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Sammanfattning 

Motivations- och närvaroproblematiken för ämnet idrott och hälsa har visats intressant och 

aktuellt. Berörd idrottsvetenskaplig forskning är ofta av internationell karaktär men resultaten 

pekar på generella tendenser – att elever upplever obehag i anslutning till idrottslektioner. 

Tidigare svensk forskning har inte direkt fokuserat på en djupare eller vidare förklaring till 

identifierade obehag varför denna undersöknings kunskapsbidrag är viktigt. Syftet med denna 

undersökning var således att redogöra för en djupare förståelse för om och i så fall på vilket 

sätt elever upplever obehag och hinder till deltagande i anslutning till idrottslektioner. Att 

diskutera eventuella förbättringsmöjligheter och hur idrottsundervisningen kan göras tryggare 

var också önskvärt. De övergripande frågeställningarna var: Om och på vilket sätt upplevs 

obehag innan, under och efter idrottslektionerna? Om och på vilket sätt leder upplevda obehag 

till hinder för deltagande? Elevernas perspektiv, upplevelse och meningsinnebörd var av 

intresse varför semistrukturerade intervjuer och en fenomenologisk design användes. 

   Undersökningen visade att obehag kopplade till idrottsundervisningen upplevs. Genom 

Colaizzis analysmetod identifierades teman i det empiriska materialet vilka grupperades i fyra 

temakluster beskrivande för upplevda obehag. Låg prestationsförmåga upplevdes av eleverna 

som obehagligt och kombinationen svåra moment och offentlig jämförelse innebar till och 

med hinder för deltagandet. Vidare upplever samtliga att negativa kommentarer ofta 

förekommer och upplevs obehagligt. Centralt avseende detta obehag var framför allt 

pojkarnas attityd och omklädningsrummet som utsatt miljö. Även att uppleva dålig 

självkänsla framfördes som obehagligt, kopplat till såväl utseendemässig jämförelse och det 

av samhället porträtterade kroppsidealet. Slutligen kunde betygskrav konstateras vara 

obehagligt. Att betygen kan fungera som ökad motivation visas men att så sker på bekostnad 

av en positiv upplevelse. Eleverna upplever att de måste tvinga sig igenom obehag. Dessa 

kluster och teman är beskrivna genom kommentarer och direkta citat för att belysa elevernas 

meningsinnebörd och det mest kärnfulla i upplevelserna. En diskussion förs i relation till 

tidigare internationell och svensk forskning varefter kunskapsbidrag konstateras och slutsatser 

presenteras, dvs. vilka obehag som upplevs och vilka av dessa som blir hinder. Att låg 

prestationsförmåga och aspekter av omklädningsrummet innebär ökad risk för frånvaro visas 

exempelvis. Slutligen diskuteras identifierade förbättringsmöjligheter. 

 

Nyckelord: Idrottsundervisning, frånvaro, prestationsförmåga, omklädningsrum, självkänsla, 

betygskrav.  



 3 

Innehållsförteckning 
1. Introduktion ............................................................................................................................ 4	

2. Tidigare forskning .................................................................................................................. 5	

2.1 Kroppsuppfattning, självkänsla och utseende .................................................................. 6	

2.2 Prestationsförmåga och tävlingsmoment ......................................................................... 8	

2.3 Omklädningsrummet ...................................................................................................... 10	

2.4 Sammanfattning av forskningsläget ............................................................................... 11	

3. Syfte och frågeställning ....................................................................................................... 13	

4. Metod ................................................................................................................................... 14	

4.1 Fenomenologi ................................................................................................................ 14	

4.2 Semistrukturerade intervjuer .......................................................................................... 15	

4.3 Pilotundersökning .......................................................................................................... 16	

4.4 Urval .............................................................................................................................. 17	

4.5 Empiriskt material .......................................................................................................... 18	

4.6 Analys ............................................................................................................................ 18	

4.7 Validitet och kvalité ....................................................................................................... 20	

4.8 Etiska aspekter ............................................................................................................... 22	

5. Resultat ................................................................................................................................ 23	

5.1 Prestationsförmåga ......................................................................................................... 23	

5.2 Att utstå negativa kommentarer ..................................................................................... 27	

5.3 Dålig självkänsla ............................................................................................................ 30	

5.4 Betygskrav ..................................................................................................................... 32	

6. Diskussion ............................................................................................................................ 35	

6.1 Resultatdiskussion ......................................................................................................... 35	

6.2 Metoddiskussion ............................................................................................................ 42	

6.3 Undersökningens kunskapsbidrag ................................................................................. 43	

6.4 Slutsats ........................................................................................................................... 44	

Käll- och litteraturförteckning ................................................................................................. 46	

 

Tabell 1: Temakluster över obehag i samband med idrottslektionerna ................................... 23	

Bilaga 1: Intervjuguide  



 4 

1. Introduktion 
De elever […] som ofta känner obehag på lektionerna skolkar också i högre utsträckning än andra. 

Och de elever som inte kommer till lektionerna i idrott och hälsa är inte bara de som har allmänt 

hög frånvaro. En tredjedel av de som säger att de ofta skolkar från idrott och hälsa-lektionerna 

skolkar aldrig från lektioner i andra ämnen.1 

 

Bilden av ämnet idrott och hälsa präglas ofta av ytterligheter. Å ena sidan beskrivs eleverna 

uppleva idrottsundervisningen som ett av skolans ”bästa” ämnen. Å andra sidan är det visat 

att vissa elever praktiskt taget aldrig deltar i idrottsundervisningen på grund av obehag. I 

relation till detta kopplas samtidigt fysisk aktivitet ihop med ökat välmående och förbättrad 

självkänsla medan fysisk inaktivitet sägs vara en hälsorisk. Det är alltså viktigt att ämnet 

idrott och hälsa blir lyckosamt vad gäller att inspirera alla elever till ett livslångt intresse för 

fysisk aktivitet.2 Sett till beskrivna ytterligheter och aktuell debatt syns dock problem. 

   Att idrottslektionerna är viktiga är utgångspunkten när idrottslärare Johan Slättberg 

debatterar i Lärarnas Nyheter. Slättberg menar att ämnet innehåller unika moment där 

eleverna är extra sårbara och att likheter saknas i andra skolämnen. Samhällets porträtterande 

av idealkroppen liksom elevernas självbild är problemfyllda aspekter i ombytessituationen, 

nakenmoment och dusch vilka påverkar deltagandet negativt.3 Situationerna innan, under och 

efter lektion är också debatterat. Att där upplevs otrygghet, kränkningar och sårbarhet är 

framfört och diskuterat. Här sägs å ena sidan att närvarande personal eventuellt kan lösa vissa 

problem. Å andra sidan är vuxen- och lärarnärvaron i dessa sammanhang även belyst som 

problematisk.4 Vidare är kränkningar och mobbing diskuterat av Christer Olsson i tidningen 

Skolvärlden där skolans omklädningsrum lyfts fram som alarmerande problemfyllt.5 Som 

synes debatteras identifierade problem, frånvaroproblematiken och hinder till deltagande 

frekvent. Obehag och lärarnärvaro är diskuterat liksom att situationerna innan och efter 

lektionstid innebär en sårbarhet för vissa elever. 

                                                
1 Lindholm, Linnea; Möller, Valdemar & Nordqvist, Valter (2012, 13 december), Utsatthet orsak till skolk. 
Lärarnas Nyheter. Elektroniskt publicerad: http://www.lararnasnyheter.se/mivida/2012/12/13/utsatthet-orsak-
skolk. Hämtad: 2015-11-24. 
2 Bråkenhielm, Görel (2008), ”Ingen gympa för mig! – en undersökning av skälen till att elever inte deltar i 
ämnet idrott och hälsa”. Svensk idrottsforskning, 17(2), s. 30. 
3 Slättberg, Johan (2010, 2 Maj), Dusch och exponering får inte bli ett hinder. Lärarnas Nyheter. Elektroniskt 
publicerad: http://www.lararnasnyheter.se/idrottslararen/2010/05/02/dusch-exponering-far-inte-bli-hinder. 
Hämtad: 2015-09-20. 
4 Larsson, Åsa (2015, 28 Oktober), Förebygg kränkningar genom vuxennärvaro. Skolvärlden. Elektroniskt 
publicerad: http://skolvarlden.se/artiklar/forebygg-krankningar-genom-vuxennarvaro. Hämtad: 2015-11-02. 
5 Olsson, Christer (2015, 15 Oktober), Ingen ska kränkas i omklädningsrummen. Skolvärlden. Elektroniskt 
publicerad: http://skolvarlden.se/artiklar/ingen-ska-krankas-i-omkladningsrummen. Hämtad: 2015-11-02. 
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2. Tidigare forskning 
Den senaste utvärderingen av idrott och hälsa i grundskolan, NU-03, redogör övergripande för 

utvecklingen av hälsoperspektivet och fysiskt som psykiskt välbefinnande. Den fysiska 

aktiviteten konstaterades dock fortsatt vara kärnan i undervisningen med kunskapsmål som att 

exempelvis kunna simma och delta i dans.6 En förutsättning för att nå dessa mål var och är att 

närvara, deltaga samt att vara ombytt vilket aktualiserar hinder och obehag före, under och 

efter idrottsundervisningen som forskningsområde. 

 

I NU-03 konstaterades att hälsoperspektivet, som givits alltmer fokus i styrdokumenten, ej fått 

önskat genomslag samt att en betydande del flickor och pojkar upplevde omklädningsrummet 

och själva ombytet som obehagligt. Ämnet idrott och hälsa sades behöva utveckla och 

uppmärksamma aspekter som välbefinnande, självbild, psykisk- och social förmåga. vilket 

identifierats som problemområden.7 Utvärderingen av grundskolan, och specifikt ämnet idrott 

och hälsa, baserades på en omfattande studie. Intressanta delar av resultatet visar att många 

elever nämnde att de ofta varit frånvarande under idrottslektionerna. Här konstaterades även 

en viss könsskillnad då flickor var frånvarande i högre utsträckning än pojkar. Rapporterad 

upplevelse av ämnet visar att pojkar i högre utsträckning tyckte lektionerna var roliga, att de 

kände sig trygga och kapabla till att genomföra vad som krävdes. Tendenserna såg annorlunda 

ut för flickor där negativa upplevelser relaterat till självkänsla, otrygghet och 

prestationsförmåga framfördes. Än alarmerande resultat är att 10% av flickorna rapporterade 

att idrott och hälsa bidragit till minskat självförtroende samtidigt som pojkarna rapporterade 

att ämnet upplevs tävlingsinriktat och har bidragit till ökad tävlingsförmåga.8 

   Vidare har Skolinspektionen på senare tid identifierat att vissa elever kan känna sig otrygga, 

till och med kränkta, i samband med idrottslektionerna. Omklädningsrummet konstateras vara 

en utsatt miljö liksom svår att säkerställa som trygg.9 Vid en oanmäld inspektion genomförd 

av Skolinspektionen visade det sig vara stor variation mellan olika skolor samt hur elevernas 

deltagande såg ut. Endast vid en fjärdedel av de besökta lektionerna deltog samtliga elever 

och med andra ord hade en betydande andel av lektionerna hög frånvaro. I genomsnitt 

frånvarade var femte elev, men mer alarmerande var att på var tionde lektion var så många 

                                                
6 Skolverket (2004a), Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Sammanfattande huvudrapport, s. 50. 
7 Skolverket (2004a), s. 51f. 
8 Skolverket (2004b), Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Idrott och hälsa, s. 29ff. 
9 Skolinspektionen (2012), Idrott och hälsa i grundskolan. Med lärandet i rörelse. Elektroniskt publicerad: 
http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/idrottgr/kvalgr-idr-slutrapport.pdf. Hämtad: 
2015-09-21. 
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som mellan 30 och 50% frånvarande eller ej deltagande. Anledningarna till detta var vid de 

flygande inspektionerna okända. I rapporten framförs vidare att detta är anmärkningsvärt samt 

att siffrorna är oroande. Det skall nämnas att resultatet såg likadant ut vad gäller pojkar och 

flickor vilket skiljer sig från de tendenser visade i NU-03.10 

 

Obehag och hinder är visat intressant med utgångspunkt i introduktionen, ovan resultat och 

aktuell debatt. Som forskningsområde aktualiseras detta ytterligare vid beaktande av relaterad 

forskning och aktuella styrdokument vilket berörs i redogörelsen och fortsatt diskussion 

nedan. Detta presenteras genom identifierade kategorier vilket inleds med kroppsuppfattning, 

självkänsla och utseende. Följande rör prestationsförmåga och tävlingsmoment varpå 

omklädningsrummet som kategori avslutar redogörelsen av den tidigare forskningen. En 

sammanfattning av forskningsläget avslutar kapitlet. 

 

2.1 Kroppsuppfattning, självkänsla och utseende 
En studie med fokus på den socialt konstruerande kvinnliga idealkroppen genomfördes av 

Jennifer L. Fisette. Självbilden, dvs. vem de var, vem de tyckte sig borde vara och hur de 

trodde andra uppfattade dem, hade stor betydelse för flickorna. Vikt, längd och klädsel 

framfördes även som viktiga aspekter i uppfattningen av idealkroppen.11 Den offentliga 

exponeringen av kroppen som idrottslektionerna innebär problematiserades. Ombyte av 

kläder i omklädningsrummet liksom idrottskläderna i sig framfördes som obehagligt. Andras 

uppfattning, liksom om de själva var komfortabla och accepterade sig själva, påverkade viljan 

till att delta på lektionerna. Mer integritet och en mer skyddande miljö – speciellt i anslutning 

till själva ombytet och omklädningsrummet – önskades.12 Med andra ord kan konstateras att 

kroppsideal och kroppsuppfattning för vissa upplevs som obehagligt och även blir hinder för 

deltagandet. I detta fall är den av samhället konstruerade idealkroppen av stor betydelse då 

tendenserna pekar på att många upplever sig som långt ifrån denna. Problematiskt då detta 

påverkar deltagande och prestation negativt, menar Fisette.13 Även i en senare studie berörs 

liknande problem då det konstaterats att samundervisning för flickor innebär obehag. 

