frågor som inte 

förekommer i den så kallade intervjuguiden att ställas, om intervjuaren anknyter till något som 

intervjupersonen har sagt (Bryman, 2011). Ett semistrukturerat förhållningssätt valdes för dessa 

intervjuer då det fanns en strävan att få ut så mycket som möjligt gällande elevernas 

uppfattningar. Då syftet var att undersöka elevers egna erfarenheter och upplevelser, kan det 

vara svårt att på förhand veta exakt vilka frågor som ska ställas för att få ut så djupa svar som 

möjligt. Semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide (se bilaga 1) valdes för denna studie 

med tanke på att intervjuerna då även får beröra frågor som nödvändigtvis inte var tvungna att 

finnas med i intervjuguiden. Dessa frågor fungerade således mer som sidofrågor och 

möjliggjorde även för vidare utveckling av ämnen som dök upp i samtalet mellan 

intervjupersonerna och oss under intervjuernas gång. 
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Genom att semistrukturerade intervjuer användes fanns en förhoppning att möjliggöra en 

avslappnad situation med intervjupersonerna som tillät en form av samtal mer än att enbart 

ställa raka frågor under hela intervjun, något en semistrukturerad intervju tillåter. Det fanns en 

förhoppning att intervjupersonerna för studien skulle känna att de fick det utrymme som 

krävdes för att på ett avslappnat sätt kunna beskriva och förklara sina erfarenheter för att vi 

skulle kunna få en så god inblick som möjligt i det som intervjuerna berörde.  

 

5.2 Urval 

 

För denna undersökning gjordes valet att intervjua elever som går på gymnasiet, på grund av 

att vi studerar till lärare för just gymnasieskolan. Intervjuerna genomfördes på två olika skolor 

på grund av en strävan att få en bredd i studien som förmodligen inte hade uppnåtts om 

intervjuerna enbart hade genomförts på en skola. Valet av dessa skolor gjordes utifrån den 

geografiska tillgängligheten, samt att vi som forskare hade kontakt med varsin lärare på dessa 

två skolor sedan tidigare inom just ämnet idrott och hälsa från vår Verksamhetsförlagda 

utbildning (VFU) under lärarutbildningens gång. Dessa två lärare kontaktades via mail.  

 

Eleverna intervjuades individuellt för denna studie. De lektioner eleverna undervisades i under 

våra besök skedde i vanliga klassrum. Medan eleverna befann sig i klassrummet med sin lärare, 

satt vi i ett mindre rum i närheten dit eleverna kom. När en intervju var genomförd ombads 

eleven att skicka in en ny frivillig elev, och på detta vis fortsatte det tills vi kände att tillräckligt 

med empiri var insamlat för studien. Totalt intervjuades 17 elever på dessa två gymnasieskolor. 

På den första gymnasieskolan där intervjuerna genomfördes besöktes två klasser på ett 

högskoleförberedande program, under sammanlagt tre lektioner. Intervjuerna genomfördes 

med fem killar och tre tjejer som frivilligt valde att delta i studien. På den andra gymnasieskolan 

genomfördes intervjuerna i tre klasser, även detta under tre lektioner. På denna skola 

intervjuades elever från en klass på ett högskoleförberedande program, och de övriga två 

klasserna gick på ett yrkesprogram program. I dessa klasser deltog två pojkar och sju flickor, 

från det högskoleförberedande programmet var det tre flickor, och från yrkesprogrammen var 

det fyra flickor och två pojkar. Intervjuerna genomfördes med fyra klasser i årskurs 1, samt två 

klasser i årskurs 3.  
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Avsikten i denna studie var att intervjua elever både på högskoleförberedande program och 

yrkesprogram, detta på grund av att valet av gymnasieprogram kan påverkas av en individs 

erfarenheter vilket denna studie undersöker. Gällande antalet killar respektive tjejer för studien 

var detta inte ett val vi medvetet gjorde, utan det var eleverna själva som kom in till klassrummet 

vi satt i om de kände sig villiga att delta i vår studie. Valet av att undersöka olika 

programinriktningar på gymnasieskolor gjordes inte utifrån föreliggande studies syfte, utan 

valet togs på grund av en förhoppning att få en bredd i elevernas utsagor. 

 

5.3 Genomförande 

 

Intervjuerna genomfördes på dessa två gymnasieskolor. Båda lärarna på dessa två skolor hade 

ordnat så att intervjuerna kunde genomföras i ett mindre klassrum, för att möjliggöra lugn och 

ro utan yttre påverkningar från det aktuella klassrummet och korridorer.  

 

Valet att intervjua eleverna under lektioner som inte var i ämnet idrott och hälsa gjordes på 

grund av att det då förmodligen hade blivit mer synligt vilka elevernas individuella inställning 

hade varit till ämnet; exempelvis hade elever som inte är ombytta kunnat indikera på att de inte 

finner ämnet intressant. Även faktorer såsom hur eleverna hade varit klädda under lektionen, 

om vissa till exempel hade varit klädda i träningskläder med klubbmärken och liknande på, 

hade kunnat påverka vår uppfattning gällande vilka elever som var de ’duktiga’ och därmed 

direkt ’intresserade’ av ämnet och tvärtom. Dessutom fanns en strävan att få med så många 

olika elevperspektiv på ämnet idrott och hälsa som möjligt, både de som ansåg ämnet oerhört 

intressant men även de som fann ämnet meningslöst. Med tanke på detta vågade vi inte ta risken 

att gå miste om de elever som inte tyckte ämnet var intressant och därmed kanske inte ens hade 

dykt upp på själva lektionen i idrott och hälsa, om valet att intervjua elever under lektioner i 

själva ämnet hade gjorts.  

 

Tiden för varje intervju blev mellan 15-30 minuter långa, detta på grund av att vissa elever var 

mer utförliga i sina svar och samtalen flöt på bra medan vissa andra elever hade lite svårare för 

att formulera sig. I de fall då eleverna hade svårt att uttrycka sig, kunde vi som intervjuare 

utnyttja valet av semistrukturerade intervjuer genom att ställa följdfrågor och samtala med 

eleven, för att på så sätt kunna få ut mer utvecklande svar. Upplägget på den andra skolan 

fungerade precis likadant som på den första, där vi presenterade oss och fick sitta i ett avskilt 

klassrum för att genomföra intervjuerna. Samma intervjuguide användes för båda skolorna.  
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När vi presenterade oss och vår studie var vi även noggranna med att fråga eleverna om 

samtycke gällande att spela in alla intervjuer på våra iPhones i ’röstmemon’, på grund av att 

det skulle bli svårt att hinna anteckna deras svar samtidigt som vi intervjuade dem. Vi förklarade 

också att detta var näst intill nödvändigt för att vi skulle kunna göra en rättvis transkribering av 

intervjuerna vid ett senare tillfälle. Dessutom är en fördel med att spela in intervjuerna att man 

som forskare kan spola fram och tillbaka, och lyssna både vad eleverna uttrycker men också på 

vilket sätt de uttrycker det på. Detta kan säga en hel del om det vi som forskare är ute efter för 

denna studien, nämligen deras upplevelser och intresse för ämnet idrott och hälsa, som annars 

hade riskerat att gå förlorat.  

 

Efter att insamlingen av empirin var avklarad transkriberades intervjuerna där vi renskrev på 

datorer ordagrant vad som sades för att inte kringgå något som sades. När transkriberingarna 

var klara påbörjades genomläsning av intervjuerna upprepade gånger för att kunna urskilja 

teman som passade studiens frågeställningar. För att identifiera teman användes nyckelord som 

bedömdes väsentliga för studien; upplevelser och erfarenheter. När eleverna berättade om sina 

upplevelser kopplades detta främst till studiens första frågeställning, som handlar om hur 

eleverna ser på ämnet idrott och hälsa samt vad de har för upplevelser av ämnet. Här fanns det 

ett par frågor från vår intervjuguide som särskilt behandlade detta område, därför lades extra 

fokus på dessa svar från eleverna när teman skulle tas fram. Det andra begreppet, erfarenheter, 

relaterades främst till studiens andra frågeställning. Här ställdes frågor till utsagorna som 

exempelvis; vad nämner elever för faktorer som eventuellt kan påverka deras intresse för 

ämnet? Här framkommer både svar gällande elevernas erfarenheter kring idrott på fritiden samt 

hur deras föräldrar värderar olika aspekter både av skola men även hur de värderar idrott 

överlag. Med utgångspunkt i detta framkom sedan teman som ytterligare behandlades vidare ur 

olika aspekter. I elevernas utsagor söktes sammanhang som kunde relateras till Bourdieus 

kultursociologiska perspektiv, och försökte förstå hur elevernas svar gällande deras 

erfarenheter och upplevelser kunde höra samman med de begrepp Bourdieu har utvecklat.  

