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Sammanfattning

Syftet med min undersökning är att studera ungdomars identitetsskapande med fokus på 
skolidrotten, med hjälp av teorier om gymnastikens uppkomst, utvecklingen och synen på 
kroppen samt sex intervjuer med ungdomar i tredje året på gymnasiet. I början av 1900- talet 
var den stela och mekaniska Linggymnastiken som gällde i Sverige och som dessutom var 
utformad för män. Med kvinnornas inträde förändrades rörelserna till att anpassas efter 
kroppen med mjukhet och estetik. I och med namnbytet till idrott och hälsa skrevs det in i 
läroplanen att fokuset för att främja hälsa skulle lyftas fram och inte bara handla om fysisk 
aktivitet. Inom skolans värld är idrotten något som berör alla, antingen på ett bra eller dåligt 
sätt. I utförandet av mina intervjuer fokuserade jag på hur skolidrotten påverkar ungdomars 
identitetsskapande, när det gäller synen på kroppen och utseendet samt hur ungdomarna ser 
på sig själv och andra. Idealtypen för ungdomarna var smala tjejer och vältränade killar och 
genom sitt utseende visar man också upp sin identitet. Det visade sig att utseende och synen 
på kroppen hade stor betydelse för ungdomarna när det gällde fysisk aktivitet och därför var 
de mån om att träna för att hålla sig i form nu och för framtiden. Trots detta upplevde 
eleverna att skolidrotten var likadan som den alltid varit, med mycket bollsporter vilket var 
lustfyllt och roligt för de manliga eleverna. De flesta av eleverna jag intervjuade utövade 
fysisk aktivitet på fritiden, men för en tjej hade skador gjort att hon inte kunde träna det hon 
ville och därmed hade hon förlorat en del av sin identitet som idrottskvinna.     

Nyckelord: Ungdomar, identitet, skolidrott, genus.
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Abstract

The purpose with my investigation is to study how youth creates their identity with the focus 
on athletics in school and to do that I have studied theories about the origin in gymnastics, the 
sight and development of the body and carry out interviews with six youth who are in the 
final year of upper secondary school. In the beginning of 1800s century did the Swedish
athletics in school assume from Ling gymnastic with stiff and mechanical movements who 
first was developed for men. When the women did enter the athletics the movements went to 
soft and esthetic. When the athletics in school went thru a name change from athletics to 
athletics and health the school should focus more in health promotion. The athletics in school 
are something that affects everybody positive or negative, so when I implemented my 
interviews the focus was how youth create their identity in school athletics from the sight in 
their bodies, appearance and the sight on others. The ideal type for youths was thin girls and 
fit men and they believed that thru the body you present your identity. Appearance and the 
sight of their body had a large meaning when the youth practiced athletics now and in the 
future. Despite that the youth thought that school athletics was similar as it always had been 
with focus on team athletics which the men liked. Most of my pupils that I interviewed were 
involved in some kind of sports in their spare time with exception of one who had injuries 
that kept her from practice what she loved, therefore she experienced that a bit of her identity 
a an athletic women was gone.                 

Keywords: Youth, identity, school athletics, gender.
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1. Inledning

Enligt folkhälsoguidens undersökningar visar det att ungdomars fysiska förutsättningar inte är 
detsamma som under 1960-80 talet, detta främst genom ökat stillasittande och intag av 
energirika livsmedel. En annan faktor som påverkar ungdomars fysiska aktivitet är antalet 
idrottstimmar i skolan som har följt en negativ trend, trots forskning som visar att fysisk 
aktivitet är bra för att förebygga ohälsa. Att utöva fysisk aktvitet inom skolan förbättrar 
inlärningen då barnen/ungdomarna får en paus i stillasittandet som är under de vanliga 
lektionerna. Den fysiska aktivitet som erbjuds i skolan är oftast grenspecifik och det kan göra 
att eleverna väljer att stå över vissa moment. Ett tillägg som regeringen införde 2004 i 
läroplanen löd ” Skolan skall eftersträva att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom 
ramen för hela skoldagen.” (www.folkhalsoguiden.se). Då skolan är målstyrd från riksdag 
och regering som bestämmer de övergripande målen(läroplaner, skollag) delegeras sedan 
arbetet och organiseras upp i form av resurser till kommuner för att kunna uppfylla målen. 
Efter det utformar varje kommun ett arbetssätt för att kunna uppfylla dessa 
mål.(www.ungdomsstyrelsen.se) Visionen om att eftersträva fysisk aktivitet i skolan är bra 
men hur fungerar den på de lokala planen med begränsade resurser?

I skolan utvecklas individens identitet samtidigt som samhället visar upp bilder av vältränade 
människor, tips för hur man ska gå ner i vikt samt skönhetsråd som gör att pressen på 
ungdomarna blir ännu större. Detta visade en undersökning som ungdomsstyrelsen gjorde 
2005 där ungdomar fick svara på frågan ”Vad har hög status bland ungdomar?” Det visade 
sig att 68 % menade att det var att ha snygg kropp och det visar sig även vara genusrelaterat 
då tjejers kroppsuppfattning och självförtroende ligger nära varandra. Trots denna 
uppfattning att en snygg och vältränad kropp anses viktigt för de flesta ungdomar finns det
fortfarande de elever som tycker att skolidrotten ett jobbigt ämne. Varför vissa väljer att inte 
delta i skolidrotten kan bero på ointresse inför den idrotten eller idrott överhuvudtaget men 
det kan också ha andra orsaker. Tiden under högstadiet till gymnasiet är en omvälvande tid 
för de flesta, då eleverna går från ungdomar till förberedelse inför vuxenlivet och vad som 
händer efter skolan. Faktorer såsom intressen, kamrater och motivation blir det som kommer 
avgöra hur skoltiden blir. Skolan hjälper därmed ungdomarna i utformningen av sin identitet 
och ger en förberedelse för det livslånga lärandet. Och på samma sätt som de teoretiska 
ämnena bygger en grund för vidare studier så bygger ämnen som idrott och hälsa en grund för 
att lära sig ta hand om sig själv och sin kropp. Läroplanen i skolidrotten var från början 
riktad till pojkar och därför var bollsporter i olika former en återkommande 
aktivitet(Ljunggren 1999). Men eftersom samhället har förändrats så har även läroplanen 
gjort det, numera är skolidrotten inriktad till både tjejer och killar. Med bakgrund mot detta 
har jag utformat följande frågeställningar:

 Vad har ungdomarna för uppfattning om sin kropp?
 På vilket sätt påverkar skolidrotten ungdomars identitetsskapande?
 Vilken upplevelse har eleverna av skolidrotten?