                                                
10 Skolinspektionen (2010), Mycket idrott och lite hälsa. Elektroniskt publicerad: 
http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Flygande-
inspektion/Mycket-idrott-och-lite-halsa/. Hämtad: 2015-11-09. 
11 Fisette, Jennifer L. (2011), ” Exploring how girls navigate their embodied identities in physical education”. 
Physical Education and Sport Pedagogy, 16(2), s. 187f. 
12 Fisette (2011), s. 189f. 
13 Fisette (2011), s. 191ff. 
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Flickorna uppgav att de känner sig osynliga och ignorerade i jämförelse med pojkarna, att de 

behövde bevisa och hävda sig gentemot dem och att det ökar risken att bli generad inför 

klassen. Undersökningen visade med andra ord att flickornas självkänsla är påtagligt påverkad 

av pojkars närvaro i samkönade idrottslektioner. Andras blickar och uppfattning nämndes av 

undersökningspersonerna som obehagligt där kroppsuppfattning och självkänsla tillsammans 

med prestationsförmågan var vad som framfördes spela roll. I slutändan blev detta till hinder 

för vissa att delta på idrottslektionerna.14 Bethan Evans har intresserat sig för flickors kroppar 

mot bakgrunden att de i jämförelse med pojkar uppvisar just en högre frånvarostatistik 

avseende idrottslektionerna.15 Upplevda skillnader mellan lektioner med både pojkar och 

flickor och lektioner endast med flickor redogörs för. I delade klasser har det konstaterats 

medföra problem för flickor som då uppvisar en högre frånvaro. Evans belyser att flickor i  

dessa fall upplever ett större obehag vilket är direkt kopplat till kroppsuppfattning, självkänsla 

och utseende. Resultatet av detta var en betydligt minskad motivation vilket som sagt 

resulterade i försämrad närvaro.16 Även Sarah Whitehead och Stuart Biddle visar på 

problematiska aspekter i flickors upplevelse av fysisk aktivitet direkt relaterat till 

idrottslektionerna. Utseende och kläder spelade större roll än träning och hälsa för de flickor 

kategoriserade som feminina. Vice versa gällde mindre feminina flickor. Utseendemässigt 

oroade sig flickorna för vad andra tycker vilket under idrotten var ett påtagligt obehag.17 

Tendenserna blir än mer tydliga då Ken R. Lodewyk m.fl. konstaterat att tonårsflickor 

uppvisar en känslighet kring sitt utseende och sin kroppsuppfattning samt att många är 

missnöjda med sin kropp. För idrottslektionerna i skolan innebär detta för vissa ångest och 

försämrad motivation till deltagande. Med andra ord handlar det om obehag så allvarliga att 

de för eleverna, till större delen flickor än pojkar, är direkta hinder för deltagande. Vidare är 

konstaterat att faktisk kroppsstorlek och upplevd kroppsuppfattning är olika saker. Det är i det 

senare som en skev bild kan identifieras vilket är viktigt att fokusera på i utveckling och 

förbättringsarbete.18 I ämnet idrott och hälsa är ett av kunskapsmålen att kunna simma vilket i 

sin tur innebär lektioner och aktiviteter i och runt simbassänger. Detta forum är undersökt av 

                                                
14 Fisette, Jennifer L. (2013), ”’Are you listening?’: adolescent girls voice how they negotiate self-identified 
barriers to their succedd and survival in physical education”. Physical Education and Sport Pedagogy, 18(2), s. 
192ff. 
15 Evans, Bethan (2006), ”I´d Feel Ashamed: Girls´Bodies and Sports Participation”. Gender, Place & Culture, 
13(5), s. 547. 
16 Evans (2006), s. 557f. 
17 Whitehead, Sarah & Biddle, Stuart (2008), ”Adolescent girls´perceptions of physical activity: A focus group 
study”. European physical education review, 14(2), s. 244ff. 
18 Lodewyk, Ken R., Gammage, Kimberly L. & Sullivan, Philip J. (2009), ”Relations Among Body Size 
Discrepancy, Gender, and Indices of Motivation and Achievement in High School Physical Education”. Journal 
of Teaching in Physical Education, 28(4), s. 373f. 
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Kandy James med fokus på kroppsuppfattning och självkänsla där det visade sig att de flesta 

flickor uppfattade obehag inför att vistas i denna miljö. Ett generellt missnöje med någon 

aspekt av sitt utseende, badkläderna, offentligheten och känslan av att bli sedd bidrog till 

obehag som för vissa upplevdes så stora att de resulterade i direkta hinder för deltagandet.19 

   Sammanfattningsvis kan sägas att upplevelsen av och deltagandet i ämnet idrott och hälsa 

av många är visat vara relaterat till och påverkat av problematiska faktorer – bland annat 

kroppsideal och självkänsla men även prestationsförmåga vilket kommer beröras vidare 

nedan.20 Dålig kroppsuppfattning och självkänsla är för vissa visat vara förknippat med 

minskad motivation och minskat deltagande.21 I detta avseende har det idrottsvetenskapliga 

forskningsområdet ett tydligt fokus på flickor vilket är viktigt att beakta. Med det inte sagt att 

pojkar inte kan påverkas eller uppleva obehag relaterat till kroppsuppfattning, självkänsla 

eller utseende. Det är bara inte dokumenterat eller undersökt.  

 

2.2 Prestationsförmåga och tävlingsmoment 
Att prestationsfokus är förknippat med obehag samt att oro och ett generellt obehag 

förknippas med ämnet idrott och hälsa är konstaterat. Självbilden är en betydande faktor 

vilken hos vissa sägs försämras på grund av idrotten i skolan.22 Lodewyk m.fl. har identifierat 

prestationsförmåga, tävlingsaspekten, bedömningsaspekten och känslan av att bli granskad av 

andra som aspekter förknippade med obehag och minskat deltagande under 

idrottslektionerna.23 Detsamma påvisas vara faktorer till såväl ökad men främst minskad 

motivation av Whitehead och Biddle. Prestationsförmågan och jämförelseaspekten, att 

jämföra sig med andra samt vetskapen om att bli jämförd av andra, upplevdes obehagligt för 

mindre aktiva flickor.24 Detsamma är konstaterat av Fisette som i sin undersökning diskuterar 

jämförelseaspekten, risken att skämma ut sig och klasskamraternas dömande ögon som 

obehag och hinder. Prestationsförmågan tillsammans med tävlingsaspekten och att samtidigt 

bli bedömd framfördes av Fisettes undersökningspersoner som problematiskt. Speciellt gällde 

detta flickorna som i undersökningen visade sig känna stort obehag gällande detta. Både 

                                                
19 James, Kandy (2000), ”You Can Feel Them Looking at You: The Experiences of Adolescent Girls at 
Swimming Pools”. Journal of Leisure Research, 32(2), s. 269ff. 
20 Whitehead & Biddle (2008), s. 244ff; James (2008), s. 269ff; Landolfi (2014), s. 365f; O’Donovan & Kirk 
(2007), s. 406ff; Fisette (2011), s. 191ff. 
21 Lodewyk, Gammage & Sullivan (2009), s. 362. 
22 Redelius, Karin (2004), ”Bäst och pest! Ämnet idrott och hälsa bland elever i grundskolans senare år”, i 
Larsson, Håkan & Redelius, Karin (red), MELLAN NYTTA OCH NÖJE. Bilder av ämnet idrott och hälsa, s. 171f 
23 Lodewyk, Gammage & Sullivan (2009), s. 362f. 
24 Whitehead & Biddle (2008), s. 244ff. 
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lektionsinnehåll och referensram sades gynna pojkar.25 Att prestationsförmåga är förknippat 

med obehag för elever med övervikt och/eller sämre fysisk kapacitet är konstaterat även ur ett 

lärarperspektiv och deras uppfattning. Känslan av att känna sig förödmjukad, förlöjligad, 

skamsen eller diskriminerad påverkar dessa elever till att inte uppskatta idrottslektionerna.26 

Begreppet beteendekontroll diskuteras av Robert W. Motl m.fl. som viktigt för tonårsflickors 

motivation till fysisk aktivitet, särskilt ur ett långsiktigt perspektiv. Med detta menas 

uppfattad svårighetsgrad på beteendet som krävs för att lösa en uppgift eller genomföra ett 

moment. Prestationsförmågan och hur den av eleverna själva upplevs är också visat viktigt för 

motivationen till fysisk aktivitet, särskilt ur ett kortsiktigt perspektiv. Dessa två faktorer är 

med andra ord viktigt att arbeta med för att främja istället för att hindra deltagande. Det är hur 

tonåringar och elever själva upplever dessa aspekter hos sig själv som är relevant och därför 

även viktiga att beakta avseende sociala och psykologiska insatser som syftar till ökat 

deltagande.27 

   Tävlingsaspekten som en kursplansrelaterad orsak till minskad närvaro har identifierats av 

E. Lynn Couturier, Steveda Chepko och Mary Ann Coughlin. Tävlingsmoment är visserligen 

även visat vara motiverande, men i detta fall benämns tävlingsaspekten vara en vanligt nämnd 

orsak till varför eleverna inte vill delta på idrottslektionerna. I anslutning till detta nämns även 

jämförelseaspekten och mobbing som obehag. Att identifiera hinder liksom djupare förståelse 

kring dessa obehag förespråkas dessutom.28 Att tävlingsmoment fortfarande står i fokus vad 

gäller sportutövandet under idrottslektioner trots att lärande, hälsa, vänskap, engagemang och 

allas rätt att deltaga istället skall premieras är visat. Beltrán-Carrillo m.fl. menar att 

tävlingsmoment upplevs obehagligt av elever med sämre prestationsförmåga. I 

undersökningen som de genomfört resulterade detta obehag i att vissa tonårspojkar helt 

uteblev från lektioner med denna typ av innehåll.29 Pojkar och flickor som föll inom kategorin 

inaktiva tonåringar upplevde den performativa kulturen som obehaglig. Med andra ord kände 

de sig inte komfortabla eller lyckosamma under idrottslektionerna och de tävlingsmoment 

som konstaterats förekomma försämrade mindre aktiva elevers motivation. De upplevde även 

                                                
25 Fisette (2013), s. 195ff. 
26 Landolfi, Emilio (2014), ”Teacher´s Understanding of Students´Attitudes and Values Toward Physical 
Activity in Physical Education Dropout Rates and Adolescent Obesity”. The Physical Educator Vol. 71, s. 365ff. 
27 Motl, Robert W and Dishman, Rod K., Ward, Dianne S., Saunders, Ruth P., Dowda, Marsha, Felton, Gwen & 
Pate, Russell R (2005), ”Comparison of Barriers Self-Efficacy and Perceived Behavioral Control for Explaining 
Physical Activity Across 1 Year Among Adolescent Girls”. Health Psychology, 24(1), s. 106ff. 
28 Couturier, E. Lynn, Chepko, Steveda & Coughlin, Mary Ann (2005), ”Student Voices - What Middle and 
High School Students Have To Say about Physical Education”. Physical Educator, 62(4), s. 171ff. 
29 Beltrán-Carrillo, Vicente J; Devis-Devis, José; Peiró-Velert, Carmen & Brown, David H.K. (2012), ”When 
Physical Activity Promotes Inactivity: Negative Experiences of Spanish Adolescents in Physical Education and 
Sport”. Youth & Society, 44(1), s. 13ff. 
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att lärarna använde talangfulla och aktiva elever, med hög prestationsförmåga, som måttstock. 

Problematiskt då detta i slutändan leder till frånvaro och utebliven fysisk aktivitet, menar 

Beltrán-Carrillo m.fl.30 Även Evans, vars resultat berörts tidigare, har identifierat 

problematiken med resultatorienterad och tävlingsinriktade lektioner. Speciellt avseende 

flickor då det för dem ter sig viktigt att framstå som duktig men med en manlig referensram 

som upplevs orättvis. Denna kultur innebär att de som redan känner sig otillräckliga 

distanserar sig ytterligare, menar Evans.31 

 

2.3 Omklädningsrummet 
I miljön innan och efter lektionstid, dvs. i anslutning till omklädningsrummet och ombytet, 

har problematiska aspekter identifierats. Exempelvis har kränkningar, mobbning och 

nedvärderande jargong i vissa fall visats förekomma.32 Liknande konstateranden är vanligt 

förekommande och än mer tråkigt är att de sett likadana och så ut i 20-30 års tid.33 Toni M 

O´Donovan och David Kirk har visat att unga i allmänhet och flickor i synnerhet förknippar 

omklädningsrum med negativa erfarenheter. Alarmerande eftersom detta forum påverkar 

engagemang och upplevelsen av hela ämnet idrott och hälsa.34 Även om omklädningsrummet 

inte är eller kan konstateras vara universellt problematiskt visar citerad forskning på liknande 

negativa tendenser. Så även inom den svenska idrottsvetenskapen där det exempelvis 

konstateras att flertalet elever tycker illa om att byta om och duscha i skolan samt att skolans 

omklädningsrum är ”ofräscha” och ”äckliga”. Att omklädningsrummet är en miljö avskild 

från läraren diskuteras och relateras till problem för vissa elever då bråk, maktutövande och 

obehag visas förekomma. Bråk visade sig i pojkarnas fall handla om tävlings- och 

prestationsrelaterade meningsskiljaktigheter medan det hos flickorna handlade om kroppsliga 

diskussioner. Omklädningsrummet poängteras vara en plats där hierarkisk ordning och 

könsroller är påtagliga samt att tävlingsaspekten liksom kroppsideal där återskapas utan 

                                                
30 Beltrán-Carrillo m fl. (2012), s. 17ff. 
31 Evans (2006), s. 557f. 
32 Dehaas, Josh (2011, 20 juni), Research shows why boys avoid gym class. ”Disturbing” stories about locker 
room environment. Maclean’s. Elektroniskt publicerad: 
http://www.macleans.ca/education/uniandcollege/research-shows-why-boys-avoid-gym-class/. Hämtad: 2015-
11-02. 
33 Kehler, Michael (2013), Making the School Locker Room Safe for all Boys. Research in Action: Western 
Education’s Research Report, 1(3). Elektroniskt publicerad: 
http://www.edu.uwo.ca/research/Newsletter/V1Is3Story2.html. Hämtad: 2015-11-02. 
34 O´Donovan, Toni M & Kirk, David (2007), ”Managing classroom entry: an ecological analysis of ritual 
interaction and negotiation in the changing room”. Sport, Education and society, 12(4), s. 399ff. 
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närvarande lärare.35 Sammanfattningsvis kan nämnas att elever i flertalet undersökningar 

visats uppleva obehag i anslutning till omklädningsrummet vilket påverkar deltagande, betyg, 

självkänsla, motivation och välmående negativt.36 Även om de obehag som visats förekomma 

inte direkt är kopplade till uteslutande omklädningsrummets forum är det viktigt att belysa 

forskningen som visar på denna koppling. Många av obehagen upplevs även under 

idrottslektionerna, vilket visats ovan, men blir än mer angelägna eftersom och på grund av att 

omklädningsrummet visats sakna såväl personal- som lärarnärvaro. 

 

2.4 Sammanfattning av forskningsläget 
En sammanfattad redogörelse för forskningsområdet visar att idrottslektionerna, inklusive 

relaterad aktivitet innan och efter lektionstid, i vissa fall förknippas med kränkningar, psykisk 

eller fysisk påfrestning och andra obehag. I förlängningen handlar detta i vissa fall om hinder 

som påverkar deltagande och betyg negativt liksom står i direkt kontrast till ämnets syfte. 