 

5.4 Trovärdighet och äkthet 

 

Guba och Lincoln (1994) föreslår två grundläggande kriterier för bedömning av en kvalitativ 

undersökning – trovärdighet och äkthet. De menar att det kan finnas många fler beskrivningar 

än endast en gällande den sociala verkligheten, att det inte är möjligt att komma fram till en 
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optimal bild av denna verklighet.  

Trovärdighet innebär att man som forskare försöker säkerställa att man har agerat i god tro samt 

hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö, medan äkthet innebär att undersökningen 

ska spegla en rättvis bild av de olika åsikter och uppfattningar som finns i den grupp av 

människor som studerades (Guba & Lincoln, 1994).  

För att få denna studie trovärdig och äkta användes en intervjuguide formulerad av Larsson 

(2003) som vidareutvecklades av oss för att passa föreliggande studie. Denna intervjuguide 

användes i alla intervjuer, detta för att frågorna som ställdes i intervjuerna skulle bli likvärdiga 

och förhoppningsvis leda till vidare reflektioner från eleverna kring deras upplevelser och 

tankar. Bryman (2011) förklarar hur forskaren i en kvalitativ undersökning vill ta utgångspunkt 

i intervjupersonens uppfattningar och försöka se världen med dennes ögon (Bryman, 2011). Då 

denna studie syftar till att undersöka just elevers upplevelser och erfarenheter av ämnet idrott 

och hälsa i relation till deras nivå av intresse för ämnet, var det vitalt att vi var trovärdiga i vår 

sammanställning av resultaten gällande hur eleverna hade uttryckt sig i deras yttranden, då detta 

var av intresse för studien. För att ha möjlighet att göra detta underlättade det att alla intervjuer 

hade spelats in, så att de sedan kunde spelas upp och lyssnas på upprepade gånger. Genom att 

gå tillväga på detta sätt gjorde detta att elevernas upplevelser och tankar förmodligen framkom 

på ett tydligare sätt än vad de hade gjort om svaren endast hade skrivits ner för hand. Förutom 

detta finns det även en fördel i att kunna lyssna hur eleverna säger något och inte bara vad, då 

detta har tendens att betonas på ett tydligare sätt i en inspelning jämfört med en anteckning.  

5.5 Etiska aspekter  

 

Bryman (2011) belyser fyra etiska aspekter forskaren bör ha i åtanke under forskningens gång. 

Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentalitetskravet och nyttjandekravet 

(Bryman, 2011). Följande aspekter kommer nedan att ställas i relation till den aktuella studien 

och hur undersökningen genomfördes. 

Gällande informationskravet började vi med att samla klassen, presentera oss samt vår studie 

och dess syfte. Vi förklarade hur själva intervjuerna skulle gå till, informerade om inspelningen 

på våra mobiltelefoner samt informerade eleverna om att det var helt frivilligt för dem att delta 

men att vi skulle vara ytterst tacksamma om de valde att ställa upp för intervjuerna. När vi 

dessutom satt i ett avskilt klassrum, och alltså inte själva ’pekade ut’ vilka elever som skulle 
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intervjuas, så ledde detta till ytterligare ett steg av frivillighet då eleverna själva fick gå in till 

oss för att intervjuas, vilket ingen som inte ville medverka i studien förmodligen hade gjort. I 

relation till samtyckeskravet påpekade vi för eleverna att de skulle vara helt anonyma i studien 

om de valde att medverka. Dessutom, i och med att eleverna som intervjuades för denna 

undersökning gick på gymnasiet och var därmed alla över 15 år, var inget godkännande från 

elevernas vårdnadshavare nödvändigt. Beträffande konfidentalitetskravet var vi extra 

noggranna med att informera eleverna om att varken namn, ålder eller namn på deras skola 

skulle synas i studien, då vi presenterade studien – de skulle vara helt anonyma. Till sist, i 

relation till nyttjandekravet, påpekade vi också hur den empiri vi samlade in under intervjuerna 

enbart skulle behandlas utav oss och enbart i detta arbetes syfte, vilket innebär att ingen annan 

förutom vi skulle ta del av de fullständiga intervjuerna som eleverna ställde upp på.   
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6. Resultat  
 

I följande del av uppsatsen kommer studiens resultat att redovisas. Det som framkommer i 

intervjuerna med eleverna är vilka upplevelser eleverna har av ämnet idrott och hälsa, samt 

vilka erfarenheter elever bär med sig som eventuellt har en påverkan på deras intresse för ämnet. 

Citaten från intervjuerna benämns med siffror, exempelvis ’Intervju 1’, vilket står för vilken 

intervju i ordningen de genomfördes med respektive intervjuperson.  

 

6.1 Gymnasieelevers upplevelser av undervisningen i idrott och hälsa 

 

Denna första del i resultatet utgår ifrån studiens första frågeställning: Vilka upplevelser har 

gymnasieelever av undervisningen i idrott och hälsa?  

 

Följande fem teman framkom genom att ställa den transkriberade texten frågor som exempelvis 

vad eleverna tyckte om ämnet idrott och hälsa, samt hur de upplever att undervisningen i ämnet 

ser ut.  

 

o   Ämnet är ’roligt’ 

o   Ämnet är ’tråkigt’ 

o   Ämnet är bollsport  

o   Ämnet är utpekande  

o   Ämnet är en aktivitet  

 

Ämnet är ’roligt’ 

De allra flesta elever vi intervjuade uttryckte att ämnet idrott och hälsa är ’roligt’, då det ofta är 

fysisk aktivitet som står i fokus och ofta är ett lektionsinnehåll dessa elever finner givande på 

ett eller annat sätt. Eleverna menade att ämnet är roligt just på grund av de aktiviteter som 

genomförs under lektionstid och att dessa då är underhållande att utföra. 
 

”Jag tycker det är skitkul!” 

”Av vilken anledning?” 

”Ja jag brinner för allt inom idrott, det är kul vad det än är, förutom dans…” 

   (Intervju 1, högskoleförberedande program). 
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Andra elever påpekade istället hur de tyckte om ämnet och att det var ’roligt’ på grund av att 

det blir ett slags avbrott från lektioner i de andra ämnena, att man slipper sitta stilla i ett klassrum 

och oftast enbart arbetar teoretiskt. I idrottshallen blir det istället ett praktiskt arbete, vilket 

eleverna såg som en skön variation i skolvardagen. 

 
”Jag tycker att det är väldigt kul. Det är väldigt kul för man kommer ifrån det här att man ska 

sitta och får göra något praktiskt… Kul med omväxling liksom.” 

  (Intervju 3, högskoleförberedande). 

 

Att de allra flesta eleverna som deltog i denna studie tyckte om ämnet idrott och hälsa var det 

inga större tvivel om. Eleverna delade med sig om positiva upplevelser av ämnet där mycket 

ställdes i relation till deras intressen på fritiden. 

 

Ämnet är ’tråkigt’ 

Trots att de allra flesta elever uttryckte positiva upplevelser i ämnet idrott och hälsa, fanns det 

även elever i studien som menade att ämnet är meningslöst och ’tråkigt’. Dessa elever hävdade 

bland annat att ämnet inte känns lika viktigt som andra ämnen, att det man gör under lektionstid 

inte upplevs som givande och meningsfullt. Dessutom var det ’jobbigt’ att ha idrott. 

 
”Hatar idrott, hahaha.” 

”Haha, ja okej. Och varför gör du det?” 

”Näe jag tycker bara det är jobbigt och tråkigt […] Tror nog det är lite utav allt, att man inte 

orkar, sen att det är såhär tvång…” 

    (Intervju 10, yrkesprogram).  

 

Det fanns uttryck för att dessa elever inte kände sig bekväma i ämnet, och menade att ämnet 

mest var onödigt. 

 

Ämnet är bollsport 

Det fanns uttryck i intervjuerna för att det mest förekommande lektionsinnehållet i ämnet var 

olika bollsporter. Vissa elever uttryckte detta i en väldigt positiv ton, medan vissa andra var 

negativt inställda till detta och menade att det var en av anledningarna till att man inte tyckte 

om ämnet. De elever som uttryckte detta i negativ betoning var också de som ofta under 

intervjuernas gång lyfte att de saknar något specifikt lektionsinnehåll som de inte anser 



	   29	  

förekommer så ofta, och att detta ibland kan vara en anledning till att man inte tycker om ämnet 

särskilt mycket. 

 
”Alltid bollsporter, haha. Och jag gillar inte bollsporter […] Nej men jag tycker det är svårt med 

lagarbete… jag är sån här, ensamvarg. Och ofta så är det ju en massa bollar som flyger och 

håller på och jag är lite bollrädd. Och så blir det också det där att det flyger bollar överallt, och 

så ska man titta, och då blir jag yr… och då blir det jättejobbigt.” 

