
Abstrakt 

Skolan är en viktig arena för att främja barns långsiktiga hälsa samt att 

elever ska uppleva idrott och hälsa undervisningen som något positivt. 

Utifrån denna kunskap har syftet för studien utformats. Uppsatsens syfte 

var att, utifrån ett genusperspektiv, undersöka elevers upplevelse av 

skolämnet idrott och hälsa. Studien byggde på två 

fokusgruppsdiskussioner, en med pojkar och en med flickor i årskurs 

nio. Fokusgruppsintervjuerna har analyserats med inspiration från 

systematisk textkondensering. Resultatet visar att skolämnet idrott och 

hälsa var förknippat med lek, glädje och en viktig timme att komma bort 

från klassrummet. Bollsport var mest förkommande under lektionstid 

medan de hade mindre av dans och gymnastik. I diskussion med 

eleverna märktes att de typiska “manliga” aktiviteterna var de som 

dominerande lektionerna, där fotboll och innebandy var de aktiviteter 

som utfördes allra mest. Uppsatsen slutsats ut ifrån den genusteoretiska 

analysen visade att deltagarna i studien själva konstruerar genus, alltså 

vilka idrottsaktiviteter som var maskulina respektive feminina. 

Respondenterna påtalade att läraren har en central roll i utformande av 

aktiviteter. Framtida forskning bör därför utifrån ett genusperspektiv 

rikta fokus på läraren. 

Nyckelord: Känsla, fokusgrupp, genus, idrott och hälsa, ungdomar, 

upplevelse.  

 

”Dans har vi lite av och det är bra. Fast egentligen gillar jag dans, men det är 

bögigt, så är det bara” 

En intervjustudie ur ett genusperspektiv om hur elever i årskurs 9 

upplever skolämnet idrott och hälsa. 
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1. Bakgrund  

Idrott är fysiska aktiviteter som har en stor och viktig betydelse för folkhälsan i Sverige 

(Riksidrottsförbundet, 2009, s.12). En rad studier i området, stora som små, förmedlar i 

stort sett samma budskap, vi rör oss för lite. Konsekvenserna av detta blir ett mindre 

hälsosamt samhälle för individerna. Resultat från mer än 50 års forskning inom området 

fysisk aktivitet visar att regelbunden fysisk aktivitet främjar såväl kropp som själ (Wester, 

2008, s.87).   

Reilly (2005) skriver i en studie att ett barn eller ungdom med övervikt eller fetma är 

kopplade med stora hälsorisker, hälsotillstånd och fetma som vuxen, detta kan leda till 

sjukdom och dödlighet (Reilly, 2005). 

Raitakari et al. (1994), som i en longitudinell studie följt ungdomar i åldern 12,15 och 18 

år i sex årstid, har kommit fram till att aktivitets mönster som grundläggs i tidig ålder 

tenderar att följa människan upp i åren. Inaktiva barn blir ofta inaktiva som vuxen. Det är 

därför viktigt att barn och ungdomar i skolan får lära sig kunskapen och känna glädje med 

fysisk aktivitet i tidig ålder. Detta kan minska inaktivitet hos barn och ungdomar i 

framtiden. Skolan har ett viktigt ansvar att främja fysisk aktivitet och skapa förutsättningar 

för god hälsa på lika villkor i hela befolkningen (Raitakari et al., 1994). 

1.1 Fysisk aktivitet 

Människan är skapad för ett liv i rörelse. Forskning visar att fysisk aktivitet är en 

grundförutsättning för hälsa och välbefinnande. Fördelarna med fysisk aktivitet har 

lovordats i flera århundraden, men det var inte förrän under mitten av 1900-talet 

vetenskapliga bevis togs fram som stödjer detta (Raustorp, 2004 s.70-71).  Denna 

forskning har i USA flyttat sitt fokus från ”fitness” (styrka/kondition) till ”physical activity 

(fysisk aktivitet). Där fysisk aktivitet definieras som all typ av rörelse som ger ökad 

energiförbrukning (Casparsen , Powell & Christensson, 1985).  

Vårt samhälle har under längre tid förändrats. I stort sett allt vad våra förfäder företog sig 

krävde fysisk ansträngning, tillexempel förflytta sig och skaffa föda. Men trots den stora 

samhällsutvecklingen är människan genetisk sett densamma. Upprätthållandet av en god 
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hälsa och välbefinnande är fortfarande i behov av fysisk aktivitet och detta fysiologiska 

behov har inte minskat med åren (Schäfer-Elinder & Faskunger, 2006, s.8-9). 

Fysisk aktivitet är en av de åtgärder som har den effektivaste effekten på folkhälsa och har 

även både förebyggande och hälsofrämjande egenskaper (Statens folkhälsoinstitut, 2008, 

s.5 & 11). I Sverige är rekommendationer måttlig, daglig och 60 minuters sammanlagd 

fysisk aktivitet tillräckligt för barn för att nå hälsovinster (Raustorp, 2004, s.74-75).  

1.2 Idrott 

Redan i det antika Grekland betraktades idrott som en vital del av människans utbildning. 

Idrotten sågs som en inkörsport till att bli en föredömlig samhällsmedborgare och dels för 

att leva ett gott liv. Sokrates är den största förespråkaren för idrott. Han hämtade 

information i Athens främsta skolor genom att som åskådare studera hur ungdomarna 

handlade när de tränade och utövade diverse spel (Engstrand , 2003, s.7-8). 

Fotboll är den största idrotten i Sverige idag. I Sverige introducerades fotbollen i slutet av 

1800-talet. En av de viktigaste idrottsdebattörerna då, Viktor Balck menade att ”Fotboll är 

dock icke en lek för de svaga och rädda, den passar endast för något utvecklade ynglingar 

eller unga män och för dessa blifver den snart en kär sysselsättning”. Fotboll har alltid 

spelat i vitt skilda syften men det fanns även uppfattningar om möjligheterna att använda 

spelet för karaktärsdaning och fostran. (Hjelm, J, 2004, s.29-31). 

Enligt Norrman (2003) är kroppslig tävlan ett sätt att få upplopp för inneboende ”naturlig 

aggression”. Dessvärre har aggressionsbehovet i historien oftast slutat med slagsmål, våld, 

dueller och krig. Han skriver vidare att människor genom alla tider alltid kunnat nå 

framgång i idrott. Det ligger i människans natur att beundra den starkaste, snabbaste, 

uthålligast, skickligaste och oavsett hur detta mäts (s.13-15).  