 Hur påverkas ungdomars uppfattning om skolidrotten beroende om man är kille eller 
tjej?
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1.1 Syfte

Syftet med uppsatsen är att undersöka ungdomars identitetsskapande utifrån skolidrotten och 
ur ett genusperspektiv.

1.2 Avgränsning

Jag har valt att inrikta mig på en gymnasieskola i min hemstad detta för närheten till 
informanterna. När jag dessutom arbetar utifrån ett kvalitativt angreppssätt med 
semistrukturerade intervjuer fångar det informanternas upplevelser som genom olika teorier 
och andra forskningsrapporter visar sig vara liknande, men med olika vinklar.

1.3 Disposition

I inledningen av uppsatsen ger jag en beskrivning för ämnet och varför det är intressant att 
studera. Därefter följer frågeställningar som jag ämnar besvara, syfte och avgränsning för 
uppsatsen. Sedan följer metodavsnittet där jag redovisar mitt tillvägagångssätt för uppsatsen 
med avsnitt som reliabilitet, validitet och etiska överväganden. I nästa del redovisar jag den 
teoretiska utgångspunkt som jag använt mig av i uppsatsen med teorier som beskiver idrott, 
hälsa, identitetsskapande och genus. För att i resultatdelen redovisa de olika teman som 
uppkommit i intervjuerna, där informanterna kommit till tals genom brödtext som förstärks 
med citat. Efter det följer analys och diskussionsdelen där jag väver samman teorier, empiri 
och diskuterar utfallet av undersökningen samt förslag till fortsatt forskning, för att avsluta 
med referenslista och bilaga.
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2. Metod

Till min undersökning har jag valt en kvalitativ metod som går ut på att analysera texter som 
sedan bedöms i miljön den utspelar sig i, delen och helheten(Esaiasson, 2007). Eftersom jag 
är intresserad av att undersöka ungdomars identitetsskapande med fokus på skolidrotten anser 
jag vara det bästa att utforma semistrukturerade intervjuer som gör att informanten kan 
berätta fritt utifrån de områden som jag byggt mina intervjuer på. Dessa områden behandlar 
hur ungdomen ser på sitt identitetsskapande i relation till skolidrotten. Jag har valt den 
vinklingen då ungdomars identitetsskapande antas påverkas av skolidrotten på ett psykiskt, 
fysiskt och socialt plan. Genom informanternas berättelser kan jag fånga upp viktiga delar i 
texten som kan ligga dolt, därför är det kvalitativa intervjusättet väl fungerande då jag kan 
angripa frågorna ur olika vinklar om informanten är svävande eller otydlig. Den kvalitativa
metoden gör att jag kan fånga informanternas berättelser för att få en djupare förståelse hur 
skolidrotten påverkar och på vilket sätt. En kvantitativ ansats utgår från likvärdiga och 
jämförbara data som använder sig av siffror för att uppvisa resultat, där det kan undersökas 
hur ofta något förkommer. Kvantitativ datainsamling är snabb och kan täcka upp större 
områden när det gäller t.ex. hur många som vill att vi ska gå med i EMU(Esaiasson, 2007). 
Den kvantitativa ansatsen hade fungerat om mitt syfte var att undersöka ungdomars attityd till 
skolidrotten, men eftersom jag är ute efter att utreda hur ungdomars identitetsskapande ser ut 
med fokus på skolidrotten så passar den kvantitativa ansatsen inte mitt syfte. Detta gjorde att 
mitt val föll på en kvalitativ ansats med efterkonstruerade intervjuer, där målgruppen blev
elever som går tredje året på gymnasiet. Begreppet efterkonstruerad syftar till att jag 
intervjuat sex stycken killar och tjejer om deras identitetsskapande i relation till skolidrotten
från årskurs sju på högstadiet till tredje året på gymnasiet. Valet av att göra en 
efterkonstruerad analys föll på att elever som går tredje året på gymnasiet tror jag har lättare
att se tillbaka på hur skolidrotten påverkat dem på ett annat sätt än de som går högstadiet och 
är mitt uppe i den perioden. Dessutom infördes det nya tillägget från regeringen 2004 då 
informanterna gick årskurs sju så ur den synvinkeln blev det intressant att undersöka om och 
hur det har påverkat informanternas identitetsskapande ur skolidrotts synvinkel. För att fånga 
elevernas upplevelser och berättelser valde jag att göra en semistrukturerad intervjuguide 
med olika teman och efterföljande frågor beroende på hur informanterna svarade.

I nästa steg besökte jag en mässa på den aktuella gymnasieskolan där elever från tredje året 
på gymnasiet ställde ut olika projekt. Under mässan gick jag runt i de olika montrarna och 
program eleverna tillhörde brydde jag mig inte om eftersom alla gått högstadiet och året på 
gymnasiet med en fördelning av tre tjejer och tre killar. Jag fick ett positivt gensvar från 
eleverna och hade därmed bokat intervjuer med samtliga sex informanter. De sex 
informanterna kom från naturvetenskapliga -, samhällsvetenskapliga -, estetiska – och 
byggprogrammet. Vid intervjutillfällena begav jag mig till skolan där vi fick låna ett 
grupprum att utföra intervjuerna. Efter genomförda intervjuer transkriberade jag intervjuerna 
och därefter analyserade jag det material jag fått. Under analysprocessen kunde jag finna 
olika teman i intervjuerna för vad ungdomarna hade berättat, dessa teman sammanställde jag i 
en resultatdel som visar hur ungdomars identitetsskapande ser ut med fokus på skolidrotten.