 
Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt 

delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och 

tilltro till sin egen fysiska förmåga.37 

 

Motivations- och närvaroproblematiken är intressant och aktuellt. Styrdokumenten är viktiga 

att beakta i relation till detta och aktualiserar hinder till deltagande som problemområde bland 

annat eftersom tendenser pekar på att ombytet, dvs. förutsättningen för att delta på 

lektionerna, för vissa bidrar till minskat deltagande. Vidare är aspekter som välbefinnande, 

självbild samt psykisk- och social förmåga identifierat som problemområden för ämnet idrott 

och hälsa.38 Vissa elever har visats uppleva otrygghet och kränkningar i samband med 

idrottslektioner och ämnet dras med alarmerande hög frånvarostatistik.39 

   Det är visat att flickor upplever obehag relaterat till kroppsuppfattning, självkänsla och 

utseende. Den ”ouppnåeliga” idealkroppen spelar i detta en väsentlig roll liksom 

idrottslektionernas miljö där offentligt exponering inte kan undvikas. Andra elevers blick och 

                                                
35 Larsson, Håkan (2004), ”Vad lär man sig på gympan? Elevers syn på idrott och hälsa i år 5”, i Larsson, Håkan 
& Redelius, Karin (red), MELLAN NYTTA OCH NÖJE. Bilder av ämnet idrott och hälsa, s. 143ff. 
36 Dehaas (2011, 20 juni); Kehler (2013); O´Donovan & Kirk (2007), s. 399ff; Whitehead & Biddle (2008), s. 
244ff; Larsson (2004), s. 143ff; Fisette (2011), s. 189f. 
37 Skolverket (2011), Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s. 40. Elektroniskt 
publicerad: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575. Hämtad: 2015-12-29. 
38 Skolverket (2004a), s. 51f. 
39 Skolverket (2004b), s. 29ff. 
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åsikt är nämligen centralt för obehaget. Motivation och deltagande har visats påverkas 

negativt och i vissa fall leder dessa obehag till ångest.40 

   Den tidigare forskningen visar också på tendenser till att prestationsförmågan tillsammans 

med tävlingsaspekten i idrottslektionernas moment innebär obehag för många elever. Att bli 

granskad och bedömd av andra innebär minskad motivation. Prestationsförmåga tillsammans 

med tävlingsmoment och därtill bedömningsaspekten av såväl lärare som andra elever 

upplevs problematiskt och obehagligt.41 Rörande prestationsförmågan som obehag bör 

poängteras att tävlingsmoment och tävlingsaspekten fortfarande förefaller stå i fokus trots alla 

de negativa konsekvenser som konstaterats. En performativ kultur har identifierats liksom att 

resultat- och tävlingsinriktade moment ofta förekommer. Inaktiva elever och elever med lägre 

prestationsförmåga avseende både pojkar och flickor upplever obehag på grund av detta.42 

   Omklädningsrummet är också förknippat med obehag och negativa erfarenheter. Här 

förekommer kränkningar, mobbing, bråk och liknande obehag helt utan närvarande vuxen 

vilket visats påverka deltagande, betyg, självkänsla och välmående negativt. En vanligt 

diskuterad negativ aspekt med omklädningsrummet som miljö är att där saknas personal- eller 

vuxennärvaro. I och med detta menas att kroppsideal blir svårt att påverka och tryggheten 

svår att garantera.43 

 

Slutligen skall poängteras att stora delar av den idrottsvetenskapliga forskningen berörd är av 

internationell karaktär och således inte direkt kan kopplas till idrottsundervisningen i den 

svenska skolan. Resultaten och tendenserna pekar dock på generell problematik och att 

obehag som forskningsområde är precis lika viktigt som aktuellt. Att undersöka obehag och 

hinder direkt kopplat till den svenska skolan idrottslektioner kan därmed aktualiseras. 

Samtidigt motiveras en studie i fenomenologisk perspektiv rörande detta då den typen av 

resultat och kunskap skulle berika svensk idrottsvetenskap.  

                                                
40 Fisette (2011), s. 191ff; Evans (2006), s. 557f; Whitehead & Biddle (2008), s. 244ff; Lodewyk, Gammage & 
Sullivan (2009), s. 373f. 
41 Lodewyk, Gammage & Sullivan (2009), s. 362f; Whitehead & Biddle (2008), s. 244ff; Fisette (2013), s. 195ff; 
Motl m.fl. (2005), s. 106ff. 
42 Couturier, Chepko & Coughlin (2005), s. 171ff; Beltrán-Carrillo m.fl. (2012), s. 13ff; Evans (2006), s. 557f. 
43 Dehaas (2011, 20 juni); Kehler (2013); O´Donovan & Kirk (2007), s. 399ff; Larsson (2004), s. 143ff; 
Whitehead & Biddle (2008), s. 244ff; James (2000), s. 269ff; Landolfi (2014), s. 365ff; Fisette (2011), s. 191ff. 
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3. Syfte och frågeställning 
Syftet med undersökningen är att få en djupare förståelse för om och på vilket sätt elever 

upplever obehag och hinder till deltagande. 

 

• Om och på vilket sätt upplevs obehag innan, under och efter idrottslektionerna? 

• Om och på vilket sätt leder upplevda obehag till hinder för deltagande? 

 

Vidare är syftet att diskutera eventuella förbättringsmöjligheter för hur idrottsundervisningen 

kan göras tryggare.  
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4. Metod 
I detta kapitel redovisas och motiveras forskningsdesign, metod samt urvals- liksom 

analysförfarande. Undersökningens övergripande kvalité berörs där bland annat etiska 

aspekter diskuteras. Semistrukturerade intervjuer är använt för att ge undersökningen djup och 

möjlighet för eleverna att utveckla om och på vilket sätt de upplever obehag och hinder till 

deltagande i anslutning till ämnet idrott och hälsa. Fenomenologi har använts som 

forskningsdesign och analysen följde Paul F. Colaizzis metod. 

 

4.1 Fenomenologi 
Valet av övergripande ansats kräver eftertanke och planering eftersom undersökningens 

kvalité påverkas av detta. Att finna lämplig metodansats kräver således att kunskap om de 

olika alternativen finns. Att identifiera fördelar och nackdelar liksom att motivera och 

presentera detta har visats viktigt och är i mitt fall således beaktat.44 Karaktäristiskt för den 

fenomenologiska forskningsansatsen är att ett fenomen är av intresse och att kunskapen som 

eftersöks fokuserar på det kärnfulla i upplevelsen av fenomenet. Med andra ord det mest 

väsentliga. Om dessa kriterier uppfylls fungerar ansatsen utmärkt för att söka denna typ av 

information, data och kunskap.45 Vilka eventuella obehag som upplevs, om de resulterar i 

hinder för deltagandet, och att identifiera det mest väsentliga i upplevelsen av detta är centralt 

i denna undersökning. Som forum för detta står ämnet idrott och hälsa där obehagliga 

upplevelser och erfarenheter innan, under och efter lektionstid är av intresse. Väl passande för 

detta bör då vara en fenomenologisk ansats vilket syns med tanke på ovan redogörelse. 

   I en kortfattad beskrivning är fenomenologin ett filosofiskt perspektiv där 

undersökningspersonernas upplevelser, medvetande och meningsskapande står i fokus. 

Centralt är beskrivningen av just fenomen.46 För en snabb redogörelse av fenomenologins 

historieutveckling bör Edmund Husserls grundande, omkring år 1900, nämnas liksom Martin 

Heideggers tidiga vidareutveckling. Medvetandet och upplevelsen var centrala aspekter av 

intresse vilket senare vidgades till att rymma personers livsvärlden. Jean-Paul Sartre och 

Maurice Merleau-Ponty kom sedan att inkludera människans kropp och handlande i ett 

historiskt perspektiv som relevanta aspekter. Sammanfattningsvis kan dock sägas att 

                                                
44 Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (2015), ”Kvalitativ forskning och kvalitativ analys”, i Fejes, Andreas & 
Thornberg, Robert (red.), Handbok i kvalitativ analys, s. 34. 
45 Szklarski, Andrzej (2015), ”Fenomenologi”, i Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.), Handbok i kvalitativ 
analys, s. 135f. 
46 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2014), Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 399. 
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fenomenologin utgår ifrån att verkligheten är så som människor uppfattar den. Därför är 

förståelsen för egna perspektiv, beskrivningar av livsvärlden och upplevelser så betydelsefullt 

och viktigt att beakta.47 Att detta är motiverat att eftersträva vad gäller forskningsområdet har 

visats tidigare och förklarar varför fenomenologin i mitt fall valts. 

   Paul F. Colaizzi förtydligar fenomenologins förutsättning; att psykologiska fenomen 

identifieras genom beskrivna upplevelser. Att se till fenomenets helhet är heller inte 

eftersträvansvärt. Fokus är istället att finna individuella upplevelser och erfarenheter som 

empiriskt material, vilket möjliggör att beskriva kärnfulla aspekter av undersökt fenomen.48 

Vidare kräver fenomenologin som metodansats en öppenhet för undersökningspersonernas 

erfarenheter samtidigt som exakta och detaljerade beskrivningar är eftersträvansvärt.49 Att 

använda en datainsamlingsmetod som möjliggör detta blir därför viktigt liksom att kunna gå 

in utan förutfattade meningar och framkalla djup information. Ytterligare beskrivning rörande 

ansatsens fokusområde och informationsbearbetning följer i detta kapitel i anslutning till 

analysredovisningen där Colaizzis metod för detta beskrivs. 

 

4.2 Semistrukturerade intervjuer 
Den övergripande ansatsen definierar vilken typ av data och datainsamlingsmetod som är bäst 

lämpad. Generellt anses intervjuer som metod vara lämpligt om fenomenologisk ansats 

används vilket visats av såväl Andreas Fejes och Robert Thornberg som av Idar Magne 

Holme och Bernt Krohn Solvang. Intervjuer möjliggör att undersöka en djupare förståelse av 

hur studerat fenomen upplevs och metoden lämpar sig väl då uppfattning och upplevelse är 

centrala utgångspunkter.50 För undersökningen och ändamålet är därför specifikt 

semistrukturerade intervjuer valt att användas som datainsamlingsmetod. 

   Då en djupare förståelse för eventuella obehag och hinder söks är samspel och aktivt 

lyssnande viktigt vilket Andrzej Szklarski poängterar att denna typ av intervjuundersökning 

erbjuder.51 Liknande förklaringar och redogörelser av metodens fördelar är väl representerade, 

bland annat förklarar Catherine D. Ennis och Senlin Chen att intervjumetodens centrala 

intresse bland annat bör röra tankar, bekymmer, upplevelser och erfarenheter av ett eller flera 

                                                
47 Kvale & Brinkmann (2014), s. 44. 
48 Colaizzi, Paul F. (1978), ”Psychological Research as the Phenomenologist Views It”, i Valle, Ronald S. & 
King, Mark (red.), Existential-Phenomenological Alternatives for Psychology, s. 57. 
49 Kvale & Brinkmann (2014), s. 75. 
50 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997), Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa 
metoder, s. 100f; Fejes & Thornberg (2015), s. 33. 
51 Szklarski (2015), s. 136. 
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fenomen.52 Även Lars Owe Dahlgren och Kristina Johansson belyser att semistrukturerade 

intervjuer möjliggör djupa resonemang och en flexibilitet vad gäller att utveckla svaren.53 En 

viktig aspekt att belysa eftersom djupare förståelse, i mitt fall och för denna undersökning, 

eftersträvas. Detta blir än mer tydligt i jämförelse med mer strukturerade intervjuer som 

Nathalie Hassmén och Peter Hassmén poängterar blir mer av enkätliknande form.54 

   Beskrivningarna av och redogörelserna för intervjumetodens syfte och fördelar lämpar sig 

väl för denna undersökning. Framförallt eftersom uppmärksamheten riktas till upplevelser, 

erfarenheter samt eventuella obehag som leder till hinder. Dessutom syns 

lämplighetsrekommendationer hos samtliga citerade författare vilka är betydande till antalet. 

   Genomförandet av en kvalitativ undersökning kräver noggrann planering för att säkerställa 

en hög kvalité på den information som genereras. Ett gediget förarbete möjliggör i sin tur ett 

effektivt analysarbete. Steinar Kvale och Svend Brinkmann redogör för vilka övergripande 

stadier som i intervjuundersökningar är viktiga att beakta. Förutom att identifiera och 

motivera vad och varför följt av hur beskrivs etiska aspekter som viktiga för undersökningens 

kvalité. Följande stadie rör undersökningens metod vilket i detta fall är semistrukturerade 

intervjuer. De bör föregås av att arbeta fram en intervjuguide där ett reflekterande 

förhållningssätt liksom förmågan att beakta eventuell kontextuell påverkan är viktigt.55 En 

intervjuguide är med andra ord betydelsefull. För att identifiera och täcka de intresseområden 

som är centrala för den aktuella undersökningen bör den användas med flexibilitet, speciellt 

vid semistrukturerade eller ostrukturerade intervjuer. Den blir ett viktigt hjälpmedel i strävan 

att inte förbise väsentliga områden.56 En guide med tydligt identifierade huvudteman är därför 

framarbetad. Stolpar och underfrågor används sedan som stöd för att varken missa eller 

förbise väsentlig information. De fungerar som stöd för att identifiera eventuella följdfrågor 

som på ett eller annat sätt bidrar med relevant information. 

 

4.3 Pilotundersökning 
En pilotundersökning är genomförd och utgick ifrån en intervjuguide i enlighet med 

beskrivningen ovan. Denna undersökning genomfördes med en högstadieelev. Efter 

                                                
52 Ennis, Catherine D. & Chen, Senlin (2012), ”Interviews and focus groups”, i Armour, Kathleen & Macdonald, 
Doune (red.), Research Methods in physical education and youth sport, s. 217f. 
53 Dahlgren, Lars Owe & Johansson, Kristina (2015), ”Fenomenografi”, i Fejes, Andreas & Thornberg, Robert 
(red.), Handbok i kvalitativ analys, s. 166. 
54 Hassmén, Nathalie & Hassmén, Peter (2008), Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder, s. 252. 
55 Kvale & Brinkmann (2014), s. 144f. 
56 Holme & Solvang (1997), s. 101. 
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pilotundersökningen reviderades intervjuguiden något för att på bättre sätt stödja 

intresseområden och framkalla fruktbar diskussion. Antalet frågor minskades och ändrades till 

att vara av mer öppen karaktär för att på bättre sätt möjliggöra för djupare och egna 

reflektioner. I pilotundersökningen blev detta lidande av för många frågor som ”skrapade på 

ytan”. Innan undersökningen upplevdes viss osäkerhet vad gäller de etiska aspekter som 

ämnet berör eller kan beröra. Avseende detta visade pilotundersökningen generellt god 

respons och undersökningspersonen uppgav sig inte bli illa berörd av de frågor och ämnen 

som behandlades. Jag uppfattade heller inte något obehag vad gäller detta. Sett till 

undersökningens syfte var svaren i pilotundersökningen relevanta. Upplevelser kring vissa 

obehag och hinder kunde identifieras liksom en djupare förståelse för vad som sker innan, 

under och efter idrottslektionerna. 

 

4.4 Urval 
Eftersom denna undersökning syftar till att söka djupare information och förståelse kring 

upplevelsen av fenomen är det viktigt att urvalet genomförts för att på bästa sätt stödja 

syftet.57 Antalet intervjupersoner kan i efterhand behöva utökas beroende på den information 

de bidragit med, varför detta beaktats proaktivt i den mån det varit möjligt. Vidare är 

förståelsen för fenomen komplext varför informationsrik, uttömmande och djup diskussion är 

eftersträvansvärt vilket måste beaktas redan inför urvalsprocessen. För kvalitativa 

undersökningar likt detta erbjuds många urvalsalternativ.58 I detta fall och till denna 

undersökning är bekvämlighetsurval använt. 