”Mm. Vad tycker du förekommer sällan då?” 

”Dans. Och gymnastik! Det där när man ska hålla på med redskap… och det är saker som jag är 

bra på, haha. Det känns väldigt såhär bara ’men hallå?!’ Så det känns ändå orättvist, lite grann, 

att det man ändå känner sig bekväm i inte är så ofta. För jag kan ju aldrig riktigt visa… vad jag 

kan, om vi jämt kör nån fotboll, och jag känner att jag vet ju inte ens vad en, liksom, målvakt 

ska göra, och så bara skriker alla på mig hur man ska göra, och det har hänt många gånger att 

man har fått liksom kommentarer bara ”varför gjorde du inte så för?!” och man bara ”men jag 

vet ju inte vad fan du menar…” Man märker det speciellt med dom som man vet håller på med 

fotboll mycket på fritiden och sådär, man märker ju det att dom är ju heltossiga på lektionerna... 

Tävla, det tycker jag också är kul, men… det blir svårt när man inte vet vad man ska göra.” 

   (Intervju 9, högskoleförberedande program).  
 

De elever som istället var positivt inställda till bollsportens utrymme i undervisningen uttryckte 

å andra sidan inte att de egentligen saknar något speciellt moment i undervisningen, utan är 

nöjda med utformningen på lektionerna som den ser ut.  

 
 ”Det är mycket med bollar och så på lektionerna […] För det passar alla, liksom.” 

 ”Vad är du mest intresserad av i ämnet?” 

 ”Det är med boll och så.” 

    (Intervju 2, högskoleförberedande program).  

 

Det var också, till största del, just dessa elever som uttryckte ett stort intresse för ämnet – att 

det var deras favoritämne i skolan.  

 

Ämnet är utpekande  

Eleverna lyfte under intervjuerna hur ämnet kan skilja sig från andra ämnen inte enbart i positiv 

bemärkelse utan även i negativ, då i form av att undervisningen kan vara väldigt utpekande på 

ett kroppsligt sätt då det handlar om mycket ”görande” i ämnet. En skildring i elevernas svar 

var att de elever som fann ämnet som ’roligt’ och intressant i större utsträckning reflekterade 

över hur ämnet kan vara utpekande för andra snarare än för dem själva. 
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”Jo, asså man kommer ju närmre varandra, när man gör lagsporter och såna grejer så lär man ju 

känna varandra, om man precis har börjat skolan och såna grejer. Så det är ju bra. Jag vet ju 

vissa däremot som har det jobbigt, om man gör nåt fel och så, felpassning eller vad som helst, 

och klassen kanske tittar på en såhär, då drabbas dom av det i flera veckor framåt och tänker 

massa på det…” 

                         (Intervju 14, högskoleförberedande program). 

 

De elever som istället inte tyckte om ämnet menade att undervisningen kan vara obehaglig just 

på grund av att de själva känner sig utpekade och ofta otillräckliga i det som ska göras under 

lektionstid. 

 
”Hur tycker du självförtroendet påverkas av ämnet idrott och hälsa i skolan?” 

”Eh… negativt, för mig liksom, för att jag sitter ju bara där och glor… jag kan ju inte vara med, 

och… jag vet ju att är jag med så gör jag ju bara bort mig, så… Självförtroendet påverkas ju av 

att alla ser vad man gör, särskilt om man inte är så duktig i ämnet.” 

    (Intervju 11, yrkesprogram).  

 

Oavsett vilket intresse eleverna hade för ämnet samt vilken inställning de hade till ämnet, gavs 

det i varje intervju uttryck för utpekande moment under lektionstid. Jämförelser drogs ofta till 

det som eleverna refererade till som ’teoretiska ämnen’, där det inte syns lika tydligt om man 

misslyckas eller känner sig otillräcklig jämfört med under lektionstid i idrott och hälsa. 

 

Ämnet är en aktivitet 

Vad som framkom i intervjuerna med eleverna för denna studie var att eleverna upplevde ämnet 

som en aktivitet. De menade att det var mycket ’görande’ i ämnet och att det också var det som 

läraren senare bedömde.  

 
”Det är ofta dom har dom här man ska göra simning, orientering och friidrott och dans som jag 

tror man är tvungen att ha och sen är det alltid .. det är inte så mycket teori såhär. Det har varit lite 

en vecka ska man vara hemma och springa 30 minuter om dan för att se hur man utvecklas och 

sånt, men annars är det bara i allmänhet dom sakerna man ska göra och när man har gjort dom så 

kommer såhär innebandy och andra saker som man ska visa att man ska klara.” 

   (Intervju 8, högskoleförberedande program). 
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Många elever, oavsett intresse för ämnet, menade att något som också var viktigt i ämnet idrott 

och hälsa var att ofta vara ombytt, att ofta ’hjälpa till’ under lektionstid samt att ’göra sitt bästa’ 

– många elever menade att gjorde man detta kunde man heller inte bli underkänd i ämnet.  
 

”På idrotten är det väll att göra sitt bästa tycker jag. Alla är olika och kan olika saker så att om 

man gör sitt bästa så kan man ju inte göra mer och de kan inte begära så mycket mer av en … och 

sen hänga med på lektionerna och lyssna på vad hon säger och helt enkelt göra sitt bästa.” 

   (Intervju 8, högskoleförberedande program). 

 

”Ja men det är ju bara till att vara med och vara omklädd, asså man behöver ju inte vara duktig 

eller så på nåt.” 

    (Intervju 11, yrkesprogram). 
 

Dessa resultat pekar på att eleverna i denna studie ser ämnet idrott och hälsa som ett praktiskt 

ämne där någon kunskap inte nämns, förutom möjligtvis den praktiska kunskapen att delta och 

åtminstone ’försöka sitt bästa’, då skulle man få bra betyg.  

 

6.2 Gymnasieelevers erfarenheter i relation till deras intresse för ämnet idrott och hälsa  

 

Denna del av resultatsammanställningen utgår ifrån studiens andra frågeställning: Vilka 

tidigare erfarenheter har enligt gymnasieelever betydelse för deras intresse för ämnet idrott och 

hälsa? 

 

Genom bearbetning av data i relation till ovanstående frågeställning, har följande tre teman 

framkommit:  

 

o   Föreningsidrottens påverkan 

o   Föräldrars bakgrund  

o   Upplevd kompetens  

 

Föreningsidrottens påverkan 

Föreningsidrotten och fritidsaktiviteter var det som eleverna tydligast påpekade hade påverkan 

på deras intresse för ämnet idrott och hälsa. De elever som var intresserade av ämnet var också 

oftast de elever i studien som har varit aktiva alternativt är aktiva just nu inom någon form av 

aktivitet med koppling till föreningsidrott. Det vanligaste var att eleverna var aktiva inom någon 
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bollsport som exempelvis fotboll och innebandy, men även andra aktiviteter såsom ridning och 

badminton nämndes som fritidsintressen i intervjuerna. De elever som hade erfarenhet inom 

någon slags föreningsidrott hävdade i hög grad att deras intresse för ämnet idrott och hälsa är 

starkt. Hos dessa elever fanns det inte uttryck för några egentligen negativa aspekter med ämnet 

idrott och hälsa, utan de kände under lektionstid en bekvämlighet och trygghet som de anade 

härstammade just från deras erfarenheter av föreningsidrott.  

 
”Bästa ämnet, jag tycker det är skitkul.” 

”Vad är du mest intresserad av i ämnet?” 

”Nej men det är ju bollsport. Och, ja, speciellt om det är fotboll då […] men det är ju för att jag 

spelar fotboll, jag är ju bäst på fotboll så då… ja. Det är roligt typ, det är kul att göra det man är 

bra på liksom oftast. Man känner sig ju trygg.” 

    (Intervju 15, yrkesprogram).  

 

De elever som istället inte hade denna idrottsliga bakgrund var också oftast de elever i studien 

som uttryckte ett svagt intresse för ämnet, som varken tyckte det var ’roligt’ eller 

intresseväckande. Skillnaden för intresset för ämnet mellan dessa elever och de elever som var 

aktiva inom föreningsidrott på sin fritid var uppenbar, då de elever som var aktiva ofta drog 

paralleller mellan lektionsinnehållet och sin sport, medan de elever som inte hade dessa 

idrottsliga erfarenheter istället såg ämnet som relativt meningslöst och därmed inte fann det 

intressant.  
 