2.1 Urval/tillvägagångssätt

Jag har utgått från ett bekvämlighetsurval till min undersökning, då jag har kontaktat 
informanter från en skola i min hemstad.
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2.2 Reliabilitet

Ejvegård(2003) beskriver att reliabilitet är hur tillförlitlig metoden är för att mäta olika 
fenomen. För att en undersökning ska inneha ett vetenskapligt värde måste den inneha hög 
reliabilitet och validitet. Eftersom mitt syfte med uppsatsen är att undersöka ungdomars 
identitetsskapande med skolidrotten i fokus, så ansåg jag att en kvalitativ metod med 
semistrukturerade intervjufrågor var det bästa. En kvantitativ metod hade inte gett mig 
ungdomarnas berättelser och upplevelser av identitetsskapandet med fokuset på skolidrotten, 
då kvantitativa metoder skrapar mer på ytan med olika påståenden eller frågor. I utförandet 
av intervjuerna kunde jag spela in för att fånga pauser, ändrade tonlägen och tveksamheter 
detta för att få fram vad informanterna egentligen säger. Jag intervjuade sex elever som alla 
hade liknande syn och upplevelser på identitetsskapandet i skolidrotten med en viss skillnad 
på tjejer och killar. Jag anser att intervjuer är det bästa sättet för att få fram ungdomars 
upplevelser hur deras identitetsskapande ser ut med skolidrotten i fokus och därför innehar 
materialet reliabilitet. 

2.3 Validitet

Ejvegård(2003) skriver att om forskaren har mätt det han var ute efter att undersöka så 
uppnår undersökningen validitet. Mitt syfte med undersökningen var att se hur ungdomars 
identitetsskapande såg ut med fokus på idrotten, till detta utformande jag intervjuer med olika 
teman för att ungdomarna skulle kunna berätta fritt om sina upplevelser men ändå inom vissa 
områden. På det sättet tycker jag att jag mätt det jag var ute efter, dock så kan det finnas en 
skevhet i min undersökning. Detta för att när jag skulle hitta informanter till undersökningen 
besökte jag en mässa på den aktuella gymnasieskolan där jag gick runt och frågade vilka som 
ville ställa upp på en intervju var de eleverna som var intresserade av ämnet och mer 
utåtriktade som ställde upp på intervjuerna. Så därför kommer samtliga informanter från 
liknande bakgrund, så ur den synvinkeln hade det varit intressant att fånga de elever som inte 
var lika intresserade av skolidrotten och få deras perspektiv. Dessutom hade en jämnare 
spridning över alla programmen varit önskvärd, då det mestadels är elever från teoretiska 
inriktningar som jag intervjuat.

2.4 Etiska överväganden

Enligt de forskningsetiska principerna för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 
informerade jag mina intervjupersoner om syftet med min studie och att de när som helst 
kunde avbryta sin medverkan. Därefter fick de lämna sitt samtycke om att delta i studien och 
att de när som helst kunde hoppa av utan att motivera varför, om informanterna hade varit 
minderåriga skulle förälders underskrift behövts men så var det inte i det här fallet. Sedan 
förklarade jag att materialet bara skulle lyssnas av och användas av mig, för att sedan 
förstöras efter avslutad studie detta enligt konfidentialitetskravet och att materialet bara skulle 
användas just för den här studien detta enligt nyttjandekravet.(www.vr.se) Inom 
samhällsvetenskaplig där studieobjekten är människor finns det etiska principer att följa. De 
värderingar och normer som studenten eller forskaren har ligger i grund för de etiska 
principer denne har. Därför får inte resultaten förvrängas eller vilseledas då forskningen ska 
kunna göras om och få liknande resultat.(Lindgren, 2010) 

Vid genomförandet av mina intervjuer informerade jag informanterna vilka ämnen jag skulle 
behandla och om det kändes jobbigt att svara var det bara att säga det. Nu blev det inga 
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problem, dessutom att mina informanter var 18 år och skulle minnas högstadietiden och 
framåt gjorde det lättare då mycket handlade om tider som varit. Utformningen av frågorna 
var generella och tillät mig som intervjuledare att gräva djupare där det gick och behövdes.
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3. Historisk tillbakablick i ämnet skolidrott

3.1 Gymnastikens grundare

I sin bok Kroppens bildning utreder Jens Ljunggren funktionen och betydelsen av 
Linggymnastiken under 1800 talet, detta gör han genom att undersöka vilka uppfattningar 
som finns i ämnet gymnastik. Hur olika faktorer såsom kropp, kön, samhälle, människa osv. 
bestäms i tidningar, böcker, riksdagsprotokoll med inriktning på den offentliga skolan. 
Kroppen användes som en politisk fråga för hur man skulle upprätthålla människor(vid den 
här tiden män) bildade, därför fick skolan överta mycket uppfostringen som gjorde att klyftan 
mellan offentligt och privat växte samman. Skolidrotten fungerade därför dels för att fylla 
behovet av dugliga och staka medborgare samt att staten kunde genom kroppen ta kontroll 
över kroppen som objekt och forma den. Förnuftet stod i centrum för uppfostran för att kunna 
hantera kroppen som ansågs opålitlig. I början av 1900 talet formas ett nytt kroppsbegrepp 
som beskrev kroppen som motor. Detta begrepp förstärkte tesen om att kroppen skulle 
kontrolleras och formas. 