   Fördelarna med att använda bekvämlighetsurval var många vilket även beskrivs av 

Hassmén och Hassmén. Intervjupersonerna kunde hittas på ett effektivt och tidsbesparande 

sätt. Eftersom undersökningen inte syftar till att generalisera resultatet är en stor och 

representativ urvalsgrupp inte prioriterat eller behövt. Annars är detta en ofta framförd 

nackdel med bekvämlighetsurval ensamt använt i en urvalsprocess.59 I enlighet med de 

kriterier som var av intresse handplockades inledningsvis en intervjuperson till 

pilotundersökningen vilket inledde urvalsprocessen. Högstadieeleven identifierades i min 

direkta närhet varpå klasskamrater till denne och en skola sedan utgjorde den omgivning i 

vilken ytterligare intervjupersoner kunde tillfrågas. Hassmén och Hassmén har, som berörts, 

framfört att antalet intervjupersoner i efterhand kan behöva utökas, vilket jag upplevde efter 

                                                
57 Holme & Solvang (1997), s. 101. 
58 Hassmén & Hassmén (2008), s. 108ff. 
59 Hassmén & Hassmén (2008), s. 109. 
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att fyra intervjuer var genomförda. På liknande sätt som tidigare, men i kontakt med en bekant 

lärare, identifierades ytterligare en skola i närheten där förfrågningar om deltagande gick ut 

och resulterade i två intervjuer. Proaktivt hade denna kontakt redan genomförts vilket 

möjliggjorde ett snabbt förfarande. Intervjupersonerna liksom det empiriska materialet 

diskuteras utförligare nedan. 

 

4.5 Empiriskt material 
Uppskattningen av hur många intervjupersoner som behövdes var svårast med 

planeringsarbetet, men beaktades i den mån det gick. Problemdiskussionen och tidigare belyst 

forskning på området är fokuserat på grundskolan och dess senare delar, dvs. mellan- och 

högstadiet. Således är det inom denna ålderskategori undersökningspersonerna identifierades. 

De kan även generaliseras som tonåringar, på engelska adolescents, för att inte fastna i en 

åldersbeskrivning unikt för Sveriges skolsystem. Urvalet, urvalsmetoden och det empiriska 

materialet ger tillsammans undersökningen goda förutsättningar att bidra med den djupa och 

informationsrika data som syfte och frågeställning söker. 

   Undersökningspersonerna representerar elever från två medelstora skolor i medelstora orter 

i Mellansverige. De går årskurs nio och är 15 år. Både flickor och pojkar finns representerade 

liksom de med vana av fysisk aktivitet och de utan. Genomförda intervjuer, som 

undersökningen baseras på, är sex till antalet och var mellan 30-40 minuter långa. Genom 

dessa genererades 68 sidor empiriskt textmaterial. Av etiska aspekter nämns varken skolorna 

eller intervjupersonerna vid namn. De senare presenteras i nummerordning med kön som 

differens. Nedan följer en kortare redogörelse för intervjupersonerna och särskiljande 

egenskaper. 

 

Flicka 1 och flicka 2 är 15 år gamla med fritidsintresse fotboll och att träffa vänner. Flicka 3 

är 15 år gammal med fritidsintresse fotboll, att träffa vänner och studera. Pojke 1 är 15 år 

gammal med fritidsintresse handboll och EPA-traktor. Pojke 2 är 15 år gammal med 

fritidsintressen som att cykla, promenera och att träffa vänner. Pojke 3 är 15 år gammal med 

fritidsintresse att spela datorspel. 

 

4.6 Analys 
Transkriberingen av intervjuerna, analysarbetet av det empiriska materialet liksom 

verifieringen är undersökningens senare delar. Kvale och Brinkmann belyser vikten av 
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eftertänksamhet inför och under dessa stadier. Analysarbetet, och metoden för detta, skall 

vara lämpligt med tanke på vilken information som eftersträvas, dvs. vad den övergripande 

metodansatsen och datainsamlingsmetoden möjliggör. Analysen av det empiriska materialet 

bör rimligtvis undersöka och spegla vad den är avsedd till och inget annat. Med andra ord 

måste analysmetod, datainsamlingsmetod och metodansats fungera tillsammans.60 

   Den fenomenologiska forskningsansatsen erbjuder olika tillvägagångssätt för att analysera 

insamlat material och data. Den huvudsakliga målsättningen är att nå fördjupad, fokuserad 

och riklig information. I detta fall är Colaizzis analysmetod en av de vanligast förekommande 

vad gäller fenomenologi, 61 beskriven med mindre modifikationer utförligt nedan: 

    

1. Alla transkript läses inledningsvis för att identifiera en preliminär helhetsbild av det 

empiriska materialet.62 

2. Alla transkript granskas därefter igen och så grundligt för att lyfta ur generella 

upplevelser direkt kopplat till undersökt fenomen.63 

3. Utvalda upplevelser reflekteras kring för att identifiera kärnfulla meningar. Colaizzi 

beskriver här vikten av att även upptäcka och reflektera kring dolda aspekter och 

meningsinnebörder. Att se till andra faktorer bortom den faktiska texten är således 

viktigt. Kontext och sammanhang är med andra ord lika viktigt som att inte frångå 

texten helt och hållet.64 

4. Identifierade meningar och betydande aspekter organiseras sedan i generella teman 

som i sin tur bildar temakluster vilka är direkt kopplade till syfte och frågeställning. 

En nyanserad beskrivning av undersökt fenomen växer således fram. I denna fas sker 

även en form av validering. Genom att jämföra identifierade teman med källmaterialet 

för att identifiera såväl likheter som skillnader kan kärnfull meningsinnebörd stärkas 

eller revideras.65 

5. Slutligen presenteras resultatet i en utförlig beskrivning av undersökt fenomen.66 En 

diskussion relaterad till tidigare forskningsresultat, det faktiska kunskapsbidraget och 

fortsatt forskning följer. 

 

                                                
60 Kvale & Brinkmann (2014), s. 144f. 
61 Szklarski (2015), s. 136f. 
62 Colaizzi (1978), s. 59ff. 
63 Colaizzi (1978), s. 59ff. 
64 Colaizzi (1978), s. 59ff. 
65 Colaizzi (1978), s. 59ff. 
66 Colaizzi (1978), s. 59ff. 
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För att sammanfattningsvis beskriva analysförfarandet, enligt Colaizzis metod, är det 

empiriska materialet inledningsvis granskat på ett övergripande sätt. Därefter är varje 

transkribering granskad på nytt för att identifiera teman av generella upplevelser av obehag 

och om de leder till hinder. Genom dessa beskrivande resonemang kunde kärnfulla 

påståenden och fördjupad meningsinnebörd av obehagen och eventuella hinder identifieras. I 

detta fall har specifika citat valts ut för att belysa detta. Avvikelser och olikheter liksom 

likheter är sedan taget hänsyn till. Upplevelserna av obehag beskrivs genom övergripande 

temakluster som i sin tur innehåller betydelsefulla och mer detaljerade teman som förklarar 

fenomenet. Temaklustren och alla teman används för att belysa den psykologiska innebörden 

i beskrivningarna av upplevelserna. Tillsammans bildar de en djupare beskrivning av 

fenomenen.67 

   Slutligen skall nämnas att presentationen och analysen av resultatet genom citat som 

används i mitt fall också är det vanligast förekommande sättet vad gäller alla typer av 

intervjuundersökningar. Anledningen till detta och varför det används även här är att läsaren 

ges en god inblick i materialet och får förståelse för de tolkningar som gjorts, vilket är 

fördelaktigt bland annat för övergripande kvalité och tillförlitlighet. Ytterligare beskrivning 

av detta följer i nästkommande kapitel som berör dessa aspekter mer ingående. Vad gäller just 

tolkningar är det dock värt att nämna vikten av att citaten syns i sitt korrekta sammanhang. I 

vissa fall kan det innebära att förklaringar behövs för att motivera tolkningen.68 Där så 

behövts är detta således beaktat. 

 

4.7 Validitet och kvalité 
Avseende validitet och i anslutning till intervjuundersökningar är det dels viktigt att visa på 

resultatets tillförlitlighet och dels viktigt att valda metoder fungerar tillsammans och verkligen 

undersöker vad de påstås göra. Validiteten påverkas även av aspekter som giltighet och 

korrekthet vilket ställer krav på att diskussion och argumentation skall vara välgrundad, 

försvarbar och övertygande. Dessutom är det visat viktigt att den tidigare forskningen som 

används håller hög kvalité, att etiska och moraliska aspekter berörts på ett tillfredsställande 

sätt och att undersökningspersonernas svar är sanningsenliga. Vad gäller det sistnämnda så är 

det svårkontrollerat och på så vis en vanligt förekommande kritik till intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Viktigt, på grund av detta, är att bedöma sanningsenligheten i varje 

                                                
67 Hassmén & Hassmén (2008), s. 332f. 
68 Kvale & Brinkmann (2014), s. 299ff. 
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enskilt fall och frekvent reflektera kring denna brist hos metoden. För att fastställa validiteten, 

att undersökningen undersöker vad den påstås göra, är helheten viktig. Det handlar om att de 

teoretiska antaganden som gjorts är väl underbyggda, att forskningsläge och 

problemformulering är logiskt kopplat, att metodansats och datainsamlingsmetod lämpar sig 

väl till syfte och frågor liksom att etiska och moraliska aspekter är bearbetade. Genererad 

kunskap skall sedan vara till nytta liksom vara tillförlitlig.69 

   Sett till den fenomenologiska metodansatsen är tillförlitligheten viktig att fundera över. 

Validiteten påverkas starkt av den empiriska förankringen vilket ställer krav på den 

tolkningsprocess som genomförts. De skall vara rimliga samtidigt som det är viktigt att själva 

essensen är vad som identifieras.70 Transkribering och analys genomfördes under intensiva 

perioder för att säkerställa likvärdigt tolkningsförfarande för att nå fördjupad och fokuserad 

information. 

   Vidare är även situationen i vilken undersökningen genomförts tagen hänsyn till och 

kontextuell påverkan har reflekterats över under intervjuernas gång. Informationens giltighet 

är viktigt varför även min egen roll och funktion reflekterats över. Holme och Solvang belyser 

vikten av att problematisera upplevelsen av situationen och eventuell kontextuell påverkan.71  

   Slutligen vill jag lyfta fram helheten som viktigast. En intervjuundersöknings kvalité är mer 

komplicerad än att förklaras genom begrepp som validitet och reliabilitet. Staffan Larsson 

pekar på att den totala framställningen liksom resultatet och dess validitet är viktigt. Inom 

hermeneutisk tradition och den kvalitativa forskningen är aspekterna förförståelse och 

tolkning även viktigt för den övergripande kvalitén. Att forskningsfrågor och design, 

datainsamlingsmetod och analysmetod fungerar väl tillsammans är som sagts viktigt vilket 

ger en omfattande bild av vad som påverkar en undersöknings kvalité.72 På samma sätt 

resonerar Stephen Silverman och Eve Bernstein och poängterar att en undersöknings många 

beståndsdelar skall vara relevanta och samspela. Just relevans beskrivs vara viktigt i många 

avseenden. Slutligen berörs att källors kvalité såklart är viktiga för det egna arbetets kvalité.73 

Detta är även belyst av Kvale och Brinkmann ovan. 

 

  

                                                
69 Kvale & Brinkmann (2014), s. 296ff. 
70 Szklarski (2015), s. 143f. 
71 Holme & Solvang (1997), s. 94. 
72 Larsson, Staffan (2005), ”Om kvalitet i kvalitativa studier”, i Nordisk Pedagogik, 25(1), s. 18ff. 
73 Silverman, Stephen & Bernstein, Eve (2012), ”What counts as ’good’ research?”, i Armour, Kathleen & 
Macdonald, Doune (red.), Research Methods in physical education and youth sport, s. 43ff. 
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4.8 Etiska aspekter 
Etiska och moraliska aspekter är av yttersta vikt i all typ av forskning. Utgångspunkten 

gällande detta är individskyddskravet som värnar om människors integritet och att de inte 

skall utsättas för psykisk eller fysisk kränkning. De allmänna kraven rör sedan information, 

samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Rent praktiskt är detta beaktat i form av att alla 

berörda informerats om undersökningens syfte samt att kunskapsvinsterna är redogjorda för. 

Att deltagandet är frivilligt liksom att informationen inte används till något annat är innan alla 

intervjuer poängterat.74 Intervjupersonerna äger givetvis rätten till att delta eller inte, att när 

som helst kunna avbryta sitt deltagande vilket är viktigt vad gäller samtyckeskravet. Då denna 

undersökning ej berör minderåriga finns inget krav att inhämta målsmans samtycke. Skriftligt 

samtycke från eleverna är kravenligt inhämtat.75 Personuppgifter, tystnadsplikt och att 

säkerställa anonymiteten är viktiga aspekter av konfidentialitetskravet. Att informationen på 

inget annat sätt används till andra ändamål är säkerställt i enlighet med nyttjandekravet.76 

   Ett för denna undersökning angeläget etiskt dilemma på grund av ämnets känslighet, som 

aktualiseras i de flesta typer av kvalitativa intervjuundersökningar, är diskuterat av Kvale och 

Brinkmann. Det handlar om att å ena sidan söka djup information men då riskera att kränka 

intervjupersonen samt att å andra sidan vara respektfull men då riskera att endast få ut ytlig 

information. Ett dilemma viktigt att reflektera över. Gällande detta har etiska frågor redan 

från början behandlats och bearbetats liksom förberetts för, i enlighet med de råd presenterade 

av Kvale och Brinkmann.77 

   Vidare är visat att trygghet gällande såväl samtal som miljö är viktigt att förmedla. 

Detsamma gäller att anpassa frågorna till målgruppen eller intervjupersonerna. I detta fall 

med tanke på barnens ålder handlade det om att undvika komplicerat formulerade frågor.78 

   Att detta är beaktansvärt behöver inte argumenteras för. Likväl som människors integritet är 

utgångspunkten hänger även undersökningens kvalité på dessa aspekter av etisk och moralisk 

karaktär. Därför är det av vikt att detta redogörs för.  

                                                
74 Vetenskapsrådet (2002), Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, s. 5ff. 
75 Vetenskapsrådet (2002), s. 9f. 
76 Vetenskapsrådet (2002), s. 12ff. 
77 Kvale & Brinkmann (2014), s. 99f. 
78 Kvale & Brinkmann (2014), s. 186f. 
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5. Resultat 
Resultatet beskriver aspekter av idrottslektionerna som intervjupersonerna upplevt eller 

upplever obehagligt och då det framförs vilka obehag som faktiskt får eleverna att strunta i 

lektionerna, det vill säga direkta hinder till deltagandet. Upplevelserna av obehag beskrivs 

genom övergripande temakluster som i sin tur innehåller betydelsefulla och mer detaljerade 

teman som förklarar fenomenet. Resultatet är belyst genom beskrivande text i kombination 

med förtydligande citat. Identifierade temakluster, som synes i tabell 1 nedan, är: 

prestationsförmåga, att utstå negativa kommentarer, dålig självkänsla och betygskrav. Inom 

dessa kluster redogörs för identifierade upplevelser och i de fall obehaget eller obehagen leder 

till att intervjupersonerna, eller eleverna, faktiskt undviker deltagande är detta belyst. Det kan 

poängteras att förhållandet generellt ser så ut; att ett kluster rymmer flertalet teman som 

antingen beskrivs leda till eller inte leda till direkta hinder för deltagandet. Med andra ord är 

obehag ej likställt hinder. Vidare syns även de olika klustren i vissa fall påverka varandra 

vilket då belyses. 