”Ja du, det är inte mitt favoritämne direkt… Det är väl så att de som är intresserade och håller på 

med något på fritiden, de tar ju mest plats på de lektionerna så det blir lite att man hänger efter 

och typ inte får den där gemenskapen som man kanske behöver ha för att tycka det är så kul…” 

”Mm. Varför tror du att det är så då?”  

”Ja men det är ju att man känner sig bekväm i det redan, asså dom som gillar ämnet.” 

   (Intervju 4, högskoleförberedande program).  
 

En skildring är också att några av de elever som hade svagt intresse för ämnet trots detta kunde 

nämna att deras intresse för ämnet skulle kunna öka. Dessa elever menade att lektionsinnehållet 

till största del består av de klassiska bollsporterna, och om bara lektionsinnehållet hade ändrats 

från att ha ett fokus på sport till att oftare beröra aspekter som kan påverka den individuella 

hälsan utifrån olika typer av träningsmetoder, som alltså inte måste innebära att genomföra 

olika sporter, hade dessa ’ointresserade’ eleverna funnit ämnet mer meningsfullt. 
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”Ja för det är ju det mesta man gör tyvärr. Typ spelar fotboll och basket och sånt där.” 

”Okej. Vad skulle du föredra istället då?”  

”Ja, men, alltså… jag tycker att man typ springer och är ute och promenerar och sånt där, det 

händer inte så ofta. Eller typ styrketränar, det gör man inte heller så mycket, sånt för att må bra. 

Det är mest bollsporter och sånt där […] asså, jag har aldrig tyckt det är speciellt roligt med 

bollsport och… asså, man är ju aldrig bäst, asså jag kommer knappt åt bollen när jag spelar med 

killarna, så jag tycker inte det är kul. Näe… det gynnar inte mig på något sätt, typ.” 

   (Intervju 11, högskoleförberedande program). 
 

Föräldrars bakgrund 

När intervjuerna berörde elevernas föräldrar och deras bakgrund och intressen, framkom i 

intervjuerna tre olika typer av intressen som vi valt att fokusera på för denna resultatdel; intresse 

för föreningsidrott, intresse för spontana fritidsaktiviteter samt intresse för skolan.  

 

De elever som själva var aktiva inom föreningsidrott på sin fritid hade alla minst en förälder 

som varit aktiv inom denna typ av aktivitet. Dessa elever hävdade att det var denna förälder, 

eller bägge föräldrar, som hade fått dem till att börja med aktiviteten de var aktiva inom. Då 

dessa elever också oftast var de som uttryckte ett intresse för ämnet idrott och hälsa i skolan, 

framkom det under intervjuerna att även deras förälder eller bägge föräldrar ansåg ämnet som 

viktigt och hade själva haft stort intresse för det under deras egen skolgång.  

 
”Det har alltid varit mycket med fotbollen, för jag har spelat fotboll sen jag var sex år och min 

bror med… Och pappa var tränare i alla lag med […] jag började med fotboll mycket för att 

pappa ville att vi skulle testa liksom.” 

”Hur ser dina föräldrar på ämnet idrott och hälsa?” 

”Jo men de tycker att det är viktigt. I alla fall pappa, han har alltid tyckt idrott är viktigt, mamma 

är såhär att ’du gör ditt bästa på idrotten’ och utanför är det alltid att om jag inte tränar fotboll så 

pushar pappa mig att jag alltid ska ut och springa eller göra något annat för att hålla igång och 

inte tappa… och sen tycker de att det är lika viktigt som något annat ämne att göra bra ifrån sig 

i.” 

   (Intervju 8, högskoleförberedande program).  

 

Liknande kopplingar som i svaren ovan gick att urskilja i svaren från de elever som inte själva 

var aktiva inom föreningsidrott på sin fritid. Ingen av dessa hade föräldrar som själva varit eller 

är idrottsintresserade, vilket även speglade hur de såg på ämnet idrott och hälsa i skolan. Ämnet 

var av dessa föräldrar oftast något som ansågs mindre viktigt än andra ämnen. 
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Under intervjuerna berördes även ett område där eleverna fick svara på om de har erfarenheter 

av spontana fritidsaktiviteter under sin uppväxt tillsammans med sin familj; såsom att åka 

skidor, åka skridskor, åka till simhallen eller vistas ute i naturen och exempelvis fiska, vandra 

eller paddla kanot. Även här var det oftast de elever i studien som hade idrottsintresserade 

föräldrar som hade erfarenhet av dessa typer av aktiviteter.  

 
”Ja mycket vi har båt och såhär… tält, som vi brukar vara ute med. Sen paddlar vi kanot ibland 

hela familjen också.” 

   (Intervju 6, högskoleförberedande program). 

 

”Har du varit medlem i någon förening?” 

”Ja, jag spelade fotboll så då var jag medlem och sen med ridningen och sen… Plus att jag 

springer, det har jag genom mamma, de föreningar som de är medlem i hon och pappa […] 

mamma och pappa har såhär en löpklubb så det är den jag varit med i och sen även andra som de 

varit med i […] alltså pappa har inte varit jätteintresserad av idrott innan han träffade mamma… 

För mamma, på hennes sida så tränar dom flesta, så han har såhär orienterat och paddlat kanot 

och mountainbike… Och mamma har mest löpning, cykling och simning då för hon kör 

Ironman. Hon har varit med i 20 stycken nu.” 

”Oj! Då förstår jag att hon tränar en hel del.” 

”Ja… men hennes pappa höll på med det innan så hon tog väl efter där.”  

   (Intervju 6, högskoleförberedande program).  
 

Många av de elever som inte hade föräldrar som var intresserade av idrott eller fysisk aktivitet 

överlag svarade istället att de sällan hade gjort något sådant under sin uppväxt med sin familj. 

 

Slutligen visade det sig att föräldrarnas intresse för skolan, både gällande sin egen 

utbildningsbakgrund samt intresset för den berörda elevens skolgång, ofta var avgörande i hur 

eleven själv såg på skolan. Det som också framgick under intervjuerna var att elevernas 

ambitionsnivå för skolan i många fall utgick från föräldrarnas erfarenhet och ambition för 

skolan och framtida yrken. De elever som hade hög ambitionsnivå i skolan, både gällande de 

aktuella betygen men också var fast beslutna att studera vidare efter gymnasiet, var i de flesta 

fall de elever som hade föräldrar som själva hade eftergymnasial utbildning. Dessa elever ville 

oftast mer än enbart ’klara sig’ i skolan och ansåg att man var tvungen att prestera högre för att 

komma någon vart i livet. En skillnad var att några elever i denna studie som inte hade föräldrar 

som var utbildade talade istället om prestation som något helt annat – de menade att man 
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presterat riktigt bra om man ’klarade sig’ i de ämnena man läste och hade inte tankar på vidare 

studier i första taget. 

 
”Min mamma, eh just nu så jobbar hon inte för tillfället, men pappa han är mångsysslare och 

håller väl på med lite allt möjligt.” 

”Vet du om dom har gått någon eftergymnasial utbildning?” 

”Eh min mamma gick Komvux, vet jag… Men inget annat.” 

    (Intervju 13, yrkesprogram). 

 

”Jag tycker det är viktigt att vara målinriktad i skolan, för att kunna klara något liksom. Så det är 

jätteviktigt att prestera bra.” 

”Mm. Räcker det med att bara klara sig i ämnena eller vill du mer än det?” 

”Jag vill ju liksom klara det, det är ju viktigt, men vissa grejer är jag väl inte så motiverad till 

så… Så man nöjer ju sig absolut med att klara sig i allt.” 

    (Intervju 13, yrkesprogram).  
 

I elevernas utsagor framgick det hur deras värderingar och intressen, då bland annat för ämnet 

idrott och hälsa men även andra aspekter som nämndes under intervjuerna, oftast speglade de 

värderingar och intressen som deras föräldrar i sin tur hade.  

 

Upplevd kompetens  

En betydande faktor för elevernas intresse för ämnet idrott och hälsa var den självupplevda 

kompetensen i ämnet. Resultatet visade att det oftast var de elever som kände sig duktiga och 

tillräckliga i ämnet, kanske till och med överlägsna, som fann ämnet intressant och då till stor 

del på grund av just detta. Många av dessa elever refererade också till sin idrottsliga bakgrund 

och kopplade samman likheter med deras aktivitet och undervisningen i ämnet idrott och hälsa, 

och menade på att kunskapen de har fått från deras aktivitet till stor del gynnar dem i 

undervisningen. 
 

”Ja men bollsporter och så är ju det jag gillar mest.” 

”Hur kommer det sig att du känner att du tycker att det är det du tycker är roligast?” 

”Ja men det är ju det jag har hållit på med mest i livet, som jag är bäst på, på fritiden […] Jag är 

ju bättre på det än dom andra grejerna liksom så det är ju roligare liksom, man vet ju vad man 

håller på med.” 