Ur detta fotspår gjorde David Kirk(1998) en studie om gymnastiken med England och 
Australien som utgångspunkt vid slutet av 1800 talet till mitten av 1900 talet. Han använder 
sig av Foucaults begrepp biopower när han på nytt analyserar sina texter och drar slutsatsen 
att ämnet idrott och hälsa handlar om att på olika sätt utöva kontroll över kroppen. I början av 
1900 talet handlade det om att medicinskt inspektera kroppen, efter andra världskriget tillkom 
olika lagidrotter till skolidrotten och för att kunna behålla kontrollen tillfördes utbildning för 
att kunna reglera kroppen (civilizing bodies). Utbildningen bestod av upprättande av regler 
för de olika idrotterna som ungdomarna skulle följa. Lagidrotterna ansågs vara viktiga för att 
kunna forma individen istället för att lägga vikten på den fysiska träningen och medicinsk 
inspektion. Begreppet civilizing bodies formade skolidrotten till tävlingsinriktade lagidrotter
som innehöll kontroll av humöret och lämpligt könsbeteende. Detta ifrågasattes dock av 
politikerna som menade att den strategin gjorde att människor släppte kontrollen om sin 
kropp utanför skolidrotten, detta var inte syftet med utbildningen men det var de det ledde 
till. Så för att få människor att röra på sig på fritiden utformades en ny strategi. Denna strategi 
handlade om att människors känslor vid utövandet av aktiviteten skulle tas tillvara istället för 
fokuseringen på att bli bra på olika idrotter. Enligt Kirk ska kroppen friges (liberating bodies) 
för att de studerande ska finna lust att röra på sig, därför anser han att undervisningen i 
skolidrotten ska bedrivas på det sättet. Vidare beskriver han formell idrott som konstgjord, 
orelaterad till vardagslivet och saknar generellt sett intresse dessutom behandlar den inte det 
viktiga faktum att rörelse ska kännas meningsfullt och lustfyllt. Varje barn och ungdom ska 
ha rätten att leka och röra på sig. Regeringen insåg att de inte kunde påverka individerna att 
leva hälsosamt eller att påverka samhällena att ha en hälsosam hållning, det de kunde göra 
var att göra idrotten tillgänglig genom resurser som främjade fysisk aktivitet. Detta var ett 
tydligt avstamp från den hårt kontrollerade idrottsformen till en friare aktvitet som skulle 
göra att fler och fler såg fördelarna med att röra på sig. På 1930-talet startades ett projekt 
nationellt för att utvärdera skolidrotten, detta gjordes genom att studera flickskolor i 
Australien för att se möjligheterna att starta en utbildning för idrottslärare. Syftet var att 
kunna påverka människor att anamma fysisk aktvitet utanför skolan och därigenom förbättra 
hälsan för befolkningen. Det visade sig att flickskolorna anlitade utbildade idrottslärare som 
kunde ge instruktioner medan pojkskolorna använde sig av frivilliga som kunde tänka sig att 
undervisa i idrott, i det senare fallet berodde allt på lärarens expertis och entusiasm huruvida 
idrottsutbildningen skulle gå till. Undersökningens slutsats blev att en idrottslärarutbildning 
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skulle finnas och så blev det. Under den tiden pågick andra världskriget i Tyskland som 
gjorde att människor som blivit av med sina arbeten eller tvingats fly pga. Hitler var de som 
behövde arbeten och därför anställdes en doktor i medicin och sportvetenskap att starta 
utbildningen. I början var utbildningen på ett år men kom sedan att utökas till två år då antalet 
sökande ökade. Eleverna i utbildningen fick studera kemi och fysik blandat med metoder för 
fysisk aktvitet, lekar, dans, gymnastik mm. Idrotten fortsatte sin inriktning på 
tävlingsinriktade grenar trots att idrotten skulle handla om samspel och social träning. En som 
gjorde uppror mot det var L. G Hamilton(som sedan skulle komma att organisera idrotten i 
departementet i Australien) som författade artiklar om idrotten och föreslog att eleverna 
skulle uppnå tillfredställelse genom att se sin egen förbättring istället för i tävlingen med 
andra. Han uppmuntrade till ett mer humanistiskt synsätt gällande skolidrotten med orden ” 
det måste läras ut att målet med idrotten inte är att få fram stjärnor i idrotten”. Eftersom 
många skolor hade en tendens att lyfta upp de redan begåvade barnen och fokusera på dem, 
men när det kom till skoltävlingar kunde inte dessa utgöra ett lag i olika skoltävlingar. Det 
som förut bara var till för de högre sociala klasserna var nu tillgängligt för alla elever och 
med fokus på den individuella utvecklingen. En viktigt bit i denna utveckling var att eleverna 
skulle behålla intresset för idrott även i vuxen ålder där ungdomarna skulle uppmuntras att 
utföra fysisk aktivitet på fritiden, antingen spontant eller inom föreningar. Kroppen är en 
social konstruktion som inte är bestående utan har och kommer ändras konstant. Frigörelsen 
handlar om att få bort den negativa syn som människor fått för sin kropp.(Kirk, 1998)

3.2 Från mekaniskt till mjukhet

Revolutionen från det stela rörelsemönstret inom skolidrotten kom från tre kvinnliga 
gymnastikpedagoger Elli Björkstén, Maja Carlquist och Elin Falk. Deras ambition var att 
införa ett mjukare sätt att röra sig med hjälp av musik och lekar. I början möttes denna 
ambition av motstånd, men detta förändrades i och med 1928 års läroverkstadgar. Den 
fysiska aktiviteten inom skolan bytte namn till gymnastik med lek och idrott från att bara ha 
kallats gymnastik. I dessa stadgar fastställdes även att gymnastiktimmarna skulle vara 4 
gånger i veckan a 45 minuter. På den tiden följde skolgymnastiken den Linggymnastiska 
läran med disciplinerade och nästintill mekaniska rörelser, detta fick fortgå till 1940- talet då
vetenskapliga rön presenterades om träningens effekt. I och med detta vann 
riksidrottsförbundet mark inom skolgymnastiken som ledde till att redskapsgymnastiken fick 
backa till förmån för aktiviteter som syftade på färdighetsinlärning. Vid införandet av 9- årig 
grundskola 1962 reducerades idrottstimmarna till två gånger i veckan men ökade sedan 1969 
till tre gånger. Dessutom fick eleverna möjlighet att utöver grundgymnastiken och efter 
intresse välja gymnastik som tillval.(Ljunggren, 1999)

3.3 Framväxten av begreppet idrott och hälsa

I läroplanen för grundskolan 1980 bytte ämnet namn från gymnastik till idrott samt att skolan 
skulle verka jämställdhet. Tidigare hade killar och tjejer haft idrott separat och nu skulle de 
utöva skolidrotten gemensamt och idrottsaktiviteter med mindre kroppskontakt blev 
vanligare, detta för att tjejers och killars fysik skiljde sig åt. Under denna period utökades 
idrottsämnets karaktär dels i syftet att utveckla individerna socialt, fysiskt och psykiskt men 
även för att de skulle finna ett bestående intresse för rörelseaktiviteter. Vid utformandet av 
läroplanen 1994 ändrades ämnets namn till idrott och hälsa, detta markerade vad skolidrotten 
ville uppnå. Från att ämnet handlat mestadels om fysisk aktivitet i form av mekaniska rörelser 
till helhetssynen på människan som inbegriper tesen för livslångt lärande. Ämnet har även 
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decentraliserats lokalt när riksdag och regering sätter upp övergripande mål, men det är 
kommunerna som tar det slutgiltiga beslutet för hur idrottslektionerna ska planeras och 
utföras. Detta gör att varje skola är fri inom de övergripande ramarna att göra ämnet idrott 
och hälsa roligt och inspirerande. Elevers medverkan i planeringen är ett sätt att motivera. 
Ämnet kommer mer att handla om det sociala samspelet människor emellan istället för den 
hårt disciplinerade och prestationsbetonade gymnastiken som förekom under början av 1900-
talet.(Ljunggren, 1999)