 
Tabell 1: Temakluster över obehag i samband med idrottslektionerna 

Temakluster Teman 

Prestationsförmåga Lektionsmoment och offentlig jämförelse 

Att inte passa in 

Pojkarna som referens 

Att utstå negativa kommentarer (Pojkarnas) attityd 

Omklädningsrummets utsatta miljö 

Dålig självkänsla Utseendemässig jämförelse 

Kroppsidealets betydelse 

Betygskrav Att visa sig prestera kravenligt 

Att tvinga sig igenom obehagliga moment 

 

 

5.1 Prestationsförmåga 
Upplevelser rörande dålig prestationsförmåga lyftes ofta fram som obehagligt under 

intervjuerna. Detta obehag, och kluster, innefattas av tre teman där det första rör relationen 
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mellan upplevt svåra lektionsmoment och jämförelseaspekten. Inledningsvis kan även nämnas 

att prestationsförmåga som obehag präglas av rädsla. Intervjupersonerna är rädda för att inte 

prestera tillräckligt bra eller lika bra som alla andra. De är rädda för att inte passa in. 

 

Första temat utgår ifrån att samtliga intervjupersoner redogjort för att de upplever att det 

alltid finns någon som är bättre, dvs. har bättre prestationsförmåga än de själva och andra. 

Önskan om att prestera bättre eller på samma nivå framförs som viktigt vilket leder till 

obehag när så inte är fallet. Lektionsinnehållet och jämförelseaspekten är relaterat till 

prestationsförmågan och den generella upplevelsen: 

 
Jag har aldrig förstått mig på det [orientering]. Sen ser man alla runt om och sådär, de har väldigt 

lätt för sig när det gäller det [orientering] och jag har aldrig lyckats förstå mig på det direkt. Så att 

då tycker jag det är jobbigt att gå på lektionerna om jag vet att det är orientering. […] Det är 

någonting jag alltid tyckt varit jobbigt. (Flicka 1) 

 

Om man ska ”köra” mot en person som man redan vet kommer prestera bättre än sig själv då kan 

man känna obehag. (Pojke 2) 

 

Prestationsrelaterat obehag kan således inom detta tema sägas vara relaterat till 

prestationsångest. Å enda sidan upplevs prestationsångest i jämförelsen med andra (som 

presterar bättre än en själv). Å andra sidan upplevs även prestationsångest rörande press och 

förväntningar då ett moment på idrottslektionen motsvarar vad eleven utövar på fritiden, eller 

anses vara bra på: 

 
Om folk vet att man håller på med någon sport, att man liksom inte är klapprutten, då måste man 

ju visa […] och då måste man prestera. (Flicka 2) 

 

Vidare syns, i resultat och upplevelser, tendenser till att prestationsbaserade obehag inom 

detta tema blir faktiska hinder till att delta på idrottslektionerna. De flesta intervjupersonerna 

menar att andra elever undviker idrottslektionerna för att de inte presterar tillräckligt bra. 

Även i berättelsen av egna upplevelser syns liknande tendenser; att vetskapen om att 

obehagliga moment ingår i en lektion kan få dem att hoppa över den och att svåra moment 

och bristande prestationsförmåga är så pass jobbigt att det blir till hinder för deltagandet. 

Vidare är prestationsobehagen till stor del villkorade offentligt genomförande och i jämförelse 
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med andra. Klasskamraternas närvaro och blickar spelar med andra ord roll för upplevt 

obehag, vilket syns som tydligast vad gäller uppvisningsmoment vilket även blir hinder: 

 
Jag tror jag skulle smita undan på något sätt. Sånt där tycker jag verkligen inte om, men det vet jag 

många som inte gör. […] Om man är tvungen att göra någonting själv medans alla andra står och 

kollar på det skulle jag inte klara av. (Flicka 3) 

 

[…] Då blev man så osäker på sig själv så då hände det faktiskt att jag hoppade över en lektion 

efter det. (Flicka 1) 

 

Direkta hinder upplevs alltså i relationen mellan prestationsångest, lektionsmoment och 

offentlig jämförelse. Flicka 1 resonerar som exempel kring detta, ”Någon gång har vi haft att 

man ska dansa […] och sen ska man visa upp det och det är någonting som jag tycker är 

otroligt jobbigt och som kan trycka ner mig en del”. Omgivningen spelar således stor roll. En 

rädsla för att underprestera och att andra presterar bättre upplevs av samtliga intervjupersoner 

men det är i kombination med ett upplevt svårt moment och en granskande omgivning som 

direkta hinder uppstår.    

 

Andra temat i detta kluster rör upplevelsen av att inte passa in. Detta tema är brett och rör 

utanförskap i vid bemärkelse men generellt kan sägas att intervjupersonerna berör aspekter 

som att ha kompisar man är bekväm med vid sin sida liksom att prestera på samma nivå som 

de i sin direkta närhet. 

 
Det är många som känner att det är så [obehagligt att delta på idrottslektionerna] på grund av att 

man kanske inte passar in […] om man springer lite roligt eller springer lite saktare. (Flicka 3) 

 

Jag har varit nära att hoppa över en lektion […] på grund av att något inte alls är kul… man kanske 

hamnar i en grupp, och det kanske är en grupp man ska jobba med i flera veckor, som man inte alls 

känner sig bekväm med. (Pojke 2) 

 

Intervjupersonerna uttrycker en rädsla för eventuellt utanförskap vilket upplevs obehagligt. 

Här syns vidare tendenser till att fysisk beskaffenhet spelar roll vilket särskiljer upplevelsen 

från att enbart se till att jämföra prestationen med andra enligt första temat. Fysiska och 

sociala olikheter förs fram som problematiskt. En rädsla för att inte passa in, att vara 

annorlunda eller att inte prestera enligt normen förs fram. Könsskillnader syns även gällande 

detta vilket förklaras än djupare i det tredje temat. 
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Tredje temat rörande prestationsförmågan berör skillnader könen och grupper emellan. 

Generellt upplever flickorna att prestationskraven ökar då de placeras i, eller väljer, en grupp 

bestående av majoritet pojkar då ett moment ska utföras på idrottslektionen. Detsamma gäller 

då moment ska genomföras inför pojkar. Avseende prestationsförmågan syns tendenser till 

obehag i flickornas upplevelse av att utföra moment tillsammans med eller inför pojkar: 

 
Är jag med killarna då blir jag såhär nervös och får jätteont i magen för man vill inte göra bort sig. 

[…] Typ såhär men den där skulle du ha tagit. […] Man får ta lite mer skit. (Flicka 1) 

 

Man vill ju inte vara dålig. […] om någon är lite sämre så blir man ju irriterad så man försöker 

liksom göra sitt bästa så inte folk ska bli arga. (Flicka 2) 

 

Beskrivningarna ovan kommer från diskussioner rörande flickornas jämförelse med pojkarna. 

Essensen i dessa beskrivningar som framförs av samtliga flickor har att göra med deras 

upplevelse av att inte kunna prestera på jämlik nivå och att pojkarna äger såväl forum som 

referensram. En orättvisa framförs vilket innebär prestationsbaserat obehag. 
 

Om vi bara skulle vara med alla tjejerna, det går bra. Men det är väl just med killarna, dom är ju 

verkligen sådana som lägger kommentarer och kan driva en till vansinne. (Flicka 3) 

 

Även om detta också kan sägas beröra temat att inte passa in är det än dock viktigt att belysa 

flickornas beskrivningar och meningsinnebörden av att jämföra sig med pojkarna som 

referens. De upplever ett obehag med att bli bedömda och döma sig själva efter pojkarnas 

preferenser avseende prestationsförmågan. Här är viktigt att även poängtera skillnaden mot 

offentlig jämförelse, vilket framförts i det första temat. Brister i och obehag med hur lärarna 

hanterar berörda situationer framförs också: 

 
Så tycker jag att lärarna skulle ta tag i det så att alla liksom är med och presterar under lektionerna 

så att det inte blir att man bara står där. […] jag tycker att de borde göra någonting för att alla ska 

bli mer delaktiga. (Flicka 1) 

 

Direkta önskemål om förbättring i diskussionerna om flickornas upplevelser och att 

lektionsinnehåll och grupperingar i nuläget ej möjliggör för dem att prestera enligt sin 

förmåga framförs alltså. 
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Avslutningsvis kan konstateras att prestationsförmågan för många är förknippad med obehag. 

Att inte passa in på idrottslektionerna, såväl prestationsmässigt som i grupperingar, är en 

upplevd del av detta. Detsamma gäller flickornas upplevelse av att jämföras och jämföra sig 

med pojkarna som referens. Dessa två teman innebär obehag, vilket är bekymmersamt nog, 

men blir inte till direkta hinder för deltagandet. Hinder blir dock den identifierade relationen 

mellan svåra lektionsmoment, offentlig uppvisning och jämförelseaspekten. Upplevt obehag 

rörande detta tema beskrivs av intervjupersonerna som obehag tillräckligt stort för att strunta i 

lektionen. 

 

5.2 Att utstå negativa kommentarer 
Kommentarer har delvis redan berörts rörande gruppindelning och att flickor i en grupp med 

majoritet pojkar ofta får utstå negativa kommentarer. Det faktum att kommentarer likt detta 

förekommer och att det framförs som obehagligt och har därför identifierats som ett kluster. 

Skillnaden här ligger i att resonemangen rör sig bortom att uteslutande handla om prestation, 

vilket berörts i tidigare kluster. Här ryms två teman där det första rör (pojkarnas) attityd och 

det andra omklädningsrummets utsatta miljö. Dessa obehag beskrivs i sin tur uteslutande av 

intervjupersonerna som kopplat till känslorna rädsla, skam och osäkerhet. 

 

Första temat rör upplevelser av att det under idrottslektionerna tillåts en attityd som för med 

sig obehag. Framför allt resonerar flickorna kring att de upplever pojkarnas attityd som 

obehaglig. Med andra ord beskrivs en miljö där ”negativa kommentarer” frekvent 

förekommer i form av viskningar, små gliringar och allvarsamma skämt. Det handlar om 

nedtryckningar baserat på såväl prestation och utseende som omotiverade förlöjliganden. 

Upplevelsen av att någon observerar en och fnissar tolkas generellt även som negativt och 

obehagligt. 

 

Generellt får flickorna frekvent utstå negativa kommentarer från pojkarna och i detta 

avseende visar intervjupersonerna på skillnader könen emellan. Rädslan för att få en 

kommentar och skammen efter att ha fått så framförs av flickorna som obehagligt och vanligt 

förekommande. Pojkarnas attityd och kommentarer präglar och sätter således tonen för 

idrottslektionernas miljö och bidrar till obehag och osäkerhet: 

 



 28 

Även fast man inte kanske menar något illa så brukar jag ta åt mig när folk säger så […]. Om 

lärarna säger åt mig tar jag inte åt mig […] men om alla killarna säger någonting så är det klart 

man blir osäker. (Flicka 1) 

 

Man bryr sig om vad killarna säger. Tjejerna säger det på ett helt annat sätt än vad killarna gör. 

[…] Killarna är ju killar, så då bryr man sig ju mer om vad de säger. (Flicka 1) 

 

Att pojkarna påverkar flickorna är tydligt. Det framförs dock obehag även från pojkarnas håll 

kopplat till kommentarer och attityd, även om de inte resonerar kring genusskillnader. 

Generellt berörs detta av pojkarna i resonemang rörande dåtid och att negativa kommentarer i 

yngre ålder kunde upplevas obehagligt. Samtidigt syns att pojkarna nu i högre ålder inte 

resonerar kring negativa kommentarer och samma hårda attityd som flickorna upplever: 

 
Det var väl lite värre förut när man var yngre. Då var det jobbigare för då tänkte inte folk på vad 

man sa eller så där, då var det lite värre men nu tycker jag ändå det går bättre. (Pojke 1) 

 

Det kan absolut kännas jobbigt om de sitter och tittar på en och fnissar lite, det är väl just det. 

(Pojke 1) 

 

Att det förekommer att klasskamrater viskar och fäller negativa kommentarer vid sidan om 

framförs och upplevs negativt av både flickorna och pojkarna. Resonemangen berör ofta 

elever som av någon anledning inte deltar på lektionen men som närvarar vid sidan om. Här 

syns generellt en rädsla för att få negativa kommentarer eller att det pratas om en bakom 

ryggen. Gemensamt i denna aspekt är att både flickorna och pojkarna antar att blickar, 

viskningar och fniss handlar om just dem. 

 

Andra temat i detta kluster rör omklädningsrummet och den utsatta miljö som det innebär. En 

rädsla för eventuella kommentarer i anslutning till omklädningsrummet upplevs nämligen 

också. I detta fall är intervjupersonerna även medvetna om vilken utsatt miljö som 

omklädningsrummet faktiskt är samt att beteendet i den miljön ser annorlunda ut, vilket delvis 

kan förklaras av frånvaron av vuxen liksom av andra känsliga aspekter som själva ombytet 

kan innebära. Miljön beskrivs som granskande och obehaglig – att omklädningsrummet 

innebär blickar, jämförelser och är en utsatt miljö framförs alltså. Intervjupersonerna menar 

vidare att det är vanligt förekommande att andra elever inte duschar efter lektionerna, att 

duschmomentet är obehagligt och att taskiga kommentarer där förekommer i en väldigt utsatt 
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situation. I dessa fall talar intervjupersonerna generellt om andra än sig själva, ”En del kanske 

tycker det är jobbigt med omklädningsrummet”. Jagformen i dessa resonemang uteblir. 

 
Med tjejer är det ju såhär att de står och tisslar och tasslar med varandra [i omklädningsrummet]. 

(Flicka 2) 

 

Man ska bara inte duscha helt enkelt. Det är något jättekonstigt […] bara bland tjejer. Det är 

kommentarer och sådant som tar värst. (Flicka 3) 

 

Obehaget visas även ha gått så pass långt att dusch efter lektion snarare är undantag än rutin. 

Risken för kommentarer i den utsatta miljön upplevs överhängande samtidigt som de är 

medvetna om att dusch och ombyte borde vara naturligt och hygieniskt riktigt. 

Intervjupersonerna visar förståelse för att vuxenfrånvaron i denna miljö delvis är en 

bidragande orsak till att negativa kommentarer förekommer. Trots detta framförs generellt att 

vuxennärvaro i omklädningsrummet skulle få negativa konsekvenser avseende deras 

deltagande. Flicka 1 menar exempelvis att ”folk hade sagt att jag tänker inte byta om ifall hon 

står där inne” och flicka 3 resonerar på samma sätt, ”det skulle nog kännas lite obehagligt. 

[…] Om någon skulle kolla på mig när jag byter om, alltså jag vet inte om jag skulle avstå 

men jag skulle väl tveka lite [till att delta på lektionerna]”. Att det skulle upplevas genant, 

jobbigt, obehagligt och innebära direkta hinder till att delta och byta om framförs av samtliga 

intervjupersoner. 

 
Jag tror att folk hade skärpt till sig lite men det hade nog blivit lite småfnittrigt och generande. […] 

i omklädningsrummet kanske man snackar lite skit och det gör man ju inte om en lärare står där. 