                       (Intervju 14, högskoleförberedande program).  
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På samma sätt kunde en likhet urskiljas mellan de elever som inte hade intresse för ämnet och 

deras upplevda kompetens. Det var, i de flesta fall, de elever som inte hade idrottsliga 

erfarenheter från sin fritid som också upplevde att de inte var duktiga i ämnet. Under lektionstid 

uttryckte vissa elever hur de känner sig förvirrade och inkompetenta inom de flesta områden 

som undervisningen berör. Det kunde också urskiljas en koppling mellan lektionsinnehållet, 

som många elever som nämnt upplever till största del består av bollsport, och den upplevda 

kompetensen. Hade man inte den idrottsliga erfarenheten i sporten kände man sig inte ’duktig 

nog’ under lektionstid. Här beskrevs även ofta en jämförelse mellan dem själva och de 

klasskompisar som däremot, enligt dem själva, besatt de idrottsliga förmågor som krävdes, då 

ofta relaterat till tävlingsidrotten.  

 
”Asså, ja… Asså det är ju typ vissa grejer som man tycker typ bara ’fotboll är jag inte så bra på’ 

om man kollar jämfört med dom andra som spelar, på idrottslektionen då, för då ska man liksom 

vara lika bra för dom för att kunna få vara med, men annars kan man ju liksom inte det… så det 

blir ju det, man går liksom där och bara ’näe…’ ” 

    (Intervju 12, yrkesprogram). 

 

”Anser du att självförtroendet påverkas av ämnet?” 

”Jag har nog påverkats negativt, när jag känner att jag ’[Elevens namn], du ska liksom spela 

fotboll här nu med [Klasskamrats namn] och company’, asså dom som spelar fotboll på fritiden, 

och man känner att liksom ’okej, jag vet ju inte ens hur jag sparkar ordentligt på bollen’, då har 

jag ju sänkts ganska mycket… men sen, nästa lektion, då kanske man har gymnastik och då höjs 

det igen för då är det plötsligt jag som får visa alla hur man ska göra, och är liksom, bäst, 

haha…” 

   (Intervju 9, högskoleförberedande program). 

 

Eleverna i denna studie ger uttryck för att graden av kompetens inom ämnet är av betydelse i 

relation till deras intresse för ämnet. Eleverna menar att upplevelsen av den egna kompetensen 

även ställs i relation till hur självförtroendet påverkas, vilket många elever menar påverkas 

starkare i ämnet idrott och hälsa på grund av dess ofta praktiskt utformade karaktär.  
 

6.3 Sammanfattning av resultat 

 

Sammanfattningsvis visar studiens resultat hur många elever ser positivt på ämnet idrott och 

hälsa och har ett stort intresse för det. Eleverna i studien reflekterar över hur ämnet kan vara 

kroppsligt utpekande. Det är dock de elever som gillar ämnet som nämner hur ämnet kan vara 
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utpekande ’för andra’ och inte sig själva, och de elever som inte trivs i undervisningen i ämnet 

talar istället om en känsla av utpekande för egen del. Resultaten visar också att eleverna 

upplever att innehållet i ämnet främst är bollsport. När eleverna talar om sina upplevelser av 

ämnet är det framförallt aktiviteterna i ämnet som berörs – ämnet ses som ett färdighetsämne 

av eleverna och det är inga direkta kopplingar till någon annan slags kunskap som tas upp under 

intervjuerna.  

 

Studiens resultat visar också att beträffande elevernas intresse för ämnet spelar deras tidigare 

erfarenheter såsom föreningsliv en väsentlig roll, men också deras föräldrars intressen och 

värdering av idrott över lag var av betydelse. Sett till skolan i allmänhet var det också de elever 

med utbildade föräldrar som i större utsträckning ställde högre krav på sig själva 

prestationsmässigt och ville studera vidare, medan de eleverna som inte hade utbildade föräldrar 

istället oftast nöjde sig med att ’bara klara sig’ i ämnena och ville först och främst jobba efter 

gymnasiet istället för att studera vidare.  
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7. Analys 
 

I följande kapitel analyseras studiens resultat utifrån teorin om habitus. Kapitlet är uppdelat i 

två underrubriker utifrån två av Bourdieus nyckelbegrepp i relation till habitus.  

 

7.1 Idrottslig kompetens är ett kapital som ger avkastning  
 
 
Idrottsliga erfarenheter var det som i intervjuerna benämndes som den faktor av störst betydelse 

för elevernas intresse för ämnet idrott och hälsa. De elever som hade tidigare erfarenheter av 

idrott kan förklaras av att det känner sig bekväma i undervisningen, har en habitus med smak 

för idrott. Undervisningens utformning och innehåll framstår som en social praktik där dessa 

elever gynnas medan andra missgynnas. De elever som inte fann ämnet intressant var oftast de 

eleverna som inte heller var fysiskt aktiva på sin fritid. Undervisningen i idrott och hälsa 

förefaller utifrån resultatet i denna studie främst skapa intresse hos de elever som har utövat 

idrott och utvecklat en smak för idrott under uppväxten. Den kan utifrån Bourdieus teorier om 

habitus kunna förklaras av att elevernas habitus fungerar som en ’inre kompass’ samt 

bestämmer vad de upplever är exempelvis bra och dåligt (Bourdieu, 1983).  

 
Resultaten visar hur undervisningen, enligt eleverna, tycks handla om att delta i olika aktiviteter 

och inte om att exempelvis kunna föra resonemang, analysera, skriva loggbok eller kunna 

formulera sig i skrift. Synen på ämnet som ett aktivitetsämne innebär att det är idrottslig 

kompetens som blir symboliskt kapital, medan andra kompetenser som exempelvis teoretisk 

kunskap om diverse aspekter inom ämnet inte ger någon avkastning alls. Då symboliskt kapital 

innebär det som igenkännes som värdefullt och tillerkänns värde (Broady, 1991), leder detta till 

att det är just de elever som besitter en idrottslig förmåga sedan tidigare som har ett kapital som 

ger avkastning. Idrottsförmågan blir ett kapital som är gångbart inom detta sociala fält, som för 

denna studie alltså är undervisningen i idrott och hälsa. 

 

Elevernas upplevelser av att undervisningen i idrott och hälsa var utpekande kan ses som ett 

uttryck för hur undervisningen i ämnet är en social praktik där idrottslig kompetens värderas. 

Det var i större utsträckning de elever som själva upplevde att ämnet var utpekande som inte 

hade idrottsliga erfarenheter, medan de elever som däremot talade om ett utpekande för andra 

oftast var de elever som kände sig duktiga i ämnet på grund av dessa erfarenheter – denna känsla 

av utpekande kunde förmodligen inte igenkännas av dessa elever på grund av deras habitus.  
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Vad Bourdieu (1977) förklarar som grupphabitus kunde urskiljas i denna studie, då det under 

intervjuernas gång framgick att det hos eleverna i studien fanns en syn på ’de typiska 

idrottseleverna’. Denna syn fanns både hos de elever som fann ämnet intressant och hos de 

elever som inte alls var intresserade för ämnet. Eleverna benämnde dessa ’typiska idrottselever’ 

som ’bollspelarna’. De elever som tillhör denna grupp har således erfarenheter från deras fritid 

som för dem är liknande, och som gör att de i undervisningen kan ge liknande uttryck för detta 

ofta brinnande intresse. I och med att undervisningen som nämnt också upplevs innehålla 

mycket bollsport, är det inte särskilt oväntat att det är just denna grupp av elever som har ett 

kapital som ger avkastning. De elever som själva inte tillhörde denna grupp jämförde ofta sig 

själva i undervisningen med sina klasskamrater de menade tillhörde denna grupp. Exempelvis 

nämnde vissa av eleverna hur de jämför sig med dessa ’duktiga’ klasskamrater under 

lektionstid, och därmed inte känner sig bekväma i undervisningen. Det är alltså de övriga 

eleverna, som inte anser sig tillhöra denna grupp ’bollspelare’, som själva uttrycker att det är 

just dessa elever som får tillgång på kapital som i sin tur ger position på fältet, då detta kapital 

är det som tillkännages värde i det sammanhang man befinner sig i; alltså, för denna studie, 

ämnet idrott och hälsa.  