1.3  Skolämnet Idrott och hälsa 

Skolan är en viktig arena för att främja barns långsiktiga hälsa. Ur ett folkhälsoperspektiv 

är främjande av fysisk aktivitet centralt, detta eftersom det gynnar välbefinnandet och 

minskar risken för vanligt förkommande folksjukdomar. I ett remissyttrande av 

folkhälsoinstitutet gällande skolverkets kursplan framhävas att ” Skolan har ett ansvar att 

erbjuda alla skolbarn oavsett förutsättningar daglig fysisk aktivitet. Statens 

folkhälsoinstitut anser därför att undervisingen i ämnet idrott och hälsa måste 
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tillfredställa behoven särskilt för de elever som inte är fysisk aktiva i tillräcklig stor 

omfattning. Med det menas att alla elever ska få positiva upplevelser av 

undervsningen”(Statens Folkhälsoinstitut, 2010, s. 1-2).    

Ämnet idrott och hälsa är tillsammans med bild, musik, hemkunskap och slöjd det enda 

skolämnet där man använder kroppen som redskap (Raustorp, 2004 s.13). För flera barn är 

idrottslektionerna den enda erfarenhet av regelbunden fysisk aktivitet. För dessa barn blir 

ämnet av väldigt stor betydelse (Engström, 2004, s.6). 

 Kroppsrörelser och fysisk aktivitet har stått på schemat i den svenska skolan under lång 

tid och 1820 blev gymnastik enligt skolstadgan ett obligatoriskt ämne. Skolämnet heter 

idag idrott och hälsa och har under sina år både i fokus samt innehåll förändrats. Tidigare 

benämningar på ämnet har varit Gymnastik, Gymnastik med lek och idrott, Idrott och 

Idrott och hälsa (Larsson & Redelius, 2008). 

Ericsson et al. (2003) skriver att det läsåret 2001/2002 var 7,3 procent av eleverna i år 

skurs 9 som inte uppfyllde målen för Idrott och hälsa. Detta gäller 6,2 procent av pojkarna 

och 8,5 procent av flickorna. Idrott och hälsa är det enda ämne där flickor i större 

omfattning inte når målen (Ericsson et al., 2003). 

Förskolan och skolans målstyrs med hjälp av läroplaner. Ett krav är att personalen skall 

”motverka traditionella könsmönster”. I läroplanen 1980 infördes 

samundervisningsreformen, vilket innebar att pojkar och flickor började ha gemensam 

undervisning i ämnet idrott och hälsa (Berge, 2001). Innan denna reform präglades 

flickornas lektioner av dans och gymnastik, medan den fysiska förmågan kännetecknades 

för pojkarna. Aktiviteter såsom dans och fristående gymnastik kom att innebära 

kvinnlighet, medan framför allt bollspel och fysisk träning kom att innebära maskulinitet. 

Målet med samundervisningen var jämna ut ”könsrollerna” samt att flickor och pojkar 

skulle ha tillgång till samma typ av utbildning (Larsson, Fagrell & Redelius, 2009).  

Enligt Larsson H et al. (2009) uppnår pojkar betydligt oftare måluppfyllelse i idrott och 

hälsa och de uppnår oftare det högsta betyget. Detta mönster uppstod i samband med 

införandet av samundervisning. Före 1980 fanns små eller inga skillnader mellan flickor 

och pojkar (Larsson  et al., 2009). 
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1.4 Tidigare forskning 
 

Kunskapen om idrott samt idrottslektioners innehåll var mycket bristfällig fram tills 1960-

talet, intresset ökade markant i och med att idrottsrörelsen fick allt större inflytande över 

svensk idrott. Detta fick även konsekvenser för skolidrotten vilket aktualiserade frågan om 

utvecklingen i skolan motsvarade läroplanen. Forskare började då på allvar studera 

skolämnet idrott och hälsa med fokus på huvudmomenten och dess fördelning (Sandahl, 

2004, s.51-52). 

Engström (1969) presenterar i sin studie att gymnastik, bollsport och friidrott står för 80 % 

av lektionernas innehåll. Medan de övriga aktiviteterna får dela på de kvarvarande 20 % 

procenten. I och med det menar Engström att eleverna inte får någon inblick i idrottens 

mångfald (Engström, 1969).   

Carlsten (1989)  ser i en liknande undersökning med syfte att följa upp de resultat som 

kom fram i 1968 års studie. Resultatet visar också att gymnastik, friidrott och fotboll 

fortfarande är i klar majoritet på lektionerna (Carlsten, 1989). 

Lake(2001) visar en sin studie på som studerat 16 -18 åringar att ungdomar som har en 

positiv upplevelse av idrott, attraheras av utmaningar, lagporter och tävlingar. Medan man 

i samma studie såg att de ungdomar som inte attraheras av detta kände sig inkompetent och 

frustrerade på lektionerna. Vissa elever såg idrotten som en paus från alla andra ämnen 

(Lake, 2001). 

Ericsson et al. (2003) har i sin rapport klarlagt hur skolämnet idrott och hälsa upplevs i 

grundskolor och gymnasier i Sverige. Metoden består av skolledarenkäter, lärarenkäter, 

elevenkäter, läroplans- och arbetsplansanalyser, lärarintervjuer, videoanalyser samt 

analyser av läromedel och media. I studien fann man att olika aktiviteter verkar vara olika 

populära mellan könen. Flickor har  högst deltagande när aerobics och dans står på 

schemat medan pojkar föredrog bollaktiviteter. Den näst mest populära aktiviteten hos 

pojkar är styrka, kondition och banor.  Styrka och kondition är dubbelt så populärt bland 

pojkar än bland flickor. När redskapsgymnastik står på schemat är deltagandet större hos 

flickor än hos pojkar (Ericsson et al., 2003). 
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1.5 Teoretiskt perspektiv 
I sökandet efter en teori för att belysa studiens ämnesområde valdes ett genusperspektiv. 

Hammarström, Hovelius & Wijma (2004) definierar genus;  

 

” En social och kulturell konstruktion. Det betyder att genus skapas 

genom ett kontinuerligt samspel mellan strukturella förhållanden och uppfattningar 

relaterade till kvinnligt och manligt. Genus som struktur är uttryck för 

hur kön knyts till makt, till exempel privilegier i samhället. Vidare problematiserar 

genusforskning relationer och beroende mellan kvinnor och män som 

individer” (Hammarström, Hovelius & Wijma, 2004, s.23). 

 

Denna beskrivning kom att bli den huvudsakliga utgångspunkten i det teoretiska 

perspektivet i denna uppsats. 

1.5.1 Att förstå genus  
År 2003 beslutade riksdagen om en ny sektorövergripande folkhälsopolitik med elva 

målområden. Ett genusperspektiv skulle finnas inom alla dessa målområden. Genom att 

uppmärksamma tillexempel genusrelaterade livsvillkor och dess folkhälsokonsekvenser, 

genusrelateras makt och det könssegregerade arbetslivet och skolan kan folkhälsan i 

Sverige förbättras (Hammarström & Hensing, 2008, s.11-12).  