Så på så vis tror jag det hade blivit lite tystare och försiktigare. […] jag tror att folk hade tyckt det 

var lite jobbigt att ha en lärare där. Jag tror att folk hade upplevt det som generande. (Flicka 1) 

 

Det är ju ofta det här med självförtroendet […]. Jag får tvinga mig till lektionen om jag tycker det 

är jobbigt att byta om och då får man ju ta tag i det på något sätt. Om man skulle piffa till 

omklädningsrummen lite och göra det lite fräschare hade det ju varit bättre. (Flicka 1) 

 

Flicka 1 utvecklar som synes resonemanget och berör vissa positiva aspekter som 

vuxennärvaro eventuellt skulle föra med sig. Att förbättringar med omklädningsrummet 

önskas exemplifieras av flicka 1 men berörs av samtliga. Duscharna, vilka visats relaterade 

till visst obehag, sägs även vara ofräscha vilket om åtgärdat kanske kan få mer elever att 

känna sig mer bekväma och faktiskt duscha efter lektionerna. 
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Avslutningsvis kan konstateras att intervjupersonerna finner egna lösningar på att undvika 

obehagen; om det upplevs obehagligt att duscha eller om risken för negativa kommentarer där 

är stor så duschar de helt enkelt inte. Om ombytet inför andra upplevs likadant så byter de om 

på toaletten. På så vis undviker eleverna att dessa obehag blir faktiskt hinder. I detta kluster 

uttrycks även att vuxennärvaro i omklädningsrummet skulle få eleverna att inte deltaga på 

idrottslektionerna. 

 

5.3 Dålig självkänsla 
Att dålig självkänsla bidrar till upplevda obehag framförs ofta av intervjupersonerna. 

Självkänslan har visat sig påverkas av såväl prestationsförmåga som att behöva utstå negativa 

kommentarer men är än mer komplex i relation till utseendemässig jämförelse och 

kroppsideal, vilket är klustrets två teman. 

 

Första temat som konstaterats förklara obehagen rörande dålig självkänsla handlar om 

utseende och jämförelsen med andra. Framför allt flickorna visar tendenser på psykisk 

skörhet, flicka 1 resonerar: ”När man väl står där och någon säger ’men kolla vad tjock jag är’ 

[…] så är den personen mycket smalare än vad jag själv är då blir man ju osäker på hur jag 

själv ser ut. […] man tänker ju på hur man ser ut mot andra”. En osäkerhet kring sitt utseende 

är tydlig hos de flesta intervjupersonerna. Även pojkarna framför att de upplever obehag 

relaterat till specifikt självkänslan, pojke 1 resonerar: ”Jag vet ju att det finns några stycken 

som inte är med på idrotten och det är väl bland annat för att de tycker det är obehagligt att 

byta om och duscha och sådär”. Omklädningsrummet har redan belysts som obehagligt vad 

gäller att utstå negativa kommentarer men intervjupersonerna visar på än värre obehag 

kopplat till självkänslan och utseendemässig jämförelse i detta forum. Upplevelserna rörande 

detta visar att obehaget får konsekvensen av att själva ombytet tillsammans med andra 

undviks. Den dåliga självkänslan innebär en obehagskänsla som får, framför allt flickorna, att 

byta om på toaletten vilket flicka 1 resonerar kring: ”Jag vet att många andra som är i samma 

omklädningsrum byter om på toaletten […] för att de tycker att det är jobbigt att visa upp 

sig”. Flicka 2 delar samma erfarenhet men uppvisar ett mer spekulativt resonemang: ”En del 

går ju in på toaletten. […] man kanske inte vill visa sig helt naken för dom man inte känner”. 

Liknande resonemang förs även av pojke 2 som redogör för den egna upplevelsen av att 

duscha tillsammans med andra, i detta fall för honom nya människor: 
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När jag inte är van med personerna som jag kommer duscha med så känner jag att jag inte vill 

duscha med dem. […] det kan jag känna mig obekväm med. Då känner jag att jag duschar hemma 

helst. (Pojke 2) 

 

Omklädningsrummet är i diskussionerna rörande självförtroende och självkänsla som synes 

framträdande, det är där som större delen relaterade obehag upplevs även om andra miljöer 

förekommer i resonemangen. Tendenser till påtaglig psykisk påfrestning syns även om direkta 

hinder ej uppstår. Det är tidigare konstaterat att ombyte och dusch undviks på grund av 

rädslan för att få utstå kommentarer. I detta fall syns ytterligare problematik framförd rörande 

omklädningsrummets utsatta miljö där essensen i upplevelsen handlar om dålig självkänsla 

och den egna jämförelsen med hur andra ser ut rent fysiskt. En osäkerhet syns: 

 
Dom känner sig obekväma med att byta om med andra […]. Jag vet någon som jag känner till som 

inte tycker att det är så kul att gå på idrottslektionerna bland annat för att han inte vill byta om. 

[…] det handlar nog rätt mycket om självförtroende, att man har det. (Pojke 1) 

 

Självförtroende och självkänsla kan sägas vara tydligt påverkat av tidigare temakluster 

rörande prestationsförmåga men kan inte ensamt förklaras av detta. I detta fall framförs 

självkänslan mer allvarligt obehaglig i relation till andra aspekter, såsom utseende och 

jämförelsen med andra. Flicka 2 menar att ”jag är väldigt klädfixerad så att jag vill ju gärna 

att kläderna ska matcha. […] om jag känner mig ful […] blir jag inte tillräckligt självsäker”. 

Utseendemässig jämförelse tillsammans med upplevd dålig prestationsförmåga påverkar dock 

självkänslan än mer negativt vilket exemplifieras i vidare resonemang hos flicka 2: ”Det är 

lite mer utseendet, hur man kanske ser ut och så. […] sen har jag inte så bra självförtroende 

eftersom jag inte är så stark i dans”. 

 

Andra temat utgår ifrån den utseendemässiga jämförelsen men ser till kroppsidealets 

betydelse. Utseendemässig jämförelse har visats genomföras med andra men det sker också 

med kroppsideal som utgångspunkt. En stor medvetenhet kring utseende och den av samhället 

porträtterade idealkroppen syns hos samtliga intervjupersoner. Tendenser till obehag rörande 

detta framförs vad gäller såväl moment som miljöer, men är mest påtagligt i det senare och 

hos flickorna: 
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Om folk kanske inte trivs med sin kropp […] så kanske folk tycker det är jobbigt. Att visa sig i 

omklädningsrummet eller så. […] om man själv tycker någonting sticker ut kanske man inte vill 

visa upp sin kropp och så. (Flicka 2) 

 

Skillnader avseende framför allt kroppsideal går som sagt att peka på könen emellan. 

Pojkarna reflekterar generellt på ett övergripande plan vad gäller kroppsideal och vid de 

tillfällen som detta direkt berörs syns att djupare personliga reflektioner saknas. Flickorna 

lägger generellt större meningsinnebörd till detta vad gäller diskussion rörande obehag 

kopplat till självkänsla. För pojkarna handlar självkänslan mer om självförtroende och 

diskuteras inte utifrån egna erfarenheter och upplevelser. En djupare meningsinnebörd blir 

således svår att identifiera i deras fall. Å andra sidan visar flickorna upp en större 

medvetenhet kring detta och för nyanserade resonemang kopplade till kroppsidealets 

betydelse för den egna självkänslan. 

 

Avslutningsvis bör obehagen relaterade till självkänslan kopplas samman med de i 

temaklustret rörande att utstå negativa kommentarer. Beteendet att undvika dusch och ombyte 

syns nämligen i båda temakluster. Det kan förklaras genom att intervjupersonerna då undgår 

att utstå negativa kommentarer, men beteendet kan även förklaras av dålig självkänsla och att 

de då undviker att jämföras med andra. 

 

5.4 Betygskrav 
Det fjärde och sista identifierade klustret, betygskrav, är direkt relaterat till tidigare 

diskuterade obehag och temakluster vad gäller prestationsförmåga. Intervjupersonerna har 

nämligen konstaterats uppleva obehag rörande moment där prestationsförmågan är låg och i 

vissa fall så stora att direkta hinder till deltagandet uppstår. Dessa upplevelser förvärras av 

betygskrav. 

 

Första temat handlar om att visa sig prestera kravenligt. Förhållandet mellan å ena sidan 

prestationsbaserade obehag och å andra sidan betygsrelaterade prestationskrav blir 

problematiskt, vilket är klustrets första tema av två. Dilemmat kan exemplifieras genom 

diskussionen med flicka 1: ”Jag vill inte vara med de här bästa för att det känns inte bra då, 

men samtidigt är det inte kul att vara med tjejerna för att de inte vågar göra någonting så då 

blir det att man vill vara lite mitt emellan”. Att visa sig prestera kravenligt framförs viktigt av 

samtliga intervjupersoner och att de ofta tänker på betygen framkommer. Vid 
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gruppindelningsmoment syns obehag då exempelvis flickorna resonerar kring 

prestationsskillnader dem och pojkarna emellan: 

 
Antingen vill man vara med killarna och då är det fullt ös och man får ta skiten liksom eller så är 

man med tjejerna där det inte händer någonting alls. […] och händer det ingenting så får ju inte jag 

något bra betyg. (Flicka 1) 

 

Att välja grupp och om grupperna presterar sämre eller bättre reflekteras kring utifrån 

förhållandet prestationsförmåga och prestationsrelaterade betygskrav. Av flickorna likställs 

detta generellt med jämförelsen mellan flickor och pojkar vilket aktualiserar en relation till 

temaklustret rörande negativa kommentarer och pojkarna som referens, vilket diskuterats 

tidigare. Att visa sig kunna prestera på en viss nivå för betygets skull framförs generellt som 

viktigt av samtliga intervjupersoner. Att uppvisa kravenliga prestationer för läraren och för 

betygets skull sätter således press på eleverna. En press som generellt framförs obehaglig. 

Samtliga intervjupersoner uppvisar en medvetenhet kring detta och att de konstant tänker på 

betyget, flicka 3 resonerar: ”[lärarna] brukar bara kolla ibland och då känns det alltid som 

man gör något dåligt […] och inte ser det man gör bra”. Att nå höga betyg syns också vara 

önskvärt: 
 

Jag tycker inte så jättemycket om dans men jag är ändå med på det för att höja mitt idrottsbetyg så 

mycket som möjligt. […] orientering tycker jag inte är jätteroligt men jag gör det också. (Pojke 3) 

 

Vidare skall nämnas att intervjupersonerna även talar i termer om att moment är roliga eller 

inte då de diskuterar prestationsförmåga och betygskrav, vilket syns i citatet ovan från pojke 

3. Ofta blir det tydligt i resonemangen att moment som intervjupersonerna inte tycker är kul 

också är moment de presterar sämre i. 

 

Andra temat i detta kluster visar att intervjupersonerna tvingar sig genomlida obehag på grund 

av betygskraven. Förhållandet mellan upplevda obehag avseende någon aspekt av 

idrottslektionerna och betygskraven framförs här vara än mer problematiskt. Med andra ord 

kan sägas att betygskrav fungerar som motivator för deltagandet men på bekostnad av 

elevernas upplevelse av idrottslektionerna. Positiva känslor som lust och glädje åsidosätts då 

varpå sorg och ångest istället framförs relaterat till detta. Flicka 1 förtydligar problematiken i 

sin diskussion rörande prestationsförmåga och gruppindelning i relation till betygskraven: ”Är 

jag med killarna ja då kanske jag behåller mitt betyg men jag mår inte bra själv”. Att det 
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handlar om obehag är tydligt. Intervjupersonerna framför att de tvingar sig igenom obehagliga 

moment på grund av betyget och att ”de måste”. 

 
Jag går ju till lektionerna för att jag vill lära mig någonting […] men är det en lektion jag verkligen 

tycker är jobbig så går jag ju dit bara för att jag vet att jag måste. Egentligen får jag ju tvinga mig 

till att gå dit och sen blir jag ledsen efteråt för att det varit jobbigt. (Flicka 1) 

 

Om man ska visa upp sig för alla då kanske man har lite såhär klump i magen. […] men det är inte 

så att jag skulle skippa det för man vill fortfarande ha ett bra betyg i idrott. (Flicka 2) 

 

Prestationsmässig uppvisning har tidigare visats bidra till obehag och i vissa fall hinder. Som 

synes påverkas detta av betygskravet på så vis att intervjupersonerna tvingar sig att genomlida 

obehag för att få bra betyg. Vägvalet i sig syns också upplevas problematiskt. Tydliga 

tendenser på osäkerhet inför grupperingsval syns, där en vilja att visa upp sig 

prestationsmässigt för bättre betyg förhandlas med en låg självkänsla och obehag relaterat till 

detta. Jobbiga och otrevliga moment liksom hela lektionstillfällen genomförs på grund av att 

betyget kan påverkas negativt vid frånvaro. Obehag som högst troligt hade inneburit hinder 

och frånvaro genomförs trots allt eftersom betygskraven existerar. Intervjupersonerna värnar 

om sitt betyg vilket får dem att genomföra lektioner och moment trots att de upplevs väldigt 

obehagliga. 
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6. Diskussion 
I detta kapitel relateras undersökningens problemområde och resultat till relevant tidigare 

forskning. Kapitlet inleds med att resultat värderas och bedöms i förhållande till citerade 

källor. Problemområden berörs, frågeställning och syfte besvaras. Därefter berörs 

undersökningens styrkor och begränsningar. Vidare diskuteras resultatet i idrottsvetenskapligt 

och samhälleligt perspektiv och slutligen redogörs för slutsatserna vilket sammanfattar och 

avslutar såväl kapitel som uppsats. 

 

6.1 Resultatdiskussion 
Syftet med undersökningen var att redogöra för en djupare förståelse kring om och på vilket 

sätt elever upplever obehag och om de leder till hinder för deltagandet i ämnet idrott och 

hälsa. Vidare syftar undersökningen även till att diskutera eventuella förbättringsmöjligheter 

för hur och om idrottsundervisningen kan göras tryggare. Som svar på frågeställning och syfte 

kan därför resultatet sammanfattas i flera steg. För det första har samtliga intervjupersoner, 

eller elever, upplevt obehag kopplat till ämnet idrott och hälsa. Avseende antagandet i den 

första frågan, om obehag eventuellt upplevs, kan antagandet förflyttas till faktum och 

diskuteras därefter. Vidare är fyra kluster identifierade som kan sägas svara på vilka obehag 

som faktiskt upplevs; låg prestationsförmåga, att få negativa kommentarer, att ha dålig 

självkänsla och betygskraven. De sammanfattar vad eleverna i denna undersökning kollektivt 

upplever som obehagliga aspekter av lektionerna i idrott och hälsa. Nästa steg beskriver i 

detalj vilka känslor och upplevelser som bidrar till obehaget, själva kärnan eller essensen, 

vilket redogörs för i identifierade teman. Här förklaras obehaget samtidigt som direkta hinder 

till deltagande om finnes synliggörs. Tidigare svensk forskning har inte direkt fokuserat på en 

djupare eller vidare förklaring till identifierade obehag varför denna undersöknings 

kunskapsbidrag är viktigt. Här ges en inblick i hur fenomenen upplevs på ett djupare, mer 

känslomässigt plan och i förlängningen är det först efter att denna kunskap lyfts fram som 

fruktbara åtgärder kan sättas in. Således är förbättringsmöjligheter avseende främst trygghet 

taget hänsyn till i de fall detta kunnat identifierats. Att motverka obehag och hinder måste 

anses viktigt i såväl ett idrottsvetenskapligt som samhälleligt perspektiv. Intressant att 

inledningsvis belysa är också att identifierade obehag vanligt förekommande är relaterat till 

negativa känslor som rädsla, skam, ångest och tvång. Nedan följer resultatet diskuterat i 

förhållande till tidigare forskning presenterat med forskningsfrågorna som rubrik. Därefter 

berörs slutligen förbättringsmöjligheter avseende trygghet vilket avslutar resultatdiskussionen. 
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Om och på vilket sätt upplevs obehag innan, under och efter idrottslektionerna? 