 

7.2 Smak – en betydande faktor för intresse som markerar social tillhörighet 
 

Det förekom en jämförelse i intervjuerna där eleverna jämförde sig själva med klasskamrater i 

relation till kompetens. Smak fungerar som en markör för den grupp vi tillhör och visar social 

tillhörighet (Bourdieu, 1993). Detta gavs uttryck i elevernas utsagor gällande grupperna 

’bollspelarna’ och ’resten av eleverna’, där ’bollspelarna’ fann ämnet intressant och upplevde 

lektionsinnehållet som givande, samtidigt som den andra gruppen istället ofta var missnöjda 

med bollspelets utrymme i undervisningen samt inte hade särskilt mycket intresse för själva 

ämnet. Här kunde betydelsen av elevernas självupplevda kompetens urskiljas då det var de 

elever som kände sig duktiga i ämnet som också tyckte det var intressant, och tvärtom för den 

andra gruppen som istället inte kände sig ’hemma’ och inte ansåg sig vara duktiga i ämnet på 

grund av dess utformning där sporter ofta får utrymme. Åtminstone gällande gruppen 

’bollspelarna’ i denna studie sågs denna grupp som relativt homogen, då man hade liknande 

intressen och erfarenheter, och därför blev detta en tydlig markör för social tillhörighet inom 

det sociala sammanhanget då deras smak för ämnet var gemensam för alla i ’gruppen’. Med 

andra ord, återigen gjorde jämförelsen mellan dem själva och dessa ’bollspelare’ i klassen som 
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på olika sätt gynnas i undervisningen på grund av dess innehåll. Deras kapital på fältet 

reproduceras konstant och förblir starkt i och med att dess värde erkänns av andra representanter 

inom samma fält. 

 

Förutom de elever med erfarenheter från föreningsidrott, som visade sig ha starkt kapital i 

undervisningen, fanns det ytterligare en betydande faktor för elevernas intresse för ämnet; 

föräldrarnas bakgrund. Denna bakgrund innehåller både föräldrarnas egna intressen, men också 

deras utbildningsbakgrund och yrkesval. I de flesta intervjuer fanns det en tydlig koppling 

mellan elevernas och deras föräldrars intressen; de elever som var aktiva inom föreningsidrotten 

hade alla minst en förälder som själv hade varit verksam eller fortfarande är verksam på något 

vis inom sporten. Resultaten i denna studie visade hur de elever med intresserade föräldrar samt 

utbildade föräldrar hade ytterligare kapital på fältet, då föräldrarnas värderingar och intressen 

visade sig vara något som ofta hade överförts till eleven. Bourdieus (1991) smakbegrepp 

kommer till uttryck i denna studies resultat, där elevernas smak är ett uttryck för deras habitus. 

I denna studie visade sig elevernas föräldrar har stor påverkan på hur eleverna, i detta fall, såg 

på ämnet idrott och hälsa. De elever som håller på med idrott har redan under uppväxten 

införlivat en smak för idrott. Deras föräldrar har varit intresserade av idrott, och idrott har varit 

ett gemensamt intresse i familjen. Resultaten visade också hur alla elever som deltog i studien 

ansåg skolan som viktig och tog den därför på allvar. Det gick dock att urskilja hur de elever 

med utbildade föräldrar (eftergymnasial utbildning) i större utsträckning strävade efter högre 

betyg och la mer tid på att plugga. Dessa elever var också de som oftast redan hade planer på 

att studera vidare efter gymnasiet, och menade att deras föräldrar var engagerade i deras 

skolarbete; det fanns en slags ’självklarhet’ gällande vidare studier. Resultaten visade också hur 

de elever som inte hade utbildade föräldrar oftare refererade till skolans betydelse i relation till 

att få ett arbete, helst redan efter gymnasiet, och att prestationsmässigt ’enbart klara sig’. Många 

av dessa elever strävade inte efter de högre betygen och nämnde inte några mål med 

eftergymnasiala studier. Elevernas föräldrars utbildningsbakgrund, och deras habitus, visade 

sig i denna studie ha betydelse för även elevernas inställning och värdering av skolan i 

allmänhet, då den ofta speglade föräldrarnas synsätt. 

 

7.3 Sammanfattning av analys 
 

Sammanfattningsvis i denna analys visar denna studies resultat upprepade gånger hur habitus 

har betydelse för elevernas intresse för ämnet idrott och hälsa. Denna studie visar hur relationen 
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mellan elevernas symboliska kapital, smak och habitus tillsammans påverkar hur de upplever 

ämnet på olika sätt, beroende på deras tidigare erfarenheter och intresse för olika saker. Genom 

resultaten kan vissa likheter urskiljas mellan de elever som finner intresse för ämnet idrott och 

hälsa: 

 

•   De är alternativt har varit involverade inom föreningsidrott på sin fritid 

•   De har minst en förälder som är intresserade av deras idrott  

•   De har, i större utsträckning, föräldrar med eftergymnasial utbildning 

•   De är nöjda med undervisningens innehåll som de ofta upplever är olika bollsporter 

•   De upplever att de har god kompetens inom ämnet  

 

Utifrån denna studies resultat visar sig alltså habitus ha påverkan för hur elever ser på idrott 

och hälsa. Det är de elever som har en idrottslig bakgrund som får kapital på just detta sociala 

fält (undervisningen i ämnet idrott och hälsa) på grund av deras tidigare erfarenheter och 

därmed många likheter mellan ämnet och deras fritidsintressen utifrån föreningsidrotten. 
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8. Diskussion 
 

Denna diskussion innehåller först en diskussion om studiens resultat i relation till tidigare 

forskning, därefter följer en diskussion om valet av metod för undersökningen. Slutligen 

innehåller kapitlet förslag på framtida forskning inom området, samt en slutsats av denna studie. 

 

8.1 Resultatdiskussion 

 

Denna resultatdiskussion är uppdelad i två delar, utifrån studiens frågeställningar, för att 

tydliggöra en diskussion om själva resultaten som framkommit i relation till tidigare forskning. 

 

8.2.1 Elevers upplevelser av ämnet idrott och hälsa 
 

I studiens resultat framkommer skilda åsikter bland eleverna om ämnet idrott och hälsa. Trots 

att en dominerande uppfattning var att idrott och hälsa är det roligaste ämnet i skolan, fanns det 

även elever som gav uttryck för en oro relaterat till ämnet. I och med att ämnet dessutom är så 

pass utpekande, som eleverna ger uttryck för, kan detta leda till att det konstant blir en 

jämförelse eleverna emellan gällande vilka som är ’duktiga’ och vilka som är ’dåliga’ i ämnet. 

Hay och Macdonalds (2010) resultat visar hur elever kan utveckla en stark känsla kring deras 

förmågor i relation till andra. Eleverna jämför sina betyg och förmågor i sport med sina 

klasskamrater, och kan utifrån detta svara på vart de befann sig i klassen kompetensmässigt 

(Hay och Macdonald, 2010). Även denna studies resultat visar tydligt hur eleverna finner sin 

egen position i undervisningen i idrott och hälsa utifrån sina klasskamrater – det är genom denna 

jämförelse eleverna upplever sig själva antingen som kompetenta eller otillräckliga. Eleverna 

var överens om hur ämnets utformning påverkar självförtroendet. I och med att undervisningen 

i ämnet ansågs kroppsligt utpekande och exponerat ledde detta till att eleverna utvecklade en 

känsla för sin egen position i undervisningen utifrån sina klasskamraters kompetens. De elever 

som kände sig duktiga i ämnet menade att deras självförtroende stärktes via ämnet, medan de 

elever som inte kände sig duktiga menade att deras självförtroende gång på gång har sänkts via 

ämnet. Detta riskerar att mynna ut i, som Hunter (2004) menar, att man marginaliserar många 

ungdomar både från ämnet men också fysisk aktivitet, hälsa och deras kroppar, just på grund 

av att den eleven som ofta anses duktig i ämnet bär på karaktärsdrag av tävling och jämförelse. 

Dessa föreställningar härstammar ofta från just föreningsidrotten (Hunter, 2004; Redelius, 

2004). 
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Skolverket (2011) lyfter i ämnets syfte förmågor hos eleverna såsom planera, genomföra, 

värdera, utveckla kunskaper, konsekvenser av fysisk aktivitet/inaktivitet, hälso- och 

miljömedvetenhet, medvetandegöra och motverka stereotypa föreställningar etcetera (se 

Skolverket, 2011:83). Utifrån resultaten i denna studie lämnas många av dessa förmågor åt 

sidan när eleverna berättar om sina upplevelser och diskuterar deras intresse för ämnet – i 

centrum står det praktiska ’görandet’ och de enda kunskaper som egentligen nämns i 

intervjuerna är dessa praktiska kunskaper i relation till sporter. Det reflekteras till exempel inte 

över hur ’den duktige eleven’ i ämnet bör klara av att behärska kunskaper som att planera, 

värdera, vara hälso- och miljömedveten etcetera. Som föreliggande studie ger eleverna uttryck 

för att ämnet egentligen enbart är en aktivitet; ämnet ses som ett praktiskt ämne snarare än ett 

kunskapsämne. I ämnets centrala innehåll lyfter Skolverket (2011) hur undervisningen ska 

innehålla bland annat fysiska kunskaper, men också kunskaper kring hur kroppen fungerar i 

exempelvis olika arbets- och studiemiljöer samt hur kost, droger och olika dopningspreparat 

påverkar hälsa och prestation (Skolverket, 2011:84-85). Utifrån detta skulle det kunna hävdas 

att undervisningen i ämnet idrott och hälsa till viss del, på ett tydligare sätt, behöver knytas an 

till rådande styrdokument så att elevernas föreställningar kring att man endast behöva ha 

kompetens inom ’görandet’ förändras.  