 

Genus är en försvenskning av det engelska ordet ”gender” som står för vad det innebär att 

vara man och kvinna i olika samhällen. Ordet genus dök först upp i samband med det s.k. 

sex/gender- debatten på 1970-talet eftersom det då fanns ett behov av ett teoretiskt begrepp 

för socialt kön. Innan användes bara ordet kön, dvs. skillnader definierade utifrån 

kromosomer och yttre könskarakteristika. Uttrycket genus började användas parallellt med 

kön i forskningen i slutet av 1980-talet (Svaleryd, 2005, s.30-31). 

 

Connell (2002) citerar Simone de Beauvoir ”att vara man eller kvinna är inget oförändligt 

tillstånd utan ett pågående process”. Hon menar vidare att ”Man föds inte till kvinna man 

blir det”.  Vi kan inte se kvinnlighet och manlighet som något av naturen givet. Utan att 

det är människor själva som konstruerar sig själva som maskulina eller feminina. De flesta 

människor intar genusordningen utan att ens reflektera över det. Genus relationer skapas 

hela tiden, om människor inte skapar det så finns det inte heller (s.15 & 76). 
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Hammarström, Hovelius & Wijma (2004) beskriver i sin rapport genus som det sociala 

könet och handlar om vad det innebär att vara kvinna eller man i olika samhällen. Hon 

skriver vidare att olika manligheter och kvinnligheter skapas genom de ideal, normer och 

förväntningar som råder i samhället och dessa ideal växlar beroende av tid och plats. 

Genus handlar om konstruktioner av kön relationer mellan kvinnor och män i sociala 

strukturer av makt och hierarkier. I engelska språket blir det ännu klarare när de använder; 

”doing gender”, att göra kön (s.9-10). 

 

Det har alltid funnits föreställningar om vad vi uppfattar som specifika manliga och 

kvinnliga egenskaper. Dessa föreställningar kan vara officiella och uttalade eller 

inofficiella och outtalade. De kvinnor och män som avviker från dessa normer drabbas ofta 

av olika sorters av sanktioner. Dessa normer och föreställningar skapas och omskapas hela 

tiden. Genom ett konstruktionistiskt perspektiv på kön kan rådande diskurser kritiseras och 

diskuteras. Med ett sådant perspektiv ses kön som någon förändligt. Individen skapar kön 

genom att förhålla sig till samhällets könskulturella normer (Johansson, 2006, s.51-54). 

1. 6 Förförståelse 

Forskarens bakgrund har på ett eller annat sätt påverkat val av ämne. I slutet av 1990-talet 

gick forskaren själv i nian och hade då idrott och hälsa som favorit ämne. Bollsporter var 

det som oftast stod på schemat, vilket passade forskaren utmärkt eftersom det var vad hon 

gillade mest. Erfarenheterna från den tiden säger att de som gillade bollsporter gillade 

idrott lektionerna. Hon minns också att pojkarna var de som tog plats, och blev sura om 

någon var dålig. Forskaren anser att skolan har ett viktigt ansvar att främja fysisk aktivitet 

och skapa förutsättningar för god hälsa på lika villkor. Därför är skolidrotten ett sådant 

viktigt ämne, både för folkhälsan och för den enskilde individen. Hon har försökt undvika 

att påverka eleverna med min förförståelse genom att reflektera över den och genom att 

ställa neutrala frågor. 

1.7 Definitioner 

Hälsa: Ett tillstånd av fullständigt fysiskt, själsligt och socialt välbefinnande och inte blott 

frånvaron av sjukdom och svaghet (Raustorp, 2004, s. 65). 
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Hälsofrämjande: Hälsofrämjande är den process som möjliggör för människor att öka 

kontrollen över sin hälsa och att förbättra den (Medina & Alexanderson, 2008, s.113).  

 

Genus: En social och kulturell konstruktion. Det betyder att genus skapas 

genom ett kontinuerligt samspel mellan strukturella förhållanden och uppfattningar 

relaterade till kvinnligt och manligt (Hammarström, Hovelius & Wijma, 2004, s.23) 

1.8 Syfte 

Syftet var att, utifrån ett genusperspektiv, undersöka elevers upplevelse av skolämnet idrott 

och hälsa.  

Frågeställningar: 

- Hur upplever eleverna ämnet idrott och hälsa? 

- Vilka aktiviteter vill eleverna ha mer och mindre av? 

- Hur beskriver eleverna känslan under och inför idrott och hälsa lektionerna?  

2. METOD 

Studien har en kvalitativ forskningsansats. Detta för att åstadkomma en helhetsbeskrivning 

som redogör för och analyserar karaktärsdrag och egenskaper hos respondenterna som 

studerats (Sohlberg & Sohlberg, 2009, s.58).  För att få en ökad förståelse för elevernas 

upplevelser och tankar inom det valda undersökningsområdet användes två fokusgrupper. 

(Malterud, 2002, s.69).   

2.1 Urval 

Fokusgrupperna bestod av elever  i niondeklass  på en skola i Hälsingland. I ena gruppen 

ingick fyra flickor och i den andra fyra pojkar. För att få fram deltagare till fokusgrupperna 

kontaktades idrottsläraren samt rektorn på skolan. Eftersom författaren  hade god kontakt 

med Idrott och hälsa läraren på denna skola var det enkelt att få låna lektionstid för 

genomförandet av intervjuerna. Läraren informerade eleverna om studien och eleverna fick 

därefter anmäla sitt intresse. Det blev sedan lottdragning om vilka som skulle vara med. 

Samtliga ungdomar gick i samma klass, detta för att eleverna skulle känna sig trygga för 

att våga prata öppet med varandra.   
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2.2 Genomförande 

I studien genomfördes två fokusgruppsdiskussioner. Det är en intervjuform där en grupp, 

oftast 4-8 personer, resonerar kring ett ämne. Metoden valdes för att på ett bra sätt få fram 

elevernas föreställningar, attityder och upplevelse kring det valda ämnet (Malterud, 2002, 

s.69).  Fördelen med en fokusgrupp är att frågorna blir belysta ur många olika perspektiv 

tack vare gruppdynamiken. En annan fördel med fokusgrupper är att intervjupersonerna 

ställs inför utmaningar och ifrågasättande av de andra i gruppen, detta kan leda till 

argumentation som ger forskaren svar på varför människor tänker och tycker som de gör 

(Bryman, 2002, s.325-326). Fokusgrupper kan även inspirera och locka fram associationer 

hos deltagarna men betydelsefullt att komma ihåg är att fokusgrupper även kan stänga av 

för avvikande synpunkter eller förhindra att känsliga ämnen tas upp (Malterud, 2002, 

s.69).  