3.4 Kvinnligt och manligt inom idrotten

Karin Redelius redogör i boken Talet om kroppen om Jennifer Hargreaves bok som belyser 
de teoretiska perspektiven och marginaliseringen av teorier ur ett genusperspektiv. 
Hargreaves menar att synen på en manlig och kvinnlig kropp skiljer sig åt, då mannens kropp 
oftast sammankopplas med idrott dvs. muskulös och stark medan kvinnans kropp har väldigt 
lite eller inget alls att göra med idrott. Då kvinnornas referenspunkt i idrottsvärlden är 
mannen och dess fysiska förutsättningar. Att ha en muskulös kropp anses vara maskulint men 
för att kvinnor ska kunna behålla sin kvinnlighet handlar om kommersialiseringen av 
sexualiteten dvs. det kläder som designas för att framhäva men samtidigt dölja den kvinnliga 
kroppen. Därför menar hon att syftet med kvinnors idrottande blir att träna för att få en fin 
kropp och utstråla sexualitet där träning för välbefinnande kommer i skymundan. Genom de 
mediebilder som presenteras är huvudbudskapet träning för hälsa, men ändå budskap om att 
utstråla sexualitet. Kvinnliga idrottare visar genom smink, naglar, örhängen osv. sin 
könsidentitet detta för att anpassa sig till den kvinnliga heterosexuella norm som råder. 

I en studie utförd av David Kirk och Richard Tanning(1994) undersökte de hur 
australiensiska killar och tjejer formade sin självidentitet och kropp i idrotts- och 
hälsoundervisningen. Antagandet när de genomförde studien var att ungdomarna kände sig 
främmande för sin egen kropp, vilket gjorde att den fysiska aktiviteten blev svårare att 
implementera i deras livsstil. Kirk & Tanning menade att idrottslärarna har bytt fokus från 
idrott till hälsa på lektionerna. Dessutom var skolidrotten en intressant institution att studera 
då ungdomar med olika livsstilar såsom kläder och utrustning förenades på lektionerna samt 
hur konstruktionen av kroppen formas av den kultur som finns i samhället och vilken 
betydelse det har för formandet av självindentiteten. Studien visade att flertalet killar och 
tjejer upplevde idrotten på ett negativt sätt och detta gör att de skyddar utvecklandet av sin 
självidentitet genom att välja att inte delta på idrottsundervisningen. Detta gör att skolidrotten 
misslyckas med sitt mål att aktivera ungdomarna och bygga grunden för en hälsosam livsstil. 
Kirk & Tanning menar att det beror på att i den fysiska interaktionen med andra gör att 
ungdomarna blir exponerade som i sin tur kan leda till att deras självidentitet är i fara. Därför 
är deras förslag att undervisningsformen ska tonas ner så eleverna inte behöver fysiskt visa 
sin okunskap i ämnet idrott inför andra. Vad en aktiv livsstil är behöver tydligare lyftas i en 
kontext som är lätt för ungdomarna att ta till sig.(Kirk, 1998)

3.5 Kvinnas inträde i den manliga gymnastiken

Jane Nilsson Gangnebien(1998) förklarar samhället och könsrollerna under 1800 och 1900-
talet med kvinnors inträde på den manliga arenan inom gymnastiken. I början av 1800-talet 
var Linggymnastiken det som utvecklats för att träna männen med rationella övningar som 
hade en vetenskaplig grund. Rörelsen skulle vara formbestämd med enkelhet, 
utvecklingsförmåga och estetik, de var det senaste begreppet som kvinnorna hade chans att 
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inta den manliga arenan. Men syftet var att träna och disciplinera den manliga kroppen där 
den militäriska hållningen genomsyrades och för kvinnornas del var det ur ett 
hälsoperspektiv. Vid införandet av folkskolan 1842 fick både killar och tjejer rätt att delta i 
skolgymnastiken men med speciella kläder och speciellt anpassade idrotter för att kvinnorna 
inte skulle anstränga sig så mycket. Dessa idrotter var simning, skridskoåkning och 
gymnastik dvs. individuella grenar istället för gruppgrenar. I 1800- talets slut började de 
kvinnliga lärarinnorna ifrågasätta den manliga gymnastiken då deras undervisning utgick från 
pojkarna och införde istället övningar anpassade efter flickor. Detta mötte i början hårt 
motstånd från männen som menade att flickor och pojkar behövde samma sorts militäriska 
undervisning. I samma veva publicerade den första kvinnliga gymnastikläraren en 
handledning för flickgymnastik, där hon ville anpassa flickors gymnastik efter vilka de var 
nämligen barn. Det stela rörelsemönster som Linggymnastiken uppvisade var inriktad till 
vuxna män. En pionjär var Elli Björksten som utformade sin gymnastik utifrån att kvinnors 
och mäns psyke och fysiska förutsättningar var olika. Hennes kurskamrat Elin Falk inriktade 
sig på barnpedagogerna och menade att den stela och strama gymnastiken skilde sig från 
barns rörelsemönster som är spontant. Hon framhöll även behovet av avslappning och 
utvecklade en övningsplan, denna kom senare Maja Carlqvist att utveckla ytterligare, genom 
att införa rytm i barns rörelser.(Nilsson, 1998)