 

8.2.2 Erfarenheters betydelse för elevers intresse för ämnet idrott och hälsa  
 

Vad denna studie visar är att det ofta är elevers tidigare erfarenheter som påverkar deras 

upplevelser av idrott och hälsa och hur de ser på ämnet, vilket även tidigare forskning visar (se 

Larsson, 2010; Redelius, 2004; Engström, 2013; Larsson, 2002; Londos, 2010; Gallé et al. 

2015; Redelius et al. 2009; Hunter, 2004; Hay och Macdonald, 2010). Forskning pekar bland 

annat på hur barn till föräldrar med eftergymnasial utbildning tenderar att ha högre 

måluppfyllelse i idrott och hälsa (Larsson, 2010). Detta är något som även synliggörs i denna 

studie, där resultaten visar hur intresset för ämnet är starkare hos de elever med föräldrar som 

har just eftergymnasial utbildning. Dessa elevers inställning skiljer sig inte enbart i ämnet idrott 

och hälsa, utan dessa elever hade i större utsträckning en mer ambitiöst förhållningssätt till 

skolan överlag. Med andra ord kan det genom denna studie urskiljas en påverkan från föräldrars 

håll, där deras värderingar och intressen i sin tur speglar elevernas. Detta är något som även 

visar sig i Redelius (2004) resultat; elever med en negativ inställning till ämnet tror att deras 

föräldrar i större utsträckning anser att ämnet är mindre viktigt i jämförelse med vad de elever 
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som är positivt inställda till ämnet tror (Redelius, 2004). Dessa likheter mellan föräldrarnas och 

barnens intressen är något Engström (2013) undersökte med ett specifikt fokus på just smaken 

för motion utifrån sociala positioner. Resultaten pekar på hur människor från medelklassen med 

en högre utbildning i större utsträckning ägnar sig åt fysisk motion än de från arbetarklassen 

med lägre utbildning. Barn som växer upp inom dessa sociala grupper tenderar därför att ta 

efter sina föräldrar när det gäller intressen, i och med att man är som mest mottaglig av 

omgivningen i yngre åldrar (Engström, 2013). Resultaten för denna studie visar också hur 

många av de elever som var intresserade av ämnet idrott och hälsa hade erfarenheter av 

spontana fritidsaktiviteter tillsammans med sin familj, såsom att vistas ute i naturen och åka 

skridskor och skidor, fiska, vandra, paddla kanot eller bara vara utomhus. Dessa elever var i 

större utsträckning även de som hade utbildade föräldrar samt föräldrar som var intresserade av 

fysisk aktivitet och idrott.  

 

Vidare, när eleverna i dennas studie berättade om deras fritidsintressen var det största 

samtalsområdet idrott av något slag. Eleverna som var alternativt hade varit aktiva inom någon 

form av föreningsidrott hade minst en förälder som var intresserade av denna idrott, vilket alltså 

knyter an till Engströms (2013) resultat som visar på betydelsen av föräldrarnas intressen för 

elevers egna intressen. I denna studie visade sig dessa elever, som hade koppling till 

föreningsidrott, också vara de som i större utsträckning tyckte om ämnet idrott och hälsa och 

fann det intressant. Studier visar hur de elever med bakgrund inom föreningsidrotten även är de 

som trivs i ämnet idrott och hälsa, detta på grund av att ämnet i stor utsträckning liknar 

föreningsidrottens kontexter vilket leder till att dessa elever således känner igen sig och känner 

trygghet i ämnet (Engström, 2013; Gallé et al. 2015). Resultaten för denna studie visar också 

hur dessa elever ofta gynnas i undervisningen, då det gavs uttryck för att det ofta är bollspel 

under lektionstid vilket många av dessa elever känner igen sig i då de redan utövar en liknande 

aktivitet på sin fritid. Då läraren i ämnet själv i många fall har starkt idrottshabitus och därmed 

själv har fått avkastning från sitt kapital (Larsson, 2009), finns en eventuell risk att denne lärare 

lyssnar på de elever med ett starkt kapital, vilka är de elever som är intresserade och duktiga i 

ämnet. Detta skulle kunna vara en anledning till varför bollsporter vanligtvis förekommer i 

undervisningen, och fortsätter att få utrymme trots att lärare verkar vara medvetna om denna 

till viss del ’onda cirkel’ som leder till att klyftan mellan eleverna under lektionstid riskerar att 

bli stor. Denna ’klyfta’ grundar sig främst i hur eleverna upplever sin egna kompetens i ämnet; 

denna studie visar hur ämnet idrott och hälsa blir en slags ’god cirkel’ för de elever som känner 

sig duktiga inom det, samtidigt som det istället blir en ’ond cirkel’ för de elever som upplever 
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sig själva som otillräckliga. Som studien visar, i likhet med tidigare forskning (se Redelius 

2004; Larsson 2010; Londos 2010), är det just de elever som har idrottsliga erfarenheter som 

både har fått detta intresse från sina föräldrar, som är de som är intresserade av ämnet samt är 

de som har de ’rätta’ tillgångarna för att lyckas prestera i ämnet med tanke på dess utformning, 

som ofta innebär lärare med liknande intressen vilket förmodligen leder till själva ’görandet’ 

och bollspelsutrymmet i undervisningen. Då detta gång på gång återupprepas i ämnet, leder det 

också till att dessa elever fortsätter att gynnas av sina tidigare erfarenheter och undervisningens 

utformning. 

 

8.2 Metoddiskussion 
 

Då studien syftade till att undersöka elevers upplevelser och erfarenheter, valde vi att använda 

oss av en metod som förhoppningsvis skulle kunna ge oss djupa och innehållsrika svar av 

eleverna; därav valet av en kvalitativ metod. Bryman (2011) förklarar hur den kvalitativa 

forskaren strävar efter att förstå hur individer uppfattar och tolkar sin egen verklighet (Bryman, 

2011), vilket passade bra att använda utifrån studiens syfte och frågeställningar.  De ’fria’ 

utsagor vi fick av eleverna fick möjlighet att uttrycka sig via är till stor del tack vare att vi valde 

intervjuer som empiriinsamling, och i och med detta är valet av intervjuer heller inget vi ångrar 

nu i efterhand. Genom intervjuerna lyckades vi få fram innehållsrika svar av eleverna där de 

själva fick välja de rätta orden för sina tankar; något vi förmodligen inte hade fått i samma 

utsträckning om vi istället hade valt att samla in empirin via enkäter.  

 

Om vi skulle göra en liknande studie igen hade vi försökt arbeta mer med själva frågorna i 

intervjuguiden för att försäkra oss om att vi verkligen berör de områden som krävs i relation till 

frågeställningarna. Vi hade velat ställa mer ’känsliga’ frågor till eleverna kring deras bakgrund, 

uppväxt och erfarenheter för att få en ännu djupare förståelse för deras intresse för ämnet utifrån 

dessa erfarenheter. Nu när vi inte kände eleverna och inte ville att de skulle känna sig obekväma, 

blev det att vi inte ställde några sådana ’känsliga’ frågor till dem vilket kan ha gjort att vi 

egentligen inte fick ut lika mycket som skulle kunna analyseras i relation till habitus, som vi 

eventuellt skulle ha fått om vi istället hade ställt de sortens frågor.  

 

Genom valet av semistrukturerade intervjuer gjorde detta att vi fick möjlighet att kunna ställa 

passande följdfrågor till eleverna, när vi upplevde att det fanns mer att prata om med eleverna 

inom något specifikt område. Detta var något vi upplevde som positivt, då eleverna intervjuades 
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individuellt och intervjuerna tog ’olika vägar’ beroende på vad intervjupersonen fann extra 

intressant eller viktigt. Det var dock svårt att på förhand veta vilka frågor vi skulle ställa för att 

kunna få svar på studiens frågeställningar; i och med att studien strävar efter att bland annat 

undersöka erfarenheter och upplevelser hos eleverna finns det också en väldig bredd i vad dessa 

erfarenheter och upplevelser skulle kunna innefatta. Då denna undersökning är den tredje vi har 

gjort, kan vi inte ses som direkt vana forskare. Detta kan ha gjort att vi ibland har ställt ledande 

frågor samt frågor som var utformade på ett sätt där eleven inte hade mycket utrymme att själv 

kunna uttrycka sig.  