För att testa frågorna innan intervjun genomfördes en pilotstudie. Detta gjordes för att se 

om frågorna och de teman som fanns i intervjuguiden var relevanta (Bryman, 2002). I 

pilotstudien ingick två individer i samma ålder som respondenterna i undersökningen.     

Innan intervjun startades informerades eleverna noggrant om studien och 

fokusgruppsintervjuns tillvägagångssätt. Detta skedde både skiftligt, genom ett 

informations brev (se Bilaga. 1) och muntligt. Eftersom kvalitativa data handlar om 

människors egna tankar och funderingar som ger materialet en känslig och personlig 

karaktär är det enligt Malterud (2009) viktigt att ställa hårda krav på informantens 

samtycke (s.202). Ett informationsbrev (se. Bilaga. 2) skickades också ut till idrott och 

hälsa läraren samt lektorn på skolan.  

Fokusgruppsdiskussionerna genomfördes i ett klassrum på den skola respondenterna 

tillhörde. Detta för att samtliga elever skulle känna sig trygga och där intervjun kunde ske 

ostört. Dokumentationen skedde med hjälp av inspelning med bandspelare samt 

minnesanteckningar under hela intervjun. En svårighet med den här typen av intervjuform 

är att ljudupptagningen kan vara dålig så att det blir svårt att uppfatta om deltagarna 

avbryter varandra eller talar i mun på varandra. Intervjuguide (se Bilaga.3) med 

diskussionsfrågor användes som grund i båda intervjuerna. Intervjuguiden bestod av öppna 
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frågor, detta för att öppna frågor lämnar utrymme för ovanliga eller oförutsedda svar eller 

reaktioner (Bryman, 2002, s.158). Intervjuguiden var indelad i olika teman; 

- Allmänt 

- Gruppens upplevelse av aktiviteterna i ämnet idrott och hälsa 

- Känsla  

-  Synen på pojkar och flickor 

Under dessa teman ingick flertalet frågor som ställdes till eleverna under intervjun (se 

Bilaga.2).  Det blev dock en hel del frågor som kom upp till diskussion som inte fanns med 

i intervjuguiden. Flickornas intervjuer pågick i 45 minuter och pojkarnas i 35 minuter. 

Samtliga intervjuer har transkriberats. Transkriberingen skedde så fort som möjligt efter att 

intervjuerna genomförts. 

2.3 Analys 

Fokusgruppsintervjuerna har analyserats med inspiration av systematisk textkondensering 

som består av fyra delar enligt Malterud (2009). I första fasen skaffades en helhets bild av 

materialet fram genom att intervjuerna lyssnandes på ett flertal gånger för att sedan 

transkriberas noggrant. Vid transkribering har eventuella hostningar, pauser och skratt 

utlämnas. Intervjuutskrifterna har legat till grund för analysprocessen. I andra fasen valdes 

några olika delar i materialet ut som skulle studeras närmare, detta med stöd från syftet och 

frågeställningen. Här skriver hon om att man rad för rad identifierar meningsbärande 

enheter (s.99-108).  Under varje frågeställning lades ungdomarnas synpunkter in. Sedan 

fördes alla delar tillsammans som en helhet. Resultatet redovisas utifrån syftet och 

frågeställningarna i studien. Resultatet redovisas i form av citat och löpande text.  

2.4 Etik  

Eftersom denna studie innehåller kvalitativa data som handlar om människors egna tankar 

och funderingar som ger materialet en känslig och personlig karaktär har därför vissa 

forskningsetiska överväganden tagits hänsyn till. Några av de etiska grundprinciperna som 

denna studie följt, som också rör svenskforskning i allmänhet är; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitets kravet och nyttjande kravet (Bryman, 2002, s.440-441).  
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Eleverna fick innan de beslöt sig om att vara med utförlig information om studien, både 

muntligt och skriftligt. Fullständig konfidentialitet utlovades och det samlades inte in 

några personuppgifter. Innan varje intervju tillfrågades respondenten om denne läst 

informationsbrevet samt att information om att deltagandet var frivilligt gavs och att denne 

när som helst kunde avbryta sitt deltagande eller ta paus. Därefter informerades 

respondenten om att intervjun skulle bandas samt att muntligt samtycke begärdes från 

respondenten. Nyttjande kravet innebär att den insamlade materialet endast får användas 

till det ändamålet(Bryman, 2002, s.440-441). Det insamlade materialet, transkribering och 

ljudinspelningen, kommer därför att förstöras efter arbetets godkännande. 

3. RESULTAT 

Vid bearbetning av materialet från fokusgruppsintervjuerna utgick författaren från de tre 

kategorierna i intervjuguiden; aktiviteter, känsla och genus. Under dessa teman fann hon 

sedan underteman som beskrivs nedan.  Utifrån dessa tre kategorier samt underteman 

redovisas resultatet. I första fokusgruppen ingick som nämnt tidigare fyra flickor och i en 

den andra fyra pojkar, båda från årskurs nio.  

3.1 Aktiviteter 

För författarens del var det betydelsefullt börja med en öppen och enkel fråga. Först fick 

eleverna berätta om sig själva och om sin syn på idrott och hälsa i största allmänhet. 

Eleverna började sedan berätta hur deras lektioner såg ut, om det fanns några aktiviteter 

som var vanligare respektive ovanligare på lektionerna. 

 3.1.1 Bollsport  

Eleverna i båda fokusgrupperna var överens om att fotboll var den idrott som var vanligast 

förekommande. De flesta av eleverna beskrev att idrottslektionerna ofta bestod av 

bollsporter, där fotboll och innebandy var de två idrotter som i högsta grad utövades. En 

respondent ur flickgruppen sa; ”Lektionerna går nästan alltid ut på bollsporter. Det är 

svårt att tänka en idrottslektion utan boll” En respondent svarade då; ”Ja det skulle vara 

någon udda sport då, som typ dans”. 
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3.1.2 Dans 

På frågan vilka aktiviteter de hade mindre av svarande båda fokusgrupperna dans. I 

fokusgruppen med pojkarna var alla överens om att det var bra att dans förkom sällan 

eftersom det var tråkigt, en av respondenterna sa; ”Dans har vi lite av och det är bra. Fast 

jag gillar dans egentligen, men det är bögigt, så är det bara”. Flickorna nämnde också att 

ridning, gymnastik och gym var idrotter som de sällan eller aldrig utövade under 

lektionstid. Båda grupperna resonerade kring hur svårt det var att komma på vad som var 

de vanligaste respektive ovanligaste aktiviteterna på lektionerna eftersom de aldrig tänkte 

och reflekterade över det.  