Eva Olofsson(2009) publicerade en artikel som beskriver hur genusforskningen de senaste 20 
åren har tagit fart och det har även påverkat idrotten och forskningen kring den. Som tidigare 
nämnts var idrotten länge skapad efter män och inriktad till dem. Hon menar att läro- och 
kursplanerna har påverkat idrottslärarna i deras undervisning och gjort dem till konstruktörer 
av livsstilar, kroppar och karaktärer. I dagens idrottsundervisning ligger tyngdpunkten på att 
konstruera ungdomarnas livsstilar och därmed forma deras identitet. I början var 
idrottslärarutbildningarna åtskilda, där män utbildades med män och kvinnor med kvinnor. 
Detta avspeglade sig i undervisningen av ungdomarna där flickor och pojkar hade idrott för 
sig själva med en lärare av samma kön med olika undervisningsmål. Karaktärsundervisningen 
var från grunden inriktad på de manliga eleverna men under 1960- talet förändrades synen på 
fostran från personlighetsfostran till social fostran och i och med det började 
förutsättningarna ändras inom idrottsundervisningen. På 1980- talet blev förändringen tydlig 
då flickor och pojkar skulle undervisas tillsammans med samma förutsättningar och könet på 
läraren spelade inte längre någon roll. När skolan på 1990- talet gick från regelstyrning till 
målstyrning blev idrottslärarens uppgift att inrikta sig på elevernas enskilda behov och 
intressen. Enligt idrottsvetenskapliga studier visar det sig att flickornas intressen och behov 
inte uppmärksammas i lika stor utsträckning som killars intressen och behov, därför menar 
författaren att idrotten borde utgå lika mycket från killars intressen som tjejers. Det är inte 
bara idrotten som hjälper till att forma ungdomars identitet och kroppsuppfattning, 
massmedia är en stor del till när det gäller att visa upp ideal. Tidningar och tv visar upp en 
bild av manskroppen respektive kvinnokroppen, det kan göra att när läraren sedan utgår från 
elevernas enskilda intressen och behov låter sig styras av marknaden. Detta kan leda till att 
synen på kroppen fortsätter som det alltid varit dvs. kvinno- och manskropp och det gör att 
idealen om kvinnligt och manligt upprätthålls.

3.6 Så säger läroplanen

Sveriges offentliga skolor styrs av skollagen som bestämmer de övergripande målen och från 
denna har det utformats olika läroplaner. De två centrala är Läroplan för det obligatoriska 
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skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 och Läroplan för de frivilliga 
skolformerna Lpf 94.

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet Lpo 94 kan man läsa att det offentliga 
skolväsendet utgår från en demokrati och lära ut vilka värden som finns i vårt samhälle. 
Dessa är människans integritet och frihet, lika värde för alla människor, medmänsklighet med 
de utsatta och svaga samt jämlikhet mellan kvinnor och män.(Skollagen 1985:1 100) 

”Skolan skall präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning 
och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv –
värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa … Skapande arbete 
och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan skall sträva efter att erbjuda alla 
elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.” (Lpo 94)

”Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom 
en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. 
Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör 
skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och utveckling där olika
kunskapsformer är delar av en helhet… I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de 
praktiska, sinnliga och etiska aspekterna uppmärksammas. Även hälso- och 
livsstilsfrågor skall uppmärksammas.”(Lpo 94)

Läroplanen för de frivilliga skolformerna Lpf 94 har som huvuduppgift att bana väg för 
elevernas utveckling till ansvarskännande individer som ska utveckla och delta i samhälls-
och yrkeslivet. 

”Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort 
informationsflöde och snabb förändringstakt… Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, 
att granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.”(Lpf 
94)

”Genom studierna ska eleverna skaffa sig en grund för livslångt lärande… Skolan ska 
utveckla elevernas kommunikativa och sociala kompetens samt uppmärksamma hälso-
och livsstilsfrågor. Skolan skall även sträva efter att ge gymnasieelever förutsättningar 
att regelbundet bedriva fysiska aktiviteter.”( Lpf 94)

Kursplan i idrott och hälsa för grundskolan

Förutom den övergripande läroplanen finns även en kursplan specifikt för ämnet idrott och 
hälsa, där tydliga mål är nedskrivna i ett dokument. Syftet med ämnet idrott och hälsa är att 
med vetskapen att olika typer av motion är betydande för hälsan, därför behöver barn och 
ungdomar lära sig grunderna i hur kroppen fungerar och hur fysisk aktivitet är bra för att 
främja hälsan. Skolidrotten är under ständig utveckling som har utvidgat utbudet av frilufts-
och rörelseaktiviteter som ska öppna upp möjligheterna för alla att kunna utföra dem. 
Dessutom är tanken att skapa gemenskap mellan elever genom samarbete och utveckla sin 
förmåga att inneha respekt och förståelse för varandra.(www.skolverket.se) 

Ämnet idrott och hälsa handlar om fysisk aktivitet i form av lekar och rörelser men ska även 
verka som en grund för ett hälsosamt liv. Barn och ungdomar ska lära sig betydelsen av 
livslångt lärande dvs. att främja hälsa för resten av livet. Ett viktigt perspektiv i ämnet är att 
det finns en helhetssyn på individen som ska tas i beaktning, därför ska utrymme finnas för 
diskussioner som inrymmer i begreppet idrott och hälsa. Det är viktigt att ge ett positivt 
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intryck av fysisk aktivitet som gör att eleverna vill delta i skolidrotten som gör att de 
utvecklas på det känslomässiga och fysiska planet. Följande mål strävar skolan för att uppnå 
med ämnet idrott och hälsa för eleven;

 Utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utvecklar en positiv 
självbild

 Utvecklar förmågan att leka, motionera och idrotta på egen hand och tillsammans med 
andra

 Utvecklar kunskap om vad som främjar hälsa

 Stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktvitet och tar ett ansvar 
för sin hälsa

 Utvecklar en god kroppsuppfattning och kunskaper som gör det möjligt att se, välja 
och värdera olika former av rörelse ur ett hälsoperspektiv (www.skolverket.se) 

4. Kroppen och identitetsskapande

I alla tider har kroppen varit centrum för människans uppmärksamhet och i den möts 
individen och kollektivet. Kroppen visar vilken tillhörighet individen har i gruppen och 
individens försök att påverka kroppen för skönhet. I dagens samhälle har den sunda, unga och 
vackra kroppen en central position där utbudet har ökat av kostråd, motionsvanor och 
möjlighet till plastikoperationer. Exponeringen av kroppen når ut på andra sätt än förut 
genom massmedia som visar upp smala och tränade människor, detta gör individerna mer 
medvetna om sin kropp än tidigare. Undersökningar som gjorts bland barn och ungdomar 
visar att redan i sjuårsåldern har var fjärde barn försökt banta samt att för ungdomar i 13-25 
års ålder är personlig stil dvs. kropp, kläder och utseende mycket viktigt. Det finns olika 
faktorer som banar vägen för att kroppen ska bli en central plats i vårt liv dessa är;

 Konsumtionssamhället – det grönskande välfärdssamhället ger oss materiella 
tillgångar som gör att vi kan konsumera varor och tjänster för att forma kroppen.