Upplevelserna beskrivna i denna undersökning överensstämmer på många sätt med citerad 

idrottsvetenskaplig forskning och visade obehag. Tendenser till motivations-, närvaro- och 

obehagsproblematik för ämnet idrott och hälsa har framförts där välbefinnande, självbild, 

kränkningar och otrygghet behöver förbättras.79 Det har även konstaterats att elever med lägre 

prestationsförmåga tenderar att uppvisa minskad motivation till att delta på idrottslektionerna. 

Tillsammans med ytterligare obehag i form av tävlings- och bedömningsaspekten blir just 

prestationsförmågan ett alarmerande och konstaterat vanligt förekommande obehag.80 

   Resultatet visar att prestationsförmågan är ett upplevt obehag, men i detta fall har en mer 

nyanserad förklaring eftersträvats. I fördjupade beskrivningar av erfarenheter och upplevelser 

har essensen eftersökts och vad detta betytt och betyder för intervjupersonerna. Inledningsvis 

kan konstateras att en anmärkningsvärd skillnad mot tidigare forskning syns. I denna 

undersökning syns nämligen inga tendenser till att tävling eller tävlingsmoment förekommer 

eller är kopplat till prestationsförmågan som obehag. Reflektioner kring den performativa 

kultur som visats fortfarande förekomma internationellt är inte lika framträdande här och 

direkta tävlingsmoment beskrivs inte av intervjupersonerna. Jämförelseaspekten är dock 

dominerande och snarlik tävlingsaspekten. Den och övriga delar av resultatet överensstämmer 

på många sätt med tidigare forskning. 

   Att elever med låg prestationsförmåga upplever obehag kan alltså konstateras, men här 

följer som sagt en utförligare förklaring. Prestationsförmågan upplevdes särskilt obehaglig 

vid, och kan förklaras genom, tre förekommande teman. I de fall lektionsinnehållets moment 

för intervjupersonerna upplevs svåra blir prestationsobehagen tillsammans med offentlig 

jämförelse obehagligt. Här syns likheter med de konstateranden som Lodewyk m.fl. 

framfört.81 Whitehead och Biddles resultat pekar vidare på att detsamma är negativt för 

närvaron liksom problematiskt för flickor.82 Fisette har konstaterat liknande slutsatser.83 

Viktigt är dock att poängtera aspekternas samtidiga betydelse för obehaget visat i denna 

undersökning, vilket också förstärker obehagskänslan till anmärkningsvärd nivå. 

                                                
79 Skolverket (2004a), s. 51f; Skolverket (2004b), s. 29ff. 
80 Lodewyk, Gammage & Sullivan (2009), s. 362f; Whitehead & Biddle (2008), s. 244ff; Fisette (2013), s. 195ff; 
Motl m.fl. (2005), s. 106ff. 
81 Lodewyk, Gammage & Sullivan (2009), s. 362f. 
82 Whitehead & Biddle (2008), s. 244ff. 
83 Fisette (2013), s. 195ff. 
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   Prestationsförmågan upplevs obehaglig även då intervjupersonerna upplever sig inte passa 

in, med andra ord känslan av utanförskap. I detta avseende framför intervjupersonerna att 

obehag upplevs då kompisar eller elever med samma prestationsförmåga inte finns i direkt 

närhet. Liknande konstateranden, att inaktiva elever och elever med jämförelsebart sämre 

prestationsförmåga upplever obehag, har gjorts i tidigare studier.84 Jämförelseaspekten kan 

således sägas vara dominerande även i detta tema, men det är tydligt hos intervjupersonerna 

att känslan av att inte passa in är obehagligt. Närvarande vänner eller elever med liknande 

prestationsförmåga minskar obehaget vilket visar att även en social aspekt syns värd att 

poängtera. Jämförelsen med andra tenderar att minska då vänner eller prestationsmässigt 

jämlika finns i direkt närhet, vilket även minskar eventuellt obehag. 

   Ett tema exklusivt för flickorna är också identifierat som på många sätt överensstämmer 

med vad tidigare forskning pekat på vad gäller tonårsflickor; att idrottslektionernas moment 

och referensram gynnar pojkar och inte flickor vilket konstaterats av både Fisette och Evans.85 

Att tonårsflickors motivation påverkas negativt av detta är också visat.86 Återigen är 

jämförelseaspekten framträdande. Flickorna i denna undersökning upplever att 

prestationskraven ökar i direkt närhet till killarna. För dem är det obehagligt att utföra 

moment tillsammans med eller inför killarna. De framför att de själva jämför sig med och blir 

granskade enligt killarnas preferenser vilket innebär att prestationsförmågan för dem blir 

obehaglig. Avslutningsvis skall nämnas att prestationsförmåga som obehag är förknippat med 

rädsla, vilket var den känsla som intervjupersonerna relaterade till detta. Resultatet visar 

tendenser till att intervjupersonerna är rädda för att prestera dåligt, för att inte passa in och för 

att inte bedömas på rättvist sätt. 

 

I resultatets detaljerade beskrivningar och resonemang framkommer också ett generellt 

obehag kopplat till att få negativa kommentarer. Två teman har identifierats gällande detta 

vilket är (pojkarnas) attityd och hur den sätter prägel på idrottslektionerna samt den utsatta 

miljö som hittas i omklädningsrummet. Att kommentarer, viskningar bakom ryggen, gliringar 

och allvarsamma skämt förekommer och en rädsla för detta syns. Vidare beskrivs obehaget 

vara kopplat till skam och osäkerhet. Flickorna upplever pojkarnas attityd, som präglar miljön 

under idrottslektionerna, och kommentarer de behöver utstå som obehagligt. Tendenser till att 

rädslan och skammen som detta för med sig även upplevs av pojkarna syns också. 

                                                
84 Couturier, Chepko & Coughlin (2005), s. 171ff; Beltrán-Carrillo m.fl. (2012), s. 13ff. 
85 Fisette (2013), s. 195ff; Evans (2006), s. 557f. 
86 Landolfi (2014), s. 365ff; Evans (2006), s. 557f. 
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   Liknande resultat i tidigare internationell forskning saknas men likheter kan påvisas i 

Skolinspektionens och Skolverkets identifiering av att otrygghet och kränkningar förekommer 

under idrottslektionerna.87 Desto fler likheter syns i klustrets andra tema rörande 

omklädningsrummet som en än mer utsatt miljö. Här har obehag och problematik identifierats 

tidigare, som att kränkningar, mobbing, bråk och liknande helt utan vuxennärvaro 

förekommer. Vidare har kroppsideal och trygghet visats vara svårt att påverka liksom 

garantera i denna miljö i många undersökningar.88 Intervjupersonerna i denna undersökning 

upplever en rädsla för att behöva utstå kommentarer i denna miljö. De är medvetna om att 

attityd och miljö förändras till det negativa i omklädningsrummet och att dusch liksom 

ombyte är känsligt. Även om detta kan konstateras vara obehagligt för både flickor och pojkar 

skall nämnas att flickorna i större utsträckning än pojkarna förde fördjupade resonemang och 

framförde omklädningsrummet som mer bekymmersamt problematiskt. Rädslan och 

otryggheten ökar alltså i omklädningsrummet liksom upplevd risk för kränkningar och 

negativa kommentarer. 

 

Självkänsla som obehag syns relaterat till ovan beskrivna obehag men är även identifierat som 

temakluster. Upplevelsen av detta sker i såväl omklädningsrum som andra lektionsmiljöer och 

moment men är klart dominerande i förstnämnt forum. I detta fall är två teman utöver redan 

diskuterade prestationsförmåga och negativa kommentarer dominerande vad gäller 

fenomenet; att utseendemässig jämförelse bidrar till obehag och att kroppsidealet har stor 

betydelse för detta i negativ bemärkelse. Erfarenheterna beskrivna av intervjupersonerna 

överensstämmer med tidigare citerad forskning som konstaterat att flickor upplever obehag på 

grund av kroppsuppfattning, självkänsla och utseende. I flertalet studier har visats att andra 

elevers blick och åsikt påverkar obehaget vilket leder till försämrad motivation och frånvaro 

bland annat.89 Således är jämförelseaspekten en framträdande faktor, vilket visats vara 

centralt även i tidigare temakluster. Intervjudeltagarna, främst flickorna, i denna undersökning 

visade dessutom på en fördjupad problemdiskussion vad gäller en psykisk skörhet. Häri ryms 

reflektioner kring prestationsförmågan och rädslan för att få negativa kommentarer om sitt 

utseende, men tydligt blir att förklaringen till obehagskänslan rörande intervjupersonernas 

självkänsla är mer nyanserad än så. En djupare förståelse jämfört med tidigare forskning syns 

                                                
87 Skolinspektionen (2012); Skolverket (2004b), s. 29ff. 
88 Dehaas (2011, 20 juni); Kehler (2013); O´Donovan & Kirk (2007), s. 399ff; Larsson (2004), s. 143ff; 
Whitehead & Biddle (2008), s. 244ff; James (2000), s. 269ff; Landolfi (2014), s. 365ff; Fisette (2011), s. 191ff. 
89 Fisette (2011), s. 191ff; Evans (2006), s. 557f; Whitehead & Biddle (2008), s. 244ff; Lodewyk, Gammage & 
Sullivan (2009), s. 373f. 
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alltså. Intervjupersonerna uppvisar stor medvetenhet gällande rådande kroppsideal och en 

rädsla för att jämföras med andra, att uppvisa aspekter i sitt utseende som avviker från 

normen, syns direkt som indirekt. Vidare bör nämnas att jämförelseaspekten vad gäller 

självkänslan uppvisas hos båda kön men hos pojkarna visas den vara mer relaterad till 

prestationsförmåga än kroppsideal. Tvärtom gäller flickorna vars resonemang kring 

kroppsidealets betydelse för självkänslan är avancerade. 

 

Det fjärde och sista identifierade klustret, betygskrav, är direkt relaterat till samtliga av 

tidigare diskuterade obehag men till prestationsförmågan i synnerhet. Här syns ingen direkt 

motsvarighet i tidigare citerad forskning även om Lodewyk m.fl. diskuterat 

bedömningsaspekten som problematisk.90 Upplevda obehag förvärras nämligen då betygskrav 

adderas. Prestationsförmågan som obehag är tydligast för att visa på ett exempel som mest 

framstående diskuteras. Intervjupersonerna har konstaterats uppleva obehag rörande moment 

där deras prestationsförmåga är låg. Denna obehagliga upplevelse, liksom de flesta andra, 

förvärras då betygskraven adderas. Tillsammans med närvaroproblematiken finns här 

intressanta aspekter att diskutera. Betygskraven kan nämligen å ena sidan sägas fungera som 

motivator till deltagandet. Å andra sidan sker detta på bekostnad av intervjupersonernas 

upplevelse av idrottslektionerna. Bekymmersamma obehag är nämligen identifierade vilka de 

tvingar sig att genomlida på grund av betygskraven. I detta avseende lyfts känslor som sorg 

och ångest fram av intervjupersonerna samt att en generell försämring avseende andra 

negativa känslor sker. Att behöva välja, obehag kontra betyg, framförs obehagligt i sig. Här 

syns ytterligare en dimension som får anses förvärra vissa upplevelser liksom problematisera 

resultaten i sig. 

   I anslutning till framförda problem med idrottsämnets frånvarostatistik vilket visats av 

Skolverket och Skolinspektionen är detta intressant.91 Skolinspektionen framför vidare att 

frånvaroproblemens orsak inte kan konstateras men att siffrorna är oroande gällande både 

pojkar och flickor.92 Sett till detta resultat och om det är en generell upplevelse så tvingar sig 

alltså de närvarande eleverna genom lektionerna med ett stort obehag avseende många 

moment. En intressant tanke.  

 

  

                                                
90 Lodewyk, Gammage & Sullivan (2009), s. 362. 
91 Skolverket (2004b), s. 29ff; Skolinspektionen (2012). 
92 Skolinspektionen (2012). 
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Om och på vilket sätt leder upplevda obehag till hinder för deltagande? 

I denna undersökning konstateras att obehag rörande prestationsförmåga kan leda till 

frånvaro. Med andra ord redogörs för att detta upplevs så pass allvarligt att direkta hinder till 

deltagandet uppstår. 

   Liknande resultat har även konstaterats tidigare. Att prestationsförmågan för vissa är så pass 

obehagligt att elever väljer att avstå från lektioner är visat av Beltrán-Carrillo m.fl. Skillnaden 

är dock att frånvaron där å ena sidan var kopplad till tävlingsmoment.93 Å andra sidan 

handlade frånvaron om att eleverna upplevde sig orättvist jämförda.94 

   Även andra resultat pekar på liknande tendenser där framför allt tävlingsmoment ofta 

förekommer som relaterat till obehagen som upplevs. Denna undersökning visar dock att 

prestationsobehaget är villkorat andra förutsättningar. För det första krävs att eleven vet att ett 

prestationsmässigt obehagligt moment ingår i kommande lektion. För det andra krävs att 

momentet skall genomföras offentligt och för det tredje krävs att en publik jämförelse skall 

ske eller att risk för detta finns. Relationen mellan ett upplevt svårt moment, prestationsångest 

och publik jämförelse kan alltså leda till frånvaro. Samtidigt är relationen dem emellan i sig 

viktig att poängtera. Generella aspekter går dock inte att peka på vad gäller 

prestationsförmågan eftersom den är högst individuell – eleverna är helt enkelt olika bra på 

olika saker. Men, vetskapen om att exempelvis uppvisningsmoment är en del i obehaget gör 

att detta kan underlättas. Detsamma gäller även i viss mån jämförelseaspekten även om 

direkta förbättringsåtgärder där är svårare att peka på. 

   Det andra fenomenet är av mer spekulativ karaktär eftersom det syns i intervjupersonernas 

egna reflektioner kring hur de skulle uppleva eventuell vuxennärvaro i omklädningsrummet. 

Således handlar det inte om beskrivna erfarenheter men reaktionerna kring vuxennärvaron 

måste ändå tas på allvar och ses som en för intervjupersonerna giltig aspekt i 

meningsskapandet. Omklädningsrummet som miljö framkommer dock frekvent i resultatet 

som problematiskt och intervjupersonerna uppvisar en medvetenhet kring att detta kan vara en 

orsak till att miljön är så pass utsatt. Eventuell vuxennärvaro som lösning förkastas dock 

generellt och tydligt. Samtliga menar att det skulle upplevas genant, jobbigt och obehagligt. 

Uppfattningen är att detta skulle leda till frånvaro av den enda orsaken. 

   En anmärkningsvärd skillnad som denna undersöknings resultat uppvisar gentemot tidigare 

forskning är konsekvenserna rörande obehagen kopplade till kroppsuppfattning, självkänsla 

och utseende. Kroppsideal och självkänsla har visats leda till frånvaro i vid utsträckning 

                                                
93 Beltrán-Carrillo m.fl. (2012), s. 13ff. 
94 Beltrán-Carrillo m.fl. (2012), s. 17ff. 
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tidigare.95 Detsamma gäller självkänslan i relation till samhällets orimligt konstruerade 

kroppsideal96 och villkorat pojkars närvaro för flickor.97 Då tidigare forskning uppvisar 

generell och allvarlig problematik rörande detta bör nämnas att denna undersökning inte visar 

på liknande konsekvenser. Även om obehag syns kopplat till självkänslan i enlighet med 

andras resultat framförs de inte bidra till direkta hinder och frånvaro. 