3.1.3 Om de själva fick bestämma 

Författaren bad fokusgrupperna att beskriva hur lektionerna skulle se ut om de själva fick 

bestämma. I fokusgruppen med pojkarna dog diskussionen snabbt. Tre av pojkarna var 

överens om att lektionerna var bra idag och om de själva fick bestämma skulle de inte 

ändra något. En respondent ville ur pojkgruppen sa; ”Ja kanske mer fotboll, men 

egentligen om jag tänker efter är det ingen i vår klass som spelar fotboll”. En pojke 

svarade då;” Nej, det har du faktiskt rätt i”. 

I fokusgruppen med flickorna diskuterades att de skulle vara positivt om det fanns 

moderndans, gymnastik och gym på lektionerna. En respondent ur flickgruppen sa; ”Jag 

skulle vilja ha mer moderndans om jag fick välja” Alla flickor hade dock förståelse för 

varför inte dessa aktiviteter fanns på schemat. I deras diskussion kom de fram till att 

pojkarna inte gillade moderndans, att trampetten var sönder, att det inte fanns tillträde till 

något på gym på skolan och att det var därför inte dessa sporter utövades.  

3.2 Känsla 

3.2.1 Otrygghet 

I diskussionen hur känslan är på idrott och hälsa lektionerna blev svaren lite olika i 

flickgruppen och pojkgruppen. Pojkarna pratade om hur man ska vara. En av 

respondenterna i pojkgruppen sa; ”huvudsaken är att man är trevlig mot varandra, då blir 

det en bra känsla på lektionen”. Pojkgruppen fortsatte att diskutera att de kanske inte alltid 

var trevliga mot varandra. De pratade om att det fanns vissa killar i klassen med 

aggressionsproblem som ibland gjorde att känslan blev lite otrygg. Samtliga elever i 
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pojkgruppen pratade om att stämningen och känslan ibland kunde bli hestig på lektionerna 

eftersom de flesta i klassen var tävlingsinriktad. I flickgruppen pratade de också om 

otrygghet, då i termer som utanförskap. Flickorna diskuterade att alla tar för givet att de 

ska kunna allt inom idrott. Ibland kunde de känna sig dåliga och utanför. En av 

respondenterna sa; ”Alltså man tar för givet att alla kan regler och sådant. De tänker inte 

på att vissa kanske inte förstår eller kan”. En elev i flickgruppen berättade att hon ibland 

kände sig utanför. Hon sa; ”När vi tillexempel spelar fotboll så blir det att de passar till de 

som är bra. Fast egentligen tycker jag att man ska passa alla”. En av respondenterna 

svarade då; ”Ja precis, alltså idrott är ett praktiskt ämne där det syns om man är dålig. 

Har någon dålig kondition syns det. Det är inte så kul att vara med på idrotten när man 

själv inte håller på, eftersom alla då är bättre än mig. Man känner sig dålig”.  

3.2.2  Ett ”roligt” ämne 

Båda grupperna diskuterade sedan hur de såg på idrott och hälsa lektionerna i jämförelse 

med andra ämnen i skolan. Både pojkgruppen och flickgruppen var överens om att ämnet 

idrott och hälsa inte var lika viktigt som andra ämnen i skolan. Pojkgruppen pratade om att 

idrott och hälsa lektionerna enbart var roligt. En respondent ur pojkgruppen sa; ”Idrott och 

hälsa lektionerna har man enbart för att ha roligt, det är inte ett viktigt ämne i jämförelse 

med andra ämnen”.  Flickgruppen diskuterade även vikten av idrottslektionerna för elever 

som inte rör på sig på fritiden. En elev ur flickgruppen beskrev ämnet; ”Det kanske är ett 

viktigt ämne för de som inte rör sig på fritiden. Fast två gånger i veckan, det kanske inte 

hjälper ändå”. En annan flicka förklarade; ”Det kanske inte ett viktigt ämne men det är 

skönt att göra något annat. Att komma bort från klassrummet och tänka på något annat en 

timme”.  

3.2.3 Tävling  

Under denna punkt diskuterades i båda fokusgrupperna hur eleverna upplever ämnet i 

förhållande till pojkar och flickor. På frågan om de trodde att det fanns någon skillnad på 

vad flickor respektive pojkar tycker är roligt blev svaret bestämt ja från båda 

fokusgrupperna. En respondent ur flickgruppen sa; ”Pojkarna vill ha mera tävlingar och 

matcher. De är alltid så tävlingsinriktad”. En annan respondent i flickgruppen sa; ”Vissa 

killar är inte ens med på lektionen om vi har dans. Men det finns faktiskt en kille i klassen 

som tycker dans är roligt”. En respondent ur flickgruppen utmärkte sig dock och sa;” Jag 

tror inte att det är någon skillnad mellan pojkar och flickor, alla i vår klass är 
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tävlingsinriktad” Båda grupperna diskuterade att pojkarna ville ha mer fotboll och 

flickorna mer dans.  

3.2.4 Lärarens roll  

Samtliga elever påpekade hur viktig lärarens roll var när det gällde utformande av 

aktiviteter och hur de upplevde lektionerna. En respondent ur flickgruppen sa; ”Vår förra 

lärare levde i gamla traditioner, då gick lektionerna ut på tävling, var man snabbast eller 

starkast fick man bra betyg”. En annan respondent svarade då; ”Precis, nu bedöms vi efter 

utveckling och det är bättre”. Samtliga flickor var överens om att lektionerna borde vara 

mindre tävlingsfokuserad.  Pojkarna diskuterade också vikten av lärare. En av pojkarna sa; 

”Det var bättre förr, då behövde jag bara ha bra kondition så fick jag bra betyg. Nu krävs 

det mera”. En annan pojke sa; ”Förr räckte det med att jag sprang fortast, då fick jag bra 

betyg”.  

3.3 Flickor och pojkar 

3.3.1 Uppmärksamhet  

Vidare frågandes elever om de upplevde någon skillnad mellan pojkar och flickor, om vem 

som tar mest plats. Åsikterna i pojk- och flickgruppen skilde sig. Pojkarna tyckte inte att 

det var någon skillnad. En respondent i pojkgruppen sa; ”Nej det är ingen skillnad mellan 

tjejer och killar. Det är vissa killar och vissa tjejer i klassen som tar plats”. Flickorna var 

överens om att killarna tog mera plats i klassen. En tjej sa; ”Killarna tar mest plats, de 

gapar och skriker”. En annan respondent i flickgruppen sa; ”Ja killarna hörs hela tiden, 

gillar de inte reglerna får de damp. 

3.3.2 Separata lektioner  

I slutet av båda fokusgruppsdiskussionerna frågade författaren vad de skulle tycka om att 

idrott och hälsa lektionerna vore uppdelade pojkar och flickor som innan 1980 då 

samundervisningsreformen infördes (Berge, 2001). Båda grupperna svarade bestämt nej. 