 Framväxten av ny samhällsgrupp – i medelklassen har det växt fram en ny 
konsumtionsgrupp som anammar olika livsstilsprodukter.

 Kvinnans växande position i samhället – Kvinnorna bryter mark hela tiden som gör 
att träder in på tidigare manliga arbetsplatser. Detta kan skapa kaos då de tidigare 
könsrollerna i arbetslivet blandas och ur detta växer det fram en osäkerhet gällande 
den mänskliga kroppen och vad den egentligen är.(Nilsson1998)   

I och med skiftet från jordbrukssamhälle till industrisamhälle gjorde det att massproduktionen 
av varor ökade som kunde konsumeras i offentliga rum som varuhus och köpcenter. Denna 
förändring gjorde att identitetsidealet växlade från produktionsetik som främjade flit, initiativ 
och sparsamhet till konsumtionsetik där njutning och begär står i fokus. Därför ökar 
efterfrågan av s.k. experter inom produktion och distribution av livsstilar. I en strid ström
skapar de nya aktiviteter och stilar men återanvänder även gamla stilar, som gör att 
marknaden blir mer tillgänglig över de olika klasserna.(Nilsson, 1998)
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I vetenskaplig forskning har kroppen blivit mer uppmärksammad vid analysen av klasser, 
individer och grupper detta pga. av de olika sätt vi gestaltar kroppen med bakgrund av våra 
erfarenheter. Analyser av kroppen har även gjorts i ett fysiskt syfte ur synvinkeln vad som är 
kvinnligt och manligt. Vid en tillbakablick i tiden visar det att redan på 1700 och 1800 talet 
har kroppen formats och disciplinerats efter människans önskemål som t.ex. vid införandet av 
korsetter till kvinnor. Långt in på 1900 talet lindades även nyföddas ben med syftet att de 
skulle bli raka och fina, dessutom upptäcktes vikten av kroppsträning vilket gjorde att 
sportens syfte skulle komma att bli sätt att skapa könsidentitet, självkontroll och karaktär. Det 
gör att det genomgående syftet var att disciplinera kroppen och utveckla den i kulturen. I 
dagens samhälle har den individuella kroppen blivit ett projekt som ska visas upp och 
bedömas av andra. På det viset blir själen och den fysiska kroppen till ett och förskjuts, då 
fungerar kroppen inte längre som ”den” man är utan som ”det” man är. Och eftersom kroppen 
blir en representant för det man är blir det lätt att döma en som har en otränad kropp jämfört 
med den som har en tränad och snygg kropp. När kroppen blir ett varumärke för identiteten 
ökar betydelsen av hur människan ser ut och för sig. Hur detta tar sig i uttryck kan variera,
vissa blir besatt av träning och sin kropp medan vissa bryr sig lagom om sitt 
utseende.(Nilsson, 1998) 

Duesund (1996) menar att den fysiska aktiviteten har blivit en livsstil, där det individuella 
byts ut till det generella som omfattas av flera människor. Pierre Bourdieu beskriver 
livsstilbegreppet som hur individen vill att andra ska se på en och aktiviteterna ska vara ett 
resultat av en målsättning som individen har med livet. Därför kommer livsstilen att 
kontrollera och forma våra kroppar för att utveckla identiteten. På det sättet blir individen 
identisk med sig själv och vilket budskap den vill sända ut, exempel på det är fysisk träning. 
Genom den fysiska träningen får individen kontakt med sig själv och sin kropp som 
frambringar vällust. Så trots att den fysiska träningen kräver disciplin och kontroll upplevs 
den som lockande.

4.1 Kroppskultur

All fysisk aktivitet vare sig det handlar om skolidrott, friluftsidrott eller elitidrott har rörelse 
som centralt begrepp. Eichberg(1998) utformade en modell för kroppskultur som byggde på 
en föreläsning som Hans Hegna hade 1911 för kongressen som menade att universiteten 
borde ha föreläsningar om kroppskultur. Det begreppet omfattade allt runt gymnastik och 
fysisk fostran, detta för att förstå samhällets normer och värderingar vad gällde kroppen. I sitt 
ursprung omfattade begreppet även alkohol, läkekonst, näringslära mm. men författaren har 
valt att presentera en sammanfattad form som berör den fysiska aktiviteten dvs. sport, spel, 
lek, idrott. Därför kan den tillämpas på skolidrotten och dess innehåll. På nästa sida finns 
modellen och en presentation av de olika delarna i modellen.
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Figur 1. Kroppskulturmodell(Duesund, 1996)

Prestationsmodellen

Den första delen i modellen behandlar prestationen som oftast är det centrala i sporten.
Eftersom den än idag är dominerande när det gäller kroppskulturen över hela världen. Sport 
finns överallt i arbetslivet, i kulturen och i skolan, dessutom har normerna de senaste hundra 
årens styrts av de kroppsliga inom och utanför skolan. Var den som utövar sporten är i 
prestationshierarkin bestämmer vilket värde den har. På de grunderna är prestationsmodellen 
formad som en triangel, en ensam vinnare högst upp och de andra befinner sig nederst i 
triangeln. Prestationens värde kan ha betydelse för samhället och omgivningen samt för 
presterarens självkänsla. Inom skolan har det byggts upp föreställningar om att skolidrotten 
ska likna den prestationsorienterade sporten om det ska finnas något värde. Sporten är 
resultatinriktad och innehåller egentligen inte så mycket pedagogiska tillämpningar. Trots 
detta lockar sporten många då utgången oftast är ovisst vare sig det gäller lagidrott eller 
individuell prestation.(Duesund, 1996)