 

Förbättringsmöjligheter avseende hur och om idrottsundervisningen kan göras 

tryggare. 

I denna aspekt av undersökningens syfte syns ett antagande att idrottsundervisningen på ett 

eller annat sätt upplevs otrygg. Den tidigare forskningen har visat resultat som pekar på att det 

förhåller sig så, att vissa elever upplever såväl otrygghet som obehag. I många fall är det 

dessutom svårt att skilja begreppen åt liksom att de påverkar varandra. 

   Direkta förbättringsförslag rörande detta är också framfört, bland annat visar Motl m.fl. att 

skolan och lärare måste arbeta med beteendekontroll, prestationsförmågan och hur eleverna 

själva ser på sin prestationsförmåga. Att detta är viktiga aspekter att arbeta med för att öka 

motivationen och minska frånvaron framförs samtidigt som komplexiteten i 

förbättringsarbetet berörs. Såväl sociala som psykologiska aspekter måste tas hänsyn till.98 

Vidare kan konstateras, efter resultatet i denna undersökning, att förbättringsmöjligheter finns 

och att idrottsundervisningen kan göras tryggare. Förfarandet är dock komplext och rymmer 

en mängd olika aspekter, vilket Motl m.fl. redan varit inne på. 

   Resultatet i denna undersökning pekar på att förbättring bör ske avseende samtliga 

identifierade obehag och hinder för deltagandet då detta bidrar till otrygghet. Problemområdet 

är aktuellt och tendenserna pekar på att så är fallet även i svensk idrottsundervisning. Detta 

överensstämmer med delar av de förbättringsförslag som framförts av både Skolverket och 

Skolinspektionen, liksom all den tidigare forskning som berörts med det uppenbara 

undantaget att tävlingsaspekten och tävlingsmoment inte verkar lika problematiskt. Viktigt 

blir dock att beakta de detaljer som på ett djupare plan förklarar upplevda obehag och hinder 

som fenomen vilket i denna undersökning framkommit. 

   Avseende trygghet bör även omklädningsrummet lyftas fram som problematiskt forum. 

Även detta är ofta framfört som problemområde i tidigare forskningsresultat. Gällande detta 

                                                
95 Evans (2006), s. 557f; Lodewyk m.fl. (2009), s. 373f; James (2000), s. 269ff. 
96 Fisette (2011), s. 191ff. 
97 Fisette (2013), s. 192ff. 
98 Motl m.fl. (2005), s. 106ff. 
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berör till och med intervjupersonerna själva förbättringsmöjligheter samtidigt som de visat att 

vuxennärvaro som eventuell förbättring innebär mer obehag än förbättring. 

Omklädningsrummet sägs kunna bidra till minskad otrygghet och en bättre känsla rent 

generellt om renovering skulle genomföras. Att omklädningsrummen är eftersatta syns. De 

beskrivs ofräscha och hygienmässigt obehagliga av intervjupersonerna. Här förekommer med 

stor sannolikhet skillnad i skolor landet över då detta endast kan konstateras upplevas på de 

två skolor som intervjupersonerna i denna undersökning representerar. 

   Dock skall nämnas att liknande erfarenheter syns mer generellt i annan forskning, där bland 

annat Larsson pekat på samma upplevelser.99 Vidare är även förbättring i form av att trygga 

omklädningsrummets miljö och öka integriteten tidigare framfört.100 

 

6.2 Metoddiskussion 
I metoddiskussionen måste undersökningens begränsningar ventileras. Aspekter rörande detta, 

vilka överväganden som gjorts liksom vilket arbete som lagts ner i för- och efterhand är 

redogjort för i metodkapitlet. För ändamålet bör dock nämnas att intervjupersonerna 

representerar elever och idrottsundervisningen på två medelstora skolor i medelstora orter i 

Mellansverige. Således är en hög generaliserbarhet ej möjlig i ett geografiskt eller 

åldersmässigt perspektiv. Viktigt att poängtera är att generaliserande slutsatser inte är målet 

med en undersökning med fenomenologisk ansats likt denna. Om en kvantitativ 

enkätundersökning istället genomförts på samma forskningsområde hade resultatets 

generaliserbarhet varit högre men förmodligen av inte alls likvärdigt djup. 

   Målet var istället, vilket poängterats tidigare, att belysa förekomsten av de olika upplevda 

verkligheter och meningsinnebörder som kunde identifieras rörande obehag och om de leder 

till frånvaro i ämnet idrott och hälsa. Istället för hög generaliserbarhet var mer kärnfull och 

djup information av intresse vilket motiverar användandet av den fenomenologiska ansatsen, 

precis som såväl Szklarski som Kvale och Brinkmann belyser.101 

   Tillförlitligheten måste jag också anse vara hög eftersom alla tänkbara åtgärder såväl 

proaktivt som reaktivt har tagits för att säkerställa detta. Detsamma gäller de aspekter som rör 

undersökningens helhet och övergripande kvalité. Alla delar i uppsatsen beskrivs på utförligt 

sätt och analysmetoden följer befintligt och accepterat förfarande för att tydliggöra aspekter 

som påverkar undersökningens övergripande kvalité. På grund av detta kan vissa delar 

                                                
99 Larsson (2004), s. 143ff. 
100 Fisette (2011), s. 191ff. 
101 Szklarski (2015), s. 135f; Kvale & Brinkmann (2014), s. 399. 
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upplevas väl utförliga. Detta är specifikt beaktat vad gäller resultat och analys vilket innebar 

att en tydlig empirisk förankring eftersträvats. Szklarski poängterar detta i sin redogörelse för 

hur viktigt det är att tolkningar är rimliga och att det är själva essensen, det mest kärnfulla, 

som framkommit då en fenomenologisk intervjuundersökning genomförts.102 Teoretiska 

kopplingar och antaganden måste vara logiska och väl motiverade precis som att metod, urval 

och analys lämpar sig väl till syfte och frågeställningar. Forskningsläge och 

problemformulering bör hänga ihop och det bör synas en tydlig röd tråd genom hela 

undersökningen.103 Helheten har med andra ord visats vara och hanterats som viktig. 

   Slutligen skall nämnas att den största nackdelen med vald metod, som sagt, är 

generaliserbarheten vilket även kommer diskuteras i anslutning till undersökningens 

kunskapsbidrag och som grund till varför vidare forskning på samma område är önskvärt. För 

att åter igen beröra skillnader mellan genomförda val och andra alternativ kan nämnas att ett 

bredare urval eventuellt kunnat innebära en mer omfattande beskrivning av det centrala i de 

hinder och obehag som upplevs, om än möjliggjort för en något mer omfattande 

generaliserbarhet. Avseende teman och kluster finns dock ingen mening med att spekulera i 

om annat hade identifierats med större urval, även om det måste nämnas som en för 

undersökningen resurs- och tidsbegränsning. Det finns dock inget som förhindrar att detta 

genomförs framöver, snarare tvärtom. Att bredda urvalet geografiskt eller åldersmässigt och 

genomföra undersökningen på nytt kan utveckla förståelsen för beskrivning och 

meningsinnebörd av upplevda obehag och hinder. Likheter och jämförelser i dessa perspektiv 

skulle berika kunskapen. 

 

6.3 Undersökningens kunskapsbidrag 
Denna undersökning har bidragit med fördjupad förståelse för upplevda obehag, vilket 

önskats av internationella forskare på området.104 Även om resultatet är detaljerat och bidrar 

till ett för forskningsområdet viktigt kunskapsbidrag har konstaterats att de inte kan sägas vara 

representativa för hela den svenska skolan, alla skolor eller all idrottsundervisning. Ett 

bredare underlag med samma syfte är därför att önska vad gäller att identifiera mer generella 

förbättringsåtgärder. Ett tänkvärt scenario är även att lokala identiska undersökningar 

genomförs inom ramen av ett större forskningsprojekt för att identifiera raka motsatsen till 

                                                
102 Szklarski (2015), s. 143f. 
103 Kvale & Brinkmann (2014), s. 296ff. 
104 Couturier, Chepko & Coughlin (2005), s. 171ff. 
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generella förbättringsåtgärder. Kanske ser verkligheten och meningsinnebörden lokalt väldigt 

annorlunda ut vilket kräver förbättring på mikronivå?  

   Vidare kan resultatet på många sätt sägas stärka tidigare forskningsresultat även om 

skillnader finns. I förlängningen har även djupare kunskap synliggjorts även om den inte utger 

sig för att generalisera upplevelsen av obehag och hinder. Hur elever faktiskt upplever mer 

negativa delar av idrott och hälsa har synliggjorts vilket är viktigt ur ett samhälleligt 

perspektiv och pekar på intressanta tendenser till att brister och förbättringsmöjligheter finns 

samt är komplicerade att identifiera. 

   Idrottslärare måste göras medvetna om upplevelserna redogjorda för här och den komplexa 

problematik och relation som obehag innebär. Att sträva efter det centrala i detta är viktigt för 

att identifiera kluster och teman, vilket en fenomenologisk undersökning likt denna bidrar till, 

men samtidigt bör poängteras att detta är mer individuellt än generellt. En strävan efter att 

minska och motverka obehagen och identifierade hinder bör uppmuntras men individuella 

skillnader och att allas upplevelser är olika får inte glömmas i förbättringsarbetet. Således är 

kunskapsbidraget viktigt för idrottsläraryrket och dess utveckling liksom i ett 

idrottsvetenskapligt perspektiv då mer generaliserbart resultat med samma syfte är önskvärt, 

vilket redan berörts. Idrotten i skolan ska ju bidra till god kroppsuppfattning, tilltro till sin 

fysiska förmåga och positiva upplevelser. 

 

6.4 Slutsats 
Att elever upplever obehag innan, under och efter idrottslektioner är konstaterat. Att vissa av 

dessa är så allvarliga att de innebär direkta hinder för deltagandet likaså. Eleverna uttrycker 

att prestationsförmågan, att behöva utstå negativa kommentarer och att självkänslan är 

centralt för upplevda obehag. Då moment under idrottslektionerna skall genomföras som 

eleverna känner sig ha svårt att klara av adderat att det ska ske inför andra och 

jämförelseaspekten uppstår stor sannolikhet till frånvaro. Detsamma gäller om lärare eller 

ansvarig vuxen skulle närvara i den konstaterat utsatta miljön som är omklädningsrummet. I 

relation till detta fungerar betygskraven som en obehagskatalysator. Visserligen är de 

konstaterat motiverande för närvaron men det är viktigt att så visats ske på bekostnad av 

försämrat välmående att eleverna tvingar sig igenom obehagsfyllda lektioner eller moment. 

   Tolkningen är att förbättringsmöjligheter har identifierats vad gäller obehag och hinder. 

Detsamma gäller att öka tryggheten innan, under och efter idrottslektionerna. Slutsatserna 

berör dock många aspekter som visar skillnader i obehagen på individnivå, exempelvis är 
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prestationsförmåga och självkänsla högst individuellt. Vissa generella förbättringsåtgärder 

kan dock framföras. Lärare kan öka tryggheten och förbättra idrottslektionerna för minskat 

obehag genom att avdramatisera prestationskraven och undvika publika och jämförande 

moment. Att skapa och främja en tolererande, sympatisk och stöttande miljö bör också vara 

önskvärt. Jämförelseaspekten är även viktig att motverka liksom att aktivt arbeta med att öka 

elevers självkänsla på individnivå. Vad gäller betygskrav är det viktigt för lärare att vara 

medveten om deras motiverande funktion för närvaron men att detta sker på bekostnad för 

elevernas välmående. Att aktivt arbeta med kravaspekten på ett individuellt och personligt 

plan är därför att föreslå. I ett vidare perspektiv, bortom läraren, är föreslagna förbättringar 

aktuella även för skolledning och skolverk. Eleverna lyfter även själva fram att 

omklädningsrummet kan göras tryggare genom uppfräschning och åtgärder för att minska 

utsattheten där. Vad gäller diskussioner där lärarnärvaro framförts som potentiell lösning till 

problemen med omklädningsrummet visar denna undersökning på tendenser till att detta 

skulle stjälpa mer än hjälpa.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
Intervjun inleds med presentation av undersökningens syfte, information om etiska aspekter 

och samtyckeskravet samt möjlighet till generella frågor. 

 

För att få igång ett väl flytande samtal ställs inledningsvis öppna frågor ej direkt kopplade till 

idrottslektionerna. Eleven får berätta lite om sig själv. Fritidsintressen? Favoritämne? 

Motionerar/idrottar eleven? Årskurs, ålder och kön antecknas. 

 

Generellt om idrotten i skolan 

1. Hur ofta är eleven med och är ombytt till idrottslektionerna? 

2. Tycker eleven om idrottslektionerna? 

- Vad är roligt/bra/tråkigt osv.? 

3. Ser eleven fram emot idrottslektionerna? 

- Vad beror det på? 

 

Upplevelser innan idrottslektionen 

1. Finns det något eleven upplevt/upplever obehagligt med att gå till idrottslektionen? 

- Planerat lektionsinnehåll, ombytet, utseende, klädsel etc. 

- Tror eleven att alla känner likadant? 

2. Har det hänt att eleven medvetet skippat en lektion på grund av detta? 

- Vad kommer det sig? 

3. Hur känns det att byta om? 

 

Upplevelser under idrottslektionen 

1. Hur ser eleven på sin kroppsuppfattning och prestationsförmåga? 

- Anpassat för alla? Lätt, lagom eller svårt? 

2. Finns det något eleven upplevt/upplever obehagligt under idrottslektionerna? 

- Prestationsförmåga, utseende, klädsel, tävlingsmoment, lektionsmoment, lärare, 

klasskamrater, kommentarer, jämförelse med andra etc.  

3. Har det hänt att eleven medvetet skippat en lektion på grund av detta? 

4. Tänker eleven på hur hon ser ut under idrottslektionerna? 

- Utseende, prestation, kroppsuppfattning etc. 
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5. Tänker eleven på hur andra ser ut under idrottslektionerna? 

- Utseende, prestation, kroppsuppfattning etc. 

 

Upplevelser efter idrottslektionen 

1. Finns det något eleven upplevt/upplever obehagligt efter idrottslektionerna? 

- Ombyte, dusch, nakenmoment, utseende, klasskamrater, kommentarer, blickar, 

jämförelse med andra, kroppsuppfattning, image etc. 

2. Har eleven någon gång struntat i att delta på grund av ombyte, dusch eller 

omklädningsrumssituationen? 

3. Är eller har det någon gång varit en lärare eller personal närvarande i 

omklädningsrummet? 

- Hur känns/skulle det kännas? 

 

Hinder och obehag relaterat till idrottslektionerna 

1. Finns det något annat som får eller skulle få eleven att inte delta på idrottslektionen? 

2. Varför tror eleven att vissa inte deltar? 

3. Kan omklädningsrummet göras tryggare? 

4. Kan idrottslektionerna göras tryggare och bättre anpassade för alla?  

 