Båda gruppera diskuterade att det skulle vara tråkigt att bara vara uppdelad på lektionerna. 

Efter samtal med flickorna märktes att några respondenter var till viss del positiv inställd 

till uppdelning av flickor och pojkar.  

Diskussion tagen ur flickornas fokusgrupp;  
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R1:” När vi kör innebandy brukar vi dela upp oss, killar och tjejer var för 

sig. Det tycker jag är jätte roligt” . 

R2: ”Ja det är faktiskt roligt, för att vi tjejer är mycket lugnare. Det är inte 

så kul när killarna bara går på och slår med klubborna”  

R:3 ”Nej precis”. 

R2: ”Fast vi delar ju upp oss för att vi vill det”. 

R1: ”Ja för om vi spelar innebandy med både tjejer och killar blir det mest 

att man står där i ett hörn och inte gör nått. Men spelar man bara med tjejer 

så tar man mer plats och kör bara”. 

4. DISKUSSION  

4.1 Sammanfattning av resultat 

Syftet var att, utifrån ett genusperspektiv, undersöka elevers upplevelse av skolämnet idrott 

och hälsa.  

Frågeställningar:  

Frågeställningar: 

- Hur upplever eleverna ämnet idrott och hälsa? 

- Vilka aktiviteter vill eleverna ha mer och mindre av? 

- Hur beskriver eleverna känslan under och inför idrott och hälsa lektionerna?  

 

Sammanfattningsvis visar studien att flertalet elever från båda fokusgrupperna påtalade att 

bollsport, då mest fotboll och innebandy, var de vanligaste förkommande aktiviteterna 

under idrott och hälsa lektionerna. Både flickgruppen och pojkgruppen var nöjd med 

aktiviteterna under lektionerna och diskuterade att bollsport var en naturlig del av dem. 

Flickgruppen ansåg att lektionerna var bra och varierad, dock hade de gärna sett mer 

moderndans, gymnastik och gym under lektionstid.  
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Otrygghet var något båda grupperna diskuterade och som ett stort antal respondenter ur 

båda fokusgrupperna hade känt av någon gång. I pojkgruppen beskrevs att otrygghet kunde 

uppstå när stämningen blev hestig för att vissa elever hade aggressionsproblemen eller var 

dåliga förlorare. Flickgruppen pratade om otrygghet som utanförskap. De beskrev att de 

flesta tar för givet att de ska kunna och förstå alla idrotter.  

4.2 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att utifrån ett elevperspektiv undersöka upplevelsen av skolämnet 

idrott och hälsa. För att få en ökad förståelse för elevernas upplevelser och tankar inom 

ämnet valdes att göra fokusgruppsdiskussioner (Malterud, 2009, s.69). Valet att använda 

fokusgruppsintervjuer som insamlingsmetod anser författaren relevant i denna studie då 

det gav en bred bild samt att respondenterna inspirerade och lockade fram associationer åt 

varandra. I varje fokusgrupp ingick fyra respondenter. En anledning till varför det valdes 

fyra respondenter i varje grupp var författarens oerfarenhet av att intervjua människor i 

grupp, kanske hade diskussionen blivit bredare om jag valt att använda mig av fler. I första 

fokusgruppen ingick fyra flickor och i den andra fyra pojkar.  

 

Diskussionen i båda grupperna fungerade bra. En svårighet med fokusgruppsintervjuerna 

var att en respondent i respektive grupp tog rollen som “ledare” och tog gärna över 

diskussionerna vilket ledde till att några respondenter blev tysta. För att undvika detta 

försökte forskaren som moderator få samtliga att komma till tals i diskussionen. Det 

positiva med det var att dessa två respondenter väckte de andras tankar och funderingar 

som ledde till att det blev den diskussion.  

Den intervjuguide som användes upplevdes ibland lite för strukturerad. Ibland blev det att 

en respondent svarade och sedan uteblev diskussionen. Författaren upplevde det särskilt i 

pojkgruppen, om någon svarande höll de andra med utan diskussion. Hon är väl medveten 

om att några respondenter valde att inte vara med i vissa diskussioner, kanske för att ämnet 

blev för känsligt. Detta är också en svårighet med fokusgrupper att det kan sätta stopp för 

avvikande synpunkter (Malterud, 2002 s.69). I flickgruppen flöt diskussionen på bättre och 

flera var med i diskussionerna.  
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Fokusgruppsintervjuerna valdes att bandas för att författaren lättare skulle kunna fokusera 

på vad respondenterna diskuterade. Det hade vart till en fördel om det funnits en 

medhjälpare som kunnat anteckna och hålla koll på bandspelare som ibland valde att lägga 

av. Efter intervjuerna transkriberades materialet. Vid transkriberingen var det svårt att 

urskilja vem som sa vad. Eftersom det inte var studien syfte att skriva vem som sa vad har 

detta inte påverkat resultatet. 

4.3 Resultatdiskussion 

Diskussionen som följer grundas från studiens resultat samt teoretiska utgångspunkter och 

forskningsresultat som presenterades i bakgrunden. Som förklarades tidigare utgår 

författaren från att genus är ett “görande” som konstruerar maskulinitet och femininitet.  

4.3.1  Konstruktion av aktiviteter 

När det gäller innehållet överlag i undervisningen var eleverna relativt nöjda och 

tillfreds då de tyckte utbudet av aktiviteter var brett. Flickgruppen berättade att varierade 

lektioner var bra eftersom de då fick prova på flera idrotter och aktiviteter. Trots detta 

berättade båda fokusgrupperna att lektionerna oftast var uppbyggd med boll, där fotboll 

och innebandy var de vanligaste. Informanterna beskrev att bollen var en självklarhet på de 

flesta lektioner och att detta inte var något de reflekterades över. Detta resultat kan liknas 

med Engström (1968) och Carlsten (1989) som i sin forskning visar att bollsport 

tillsammans med gymnastik och friidrott är i klar majoritet på idrottslektionerna. 

I båda grupperna påtalades att dans och gymnastik var något som sällan utövades under 

lektionstid. Vilket flickgruppen tyckte var synd eftersom moderndans och gymnastik var 

något de önskade sig mera av. Pojkarna tyckte att det var bra att dans sällan fanns med på 

schemat, detta eftersom dans inte var något för killar. Ericsson et al. (2003) fann i sin 

studie att olika aktiviteter verkar vara olika populära mellan könen. Flickor har högst 

deltagande när aerobics och dans står på schemat medan pojkar föredrar bollaktiviteter.  