 

8.3 Framtida forskning 

 

Då vi enbart intervjuade 17 elever för denna studie är vi väl medvetna om att resultatet i denna 

studie inte är generaliserbara för hela populationen. Givetvis hade det varit av intresse att 

intervjua fler elever för att få så många perspektiv som möjligt samt se om det hade funnits 

möjligheter att kunna dra vissa slutsatser utifrån resultaten. Detta var dock något som inte var 

genomförbart då tiden för arbetet var begränsad, samt att urvalet gjordes utifrån en ekonomisk 

begränsning där närliggande skolor därmed blev aktuella att genomföra studien på. Det hade 

också varit intressant att jämföra resultaten mellan gymnasieinriktningar, då 

högskoleförberedande och yrkesprogram, för att ta reda på om det går att urskilja några 

skillnader dem emellan gällande intresse för ämnet utifrån elevernas erfarenheter, upplevelser 

och värderingar på respektive program. 

 

Denna studie, i linje med tidigare forskning, visar hur ämnet idrott och hälsa kan bidra till en 

stor klyfta mellan de elever som har utvecklat ’rätt’ kapital utifrån sina tidigare erfarenheter 

såsom genom deras föräldrar, utbildning och idrottsutövande i förhållande till ämnet gentemot 

de elever som inte har dessa erfarenheter. Vi hoppas givetvis att det kommer att forskas mer 

kring hur lärare konkret kan arbeta med ämnet idrott och hälsa så att det passar alla elever, och 

inte konstant gynnar de som redan är aktiva med idrott på sin fritid. Som lärare i idrott och hälsa 

är ett mål bland annat att elever ska förstå betydelsen av fysisk aktivitet, och om undervisningen 

fortsätter att gynna de elever som redan är aktiva finns det en risk att de elever som är i störst 

behov att vara fysiskt aktiva som inte redan är detta, faller ur ramen. 

8.4 Slutsats  
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En slutsats som kan dras är att en individs habitus har betydelse för individens intresse, i detta 

fall för ämnet idrott och hälsa. Resultaten i denna studie visar hur elevers tidigare erfarenheter 

påverkar deras syn på ämnet idrott och hälsa och därmed deras intresse för det. Det var 

framförallt de elever med en idrottslig bakgrund som fann ämnet intressant och gynnades utav 

dess utformning just på grund av dessa erfarenheter av utövandet av idrott utanför skolan, det 

är alltså främst idrottslig kompetens som är ett kapital som ger avkastning. En slutsats blir att 

det är en grupp elever som konstant gynnas av undervisningen, alltså de elever som är eller har 

varit idrottsligt aktiva, medan den andra gruppen innehållande elever som inte har denna 

idrottsliga bakgrund missgynnas och känner sig otrygga i undervisningen. Resultaten visar här 

hur klyftan mellan dessa två grupper tenderar att bli stor, och att ämnets fysiskt exponerande 

karaktär ofta leder till en jämförelse eleverna emellan. Denna jämförelse medverkar också till 

en klyfta mellan ’de duktiga’ och ’de sämre’ eleverna, då de redan duktiga eleverna stärker sitt 

självförtroende i jämförelsen med andra medan självförtroendet hos de elever som inte upplever 

sig kompetenta i undervisningen istället sänks gång på gång.  

 

Studiens resultat visar hur ’de rätta’ tidigare erfarenheterna en elev bör besitta för att vara 

intresserad av ämnet idrott och hälsa inte enbart innebär en idrottslig erfarenhet – även föräldrar 

som har intresse för idrott samt eftergymnasial utbildning och erfarenhet av spontana 

fritidsaktiviteter är av betydelse. Smaken (eller avsmaken) en elev upplevde i relation till ämnet 

idrott och hälsa visade sig härstamma från elevens föräldrar, beroende på deras intressen och 

värderingar. Begreppen habitus, symboliskt kapital och smak visar i denna studie en tydlig 

relation gentemot varandra, där dessa är påverkande faktorer för en elevs intresse för ämnet 

idrott och hälsa.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide  

 
Allmänna personliga frågor  

o   Berätta om din familj och hur du bor.  

o   Eventuella följdfrågor:  

Vart bor du? Centrum, landsbygd? Typ av bostad? 

Har du alltid bott där eller har ni flyttat? En gång eller fler? 

Bor du tillsammans med dina föräldrar? Har du syskon?  

 

o   Gymnasieprogram – varför valde du just detta program? Vilka påverkade dig? Hur 

upplever du ditt val av program? 

 

o   Vad har du för framtidsplaner?  

o   Vad gör dina föräldrar?  

o   Hur ser du på fortsatta studier efter gymnasiet?  

Följdfråga: Varför ser du på det på det viset?   

 

o   Vad gör du på din fritid?  

Eventuell följdfråga: Vad får du ut av det känner du?  

 

o   Vilka erfarenheter har du kring spontana fritidsaktiviteter under din uppväxt med din 

familj? Exempelvis skidor, skridskor, aktiviteter i naturmiljö etcetera? 

(Som till exempel:  

- åkt skidor?  

- åkt skridskor? 

- simmat i simhallen?  

- grillat korv i skogen?  

- fiskat?  

- vistats i naturen?) 

 

 

 

Frågor om motion 
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o   Vad är din inställning till motion/idrott på fritiden?  

Eventuell följdfråga: Varför ser du på det så?  

 

o   Har du idrottat/varit medlem i en förening tidigare?  

Eventuella följdfrågor:  

Vilka idrotter/aktiviteter?  

Varför började du, var det på grund av föräldrar, kompisar, något annat? 

Varför slutade du? 

ELLER 

Hur kommer det sig att du aldrig varit medlem i en förening?  

 

o   Var/är dina föräldrar intresserade av din idrott/aktivitet? 

Eventuella följdfrågor: 

Om det finns syskon: är de aktiva inom någon idrott/aktivitet? 

Om du är aktiv inom någon idrott: Varför är du det? Vad ser du som positivt med din 

idrott? 

 

o   Vilka är dina föräldrars motionsvanor idag? Dina kompisars?  

 

o   Skulle du vilja hålla på med någon form av motion eller tänker du börja?  

Eventuella följdfrågor:  

Varför inte nu?  

Vad anser du är bra med fysisk aktivitet? 

 

o   Tror du att du kommer att idrotta/motionera i framtiden? Varför/varför inte? 

 

Frågor om skolan i allmänhet 

o   Trivs du i skolan? Varför/varför inte?  

o   Hur pass viktigt anser du att det är att vara ambitiös och målinriktad att prestera bra? 

Räcker det med att ”bara klara sig”?  

Följdfråga: Varför/varför inte? 

 

o   Vilken inställning till skolan har dina föräldrar? 
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o   Hur mycket upplever du att de kompisarna du har pluggar, som går samma program 

som du själv?  

Följdfråga: Hur mycket upplever du att kompisar till dig pluggar, som går på andra 

program?  

  

o   Hur ser du på närvaro i skolan, till vilken grad är det viktigt eller oviktigt? Varför?  

 

Frågor om idrottsämnet 

o   Vad tycker du om ämnet idrott och hälsa? Varför?  

o   Vilken är din uppfattning om själva innehållet i undervisningen i idrott och hälsa – 

vad förekommer ofta och vad förekommer sällan under lektionstid? Varför är det så 

tror du?  

o   Vad är du mest intresserad av i ämnet? Är detta något som förekommer ofta eller 

sällan?  

 

o   Hur pass aktiv anser du att du är under lektionstid i ämnet?  

Följdfrågor:  

Varför/varför inte? 

Vad säger du som orsak till läraren, om du inte är aktiv? 

 

o   Vilket betyg tror du att du får i ämnet? 

 

o   Hur ser du på prestation i ämnet? 

 

o   Hur påverkas självförtroendet av ämnet idrott och hälsa i skolan?  

 

o   Vad är du duktig på i ämnet? Vad är du ”sämre” på?  

 

o   Vad vill du lära dig i idrott och hälsa?  

 

o   Vad vill du förändra i ämnet?  

 

o   Hur ser dina föräldrar på ämnet idrott och hälsa?  
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o   Anser dina föräldrar att ämnet är mer eller mindre, eller lika mycket värt, som andra 

ämnen?  

 

o   Hur ser du på betygets påverkan på din inställning till ämnet? 

o   Hur pass viktig anser du att dina föräldrars inställning är till ämnet (för din egen 

inställning)?  

 