 En respondent ur pojkgruppen sa; “Dans har vi lite av och det är bra. Fast jag gillar dans 

egentligen, men det är bögigt, så är det bara”. I båda fokusgrupperna var attityden att 

dans var för flickor. Parallellt med föreställningen om att dans var för flickor så finns det 

ett antagande om att pojkar inte kan eller vill dansa. Johansson (2006) skriver i sin rapport 

att manligheter och kvinnligheter skapas igenom normer och föreställningar i samhället, 
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dessa normer och föreställningar omskapas hela tiden (s.51-54). Under flera decennier 

bedrevs undervisningen, som belystes i inledningen, könsåtskilt. Undervisningen för 

pojkar och flickor var olika. Pojkarnas inriktning var mot fysisk prestation och bollsport 

medan flickornas lektioner var inriktad mot dans och gymnastik (Larsson, Farrell & 

Redelius, 2009). Detta bidrog till skapandet av könsroller där vissa idrotter eller aktiviteter 

blev stämplade som maskulina eller feminina. Föreställningar om vad som är manligt och 

kvinnligt är uttalade i båda fokusgrupperna i denna studie. Analysen av samtalen kring 

dans och bollspel tyder även på att pojkarnas inriktning med bollsport levt vidare, medan 

dans och gymnastik försvunnit.  

4.3.2 Känsla  

Elevernas beskrivningar av upplevelsen av idrottsämnet stämmer väl överens med det 

remissyttrandet som folkhälsoinstitutet gjorde av skolverkets kursplan där de framhävde 

att alla elever ska få en positiv upplevelser av idrott och hälsa undervisningen (Statens 

folkhälsoinstitut, 2010). Samtliga elever beskrev i drott och hälsa lektionerna som en 

positiv upplevelse. Båda grupperna diskuterade att lektionerna var lek och något de hade 

för att ha roligt. En respondent ur flickgruppen uttryckte att idrott och hälsa lektionerna var 

bra för att komma i bort från klassrummet.  Detta resonemang kan stödjas av Lake (2001) 

som menar att vissa ungdomar ser idrott och hälsa lektionerna som en paus från andra 

ämnen.  

När respondenterna diskuterade känslan inför och under idrott och hälsa lektionerna dök 

ordet otrygghet upp hos både flickgruppen och pojkgruppen. Pojkgruppen pratade om att 

klassen var tävlingsinriktad vilket kunna leda till att elever blev våldsam och aggressiva. 

Norrman (2003) stärker detta resultat då han menar att kroppslig tävlan ofta vart ett sätt att 

få upplopp för inneboende ”naturlig aggression”. Dessvärre har aggressionsbehovet i 

historien oftast slutat med slagsmål, våld, dueller och krig (s.13-15).  

Resultatet gällande om de trodde att det var någon skillnad mellan pojkar och flickor vilka 

aktiviteter de gillade mest blev svaren bestämt ja från båda grupperna. Flickorna pratade 

om att pojkarna vill ha mera tävlingar och matcher för att de var tävlingsinriktad . I den 

andra fokusgruppen menade pojkar att flickorna ville ha mera dans. Detta indikerar ett 

förhållande där flickorna och pojkarna resonerar utifrån ett givet antagande om att det 

finns en skillnad mellan pojkar och flickor. I intervjuerna märktes komplexa förväntningar 
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på hur pojkar och flickor “ska vara” och “tycka om”. På frågan vad pojkar ville ha mera 

av, blev svaret fotboll från både flickgruppen och pojkgruppen. Detta trots att en 

respondent ur pojkgruppen uttryckte att ingen spelar eller egentligen är intresserad av 

fotboll i deras klass. Connell (2002) anser att det är vi människor som själva konstruerar 

vad som är maskulint eller feminint.  Han menar vidare att ”Man föds inte till kvinna man 

blir det”.  Vi kan inte se kvinnlighet och manlighet som något av naturen givet. Utan att 

det är e flesta människor intar genusordningen utan att ens reflektera över det. 

I intervjun frågades vad grupperna skulle tycka om att idrott och hälsa lektionerna var 

uppdelade pojkar och flickor. Detta visade sig vara en komplex fråga som inte var enkel att 

svara på. Båda grupperna svarade först bestämt nej. I djupare diskussion med flickgruppen 

kom det upp att det ibland var bra med uppdelade lektioner. Flickorna upplevde att de 

kunde ta mera plats och ge mera när pojkarna i var med. Ingen av pojkarna i studien gav 

uttryck om att det påverkades av att pojkar och flickor var tillsammans. Dessa erfarenheter 

är relevanta att analysera i relation till att pojkar betydligt oftare måluppfyllelse i idrott och 

hälsa och de uppnår oftare det högsta betyget. Detta mönster uppstod i samband med 

införandet av samundervisning (Larsson H et al, 2009).  

4.4 Egna reflektioner 

Det har vart mycket givande att ha tagit del av ungdomarnas reflektioner och åsikter kring 

detta ämne. Intressant i studien var att samtliga ungdomar ansåg att innehållet i skolämnet 

idrott och hälsa var varierad trots att bollsport och fysisk prestation var i klar majoritet. Det 

är viktigt att påpeka att resultatet endast är sanning i dessa två grupper, resultatet kanske 

hade sett annorlunda ut om författaren hade valt en annan klass eller grupp. I diskussion 

med eleverna märktes att de typiska “manliga” aktiviteterna har levt kvar utan att dessa 

elever någon gång reflekterat över det. Vad ska man göra åt det? Finner inget givet svar. 

Författaren tror dock inte att lösningen är att separera pojkar och flickor på idrott och hälsa 

lektionerna eftersom hon tror att separata lektioner bidrar till ännu starkare könsmyter. Det 

är av stor vikt att synliggöra, problematisera och reflektera föreställningar och könsmyter 

som vi människor konstruerat. Det handlar också om att undvika för givet tagna 

antaganden om vad idrott och hälsa lektionerna ska innehålla.   
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4.5 Vidare forskning  

I samtliga diskussioner togs lärarens roll upp. Hur eleverna upplevde lektionerna och 

aktiviteterna var enligt de flesta respondenter upp till läraren. Fortsatt forskning inom det 

området hade varit angeläget. 

4.6 Slutord 

Den bild av upplevelsen av skolämnet idrott och hälsa som framkom genom 

fokusgrupperna kan utifrån ett genus- perspektiv sammanfattas: 

- Studien visade att eleverna till överväganden del var positiva till det innehåll som 

presenterades. Båda grupperna var eniga om att skol idrotten var förknippad med lek, 

glädje och en viktig timme att komma bort från klassrummet. 

- De typiska “maskulina” idrotterna var i klar majoritet under idrott och hälsa lektionerna.  

Bollsport var det vanligaste aktiviteterna, där fotboll och innebandy var de idrottsgrenar 

som oftast utövades . Dans och gymnastik var något eleverna sällan hade på schemat.  

- Känslor inför och under lektionerna formulerades olika i fokusgrupperna. Båda 

grupperna pratade om otrygghet, där flickorna diskuterade utanförskap och pojkarna 

aggressioner.  

- Deltagarna i studien konstruerar själva genus, vilka idrottsaktiviteter  anses maskulina 

respektive feminina.  

- Respondenterna påtalar att läraren har en central roll i utformande av aktiviteter. 

Framtida forskning bör därför utifrån ett genusperspektiv rikta fokus på läraren.  
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Bilaga. 1 

Informationsbrev till eleverna 

 

 

 

 

 

Informationsbrev  
Hej! 

Jag heter Pernilla Eriksson och skriver för tillfälligt en C-uppsats på Mittuniversitetet i 

Sundsvall där syftet är att, utifrån ett genusperspektiv, undersöka elevers upplevelse av 

skolämnet idrott och hälsa  

För att få en ökad förståelse för ungdomars upplevelse inom området kommer jag att 

använda mig av två fokusgrupper, en med tjejer och en med killar. Fokusgrupper är en 

intervjuform där eleverna i grupp samtalar kring ämnet. Grupperna kommer att bestå av 

fyra elever.  

Det är frivilligt att delta i studien och du har möjlighet att avbryta din medverkan när som 

helst. All data behandlas konfidentiellt, vilket betyder att ingen kommer att veta vad just 

du sagt. Innan intervjustart kommer jag att begära ett muntligt samtycke som godkännande 

att du valt att medverka samt att du tagit del av informationen som getts om studiens 

innehåll.  

 

Resultatet kommer att redovisas i en rapport, efter att rapporten blivit godkänd kommer den 

läggas upp på Mittuniversitets hemsida. Resultatet kommer även offentligöras för en grupp 

studenter vid en opponering som sker innan godkännandet av studien.  

 

Eftersom skolan och ämnet idrott och hälsa är en viktig bit i Sveriges arbete för 

hälsofrämjande insatser är det viktigt att få kunskap kring hur ni förhåller er till ämnet. Jag 
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hoppas du vill hjälpa till med att öka kunskapen om detta ämne. Denna kunskap kan 

förhoppningsvis leda till förbättrade insatser i ämnet skolämnet idrott och hälsa.  

 

Ta gärna kontakt med mig om du har frågor. 

Pernilla Eriksson  

____________________________ 

Pernilla Eriksson, Student 
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Bilaga.2 

Informationsbrev till lärarna och rektor 

 

Informationsbrev 

Skolan är en viktig arena för att främja barns långsiktiga hälsa. Ur ett folkhälsoperspektiv 

är främjande av fysisk aktivitet centralt, detta eftersom det gynnar välbefinnandet och 

minskar risken för vanligt förkommande folksjukdomar. I ett remissyttrande av 

folkhälsoinstitutet av skolverkets kursplan framhävas att ” Skolan har ett ansvar att 

erbjuda alla skolbarn oavsett förutsättningar daglig fysisk aktivitet. Statens 

folkhälsoinstitut anser därför att undervisingen i ämnet idrott och hälsa måste 

tillfredställa behoven särskilt för de elever som inte är fysisk aktiva i tillräcklig stor 

omfattning. Med det menas att alla elever ska få positiva upplevelser av undervsningen”. 

Syfte och metod 

Jag heter Pernilla Eriksson och skriver för tillfälligt en C-uppsats på Mittuniversitetet i 

Sundsvall där syftet är att, syftet är att, utifrån ett genusperspektiv, undersöka elevers 

upplevelse av skolämnet idrott och hälsa 

 För att få en ökad förståelse för ungdomars upplevelse inom området kommer jag att 

använda mig av två fokusgrupper, en med tjejer och en med killar. Fokusgrupper är en 

intervjuform där eleverna i grupp resonerar kring det valda ämnet. Grupperna kommer att 

bestå av fyra elever.  

Det är frivilligt att delta i studien och varje enskild elev kan välja att avstå. Eleverna har 

möjlighet att avbryta medverkan när som helst. All data behandlas konfidentiellt, inget 

avslöjande personligt material kommer att publiceras. Innan intervjustart kommer jag att 

begära ett muntligt samtycke som godkännande att eleverna valt att medverka samt att de 

tagit del av informationen som getts om studiens innehåll.  
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Resultatet kommer att redovisas i en rapport, efter att rapporten blivit godkänd kommer 

den läggas upp på Mittuniversitets hemsida.  

 

Eftersom skolan och ämnet idrott och hälsa är en viktig bit i Sveriges arbete för 

hälsofrämjande insatser är det viktigt att få kunskap kring hur eleverna förhåller sig till 

detta. Utifrån det begränsade undersökningsmaterialet kommer jag inte kunna göra några 

generaliseringar. Jag hoppas dock att mitt resultat kan inspirera till fler och djupare studier 

i ämnet.  

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Pernilla Eriksson 

____________________________ 

Pernilla Eriksson, Student 
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Bilaga.3  

Intervjuguide 

Intervjuguide 

Teman att diskutera i fokusgrupperna 

 

 Allmänt 

 

- Presentation av mig och min utbildning  

 
- Etik 

 

- Presentera fokusgruppintervjuns upplägg 

- Frågor 

 

 

 Attityder till idrott och hälsa och dess innehåll 

 

- Öppenfråga, berätta om er själva och om sin syn på idrott och hälsa  

 

 

- Vad tycker ni om innehållet i idrott och hälsa?  

 

 

- Om ni fick bestämma, hur skulle era idrottslektioner se ut?  Vad vill ni ha mera 

eller mindre av? 

 

 

- Är idrotts lektioner ett viktigt ämne i jämförelse med andra ämnen? Varför/varför 

inte? 

 

  

 

 Känsla 

 

- Vilka komponenter är viktiga för att ni ska trivas och tycka lektionerna är roliga?  

 

- Kan kunnat påverka innehållet? Tycker ni att alla elever har fått komma till tals på 

lektionerna? 
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- Hur skulle ni beskriva känslan på lektionerna? Känner ni att ni lär er något på 

idrottslektionerna?  

 

 

 

 Synen på pojkar och flickor  

 

- Tror ni att det är någon skillnad på vad flickor och pojkar tycker är roligt på 

lektionerna?  

 

 

- Ibland talar man om att tjejer och killar tar olika plats. Vilket kön tar mest plats 

tycker ni?  

 

- Vad skulle ni tycka om att idrottslektionerna skulle vara uppdelat pojkar/flickor? 

Varför? Förklara? 

 

 

Öviga frågor och funderingar från respondenterna 

 

 

 