Hälsomodellen

Den andra delen i kroppskulturmodellen är hälsomodellen som är kontrasten till föregående 
modell. I den här delen ligger fokuset på rörelsen gällande hälsa och social integration, hälsa 
handlar inte om mätbara resultat utan i socialpedagogiska funktioner ur ett hälsoperspektiv. 
Det kroppsliga området symboliseras av två utvecklingstendenser som har en påverkan på 
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idrotten. Den ena tendensen är ungdomar som har ett förakt inför sin egen kropp där det kan 
utrycka sig att skada sig själv eller andra samt genom utseende och kläder. Den andra 
tendensen är vuxna människor ett stort intresse för välbefinnande och hälsa. Detta kan 
förklaras med att ungdomar är en överflödig grupp och med mindre arbets- och 
utbildningsmöjligheter som kan leda till att ungdomen känner vanmakt. Vuxnas intresse för 
hälsa bottnar i att de kan känna förslitningar inom arbetet och därför inser vikten i att träna.
Hälsa och sociala ideal kopplas samman, människor har ständigt möjligheten att förändra sin 
kropp som därmed görs till ett varumärke för den man är. Eftersom hälsomodellen till 
skillnad från prestationsmodellen inte har något direkt mål med aktiviteten så krävs det mer 
av den som utövar den. Om målet är att orka mer så är det en process, men samtidigt kan 
processen bli målet.(Duesund, 1996)

Kroppsupplevelsemodellen

Den sista delen i modellen handlar om kroppen till skillnad från de två föregående 
modellerna som har resultat och hälsa som mål behandlar den sista delen lusten att röra sin 
kropp. Aktiviteten som utförs handlar om individen och dess upplevelse. I vår tid har olika 
sätt att komma i kontakt med kroppen genom avslappnings- och avspänningsövningar blivit 
allt vanligare, orsaker till detta kan vara förändringarna i samhället med ökat stillasittande. I 
skolidrotten blir utvecklingen av kroppen en aktivitet som är oplanerad och ska ge utrymme 
för eleverna själv att kunna utvecklas. Läraren fungerar därför som en länk för att hjälpa 
eleven utveckla sitt kroppsmedvetande. (Duesund, 1996)

4.2 Socialiseringsprocessen

Socialiseringsprocessen bygger på två olika delar, den primära och den sekundära. I den 
primära utgår från något nytt där individen inte har någon förförståelse utan hon lär sig för 
första gången om värderingar, intryck och beteenden. Denna process startar från barnets 
födelse och med familjen som deras närmsta värld. Därmed får barnet en världsbild av sina 
föräldrar genom kommunikation. Nästa steg i processen är den sekundära där barnet blir 
inlärd i rollspecifika beteenden som gör att hon kan förvärva kunskaper om attityder, 
institutioner osv. I den sekundära fasen kommer individen träffa andra människor som 
kommer att vara utbytbara då de inte är lika nära som dem i primära processen. Därför 
kommer hon även att ifrågasätta och ändra den bild som omgivningen ger henne. Om 
familjen och den närmsta kretsen var den primära gruppen så är samhället, skolan och 
intressegrupper den sekundära gruppen där individen även kan ompröva det hon lärt sig från 
den primära gruppen.(Danielson, 2008)

Individualisering

Vi har gått från ett kollektivt till ett mer individualiserat samhälle, detta bidrar till att vårt 
intresse för kroppen har ökat. Fasta rutiner och normer existerar inte längre på samma sätt 
och människan ser inte sig själv i samma omfattning som en del i en större plan som t.ex. 
religiösa syften. Samhället har blivit mer internationaliserat där tid och rum inte existerar på 
samma sätt med närheten till världen samt att större krav såsom flexibilitet och mobilitet 
ställs på människan både privat och i arbetslivet. Begrepp som självförverkligande, egenmakt 
och njutning identifierar individen och individuella attribut gällande handlingar och moral 
tillfaller individen personligen. Numera har individen inte en fastlagd identitet utan den 
varierar i det moderna samhället med inslag av kön, klass och etnicitet som faktorer som 
påverkar. Övergången till ett postmodernt samhälle som bryter med historien och som löser 
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upp de tidigare fasta statusgrupperna bidrar till en ny social ordning och därför en förändring 
av individen. Livsstilar, fritidsaktiviteter och smak genomgår en ständig förändring med en 
ökad variation.(Nilsson, 1996)

Livslångt lärande

Grundprincipen i begreppet livslångt lärande utgår från två faktorer, dels att individens 
lärande inte slutar i ungdomsåren utan fortgår hela livet samt att detta lärande inte har någon 
speciell kontext såsom utbildningsväsendet utan ska även pågå i arbets- och vardagslivet. 
Begreppet syftar till individen gällande dess frigörelse och självförverkligande, detta visade 
sig tydligt när det gällde kompetensutveckling då individen kunde få ledigt för studier och 
olika påbyggnadsutbildningar inom arbetet. Det livslånga lärandet kan ha två olika riktningar, 
det formella och det informella lärandet. Det formella lärandet återfinns i olika
utbildningsinstitutioner t.ex. skola, universitet medan det informella lärandet syftar på det 
som sker i arbets- och vardagslivet. Eftersom individer själv kan välja att delta i olika 
utbildningar så kan det informella lärandet vara medvetet och omedvetet. Med det menas att 
både medvetna och omedvetna handlingar i våra liv bidrar till lärande och trots att begreppet 
livslångt lärande oftast associeras till något positivt så finns det även negativt lärande. Det 
positiva lärandet bidrar till att öka individens valmöjligheter vad gäller arbets- och 
vardagsliv, medan det negativa lärandet kan bidra till att individen blir underordnad sitt liv 
och valmöjligheter.(Ellström, 1997) 

4.3 Jaget 

Enligt Lars Svedberg(2007) består en individs värld av en yttre och en inre verklighet. För att 
förklara detta använder han sig av ordet livsrymd som beskriver individen och dennes 
psykologiska omgivning just i den stunden. Närvaron av andra människor påverkar individen 
medvetet eller omedvetet men det gör också frånvaron av andra människor då individen kan 
släppa sina hämningar och blygsel. Livsrymden påverkas av i vilket tillstånd individen 
befinner sig i, den är större när vi känner harmoni och tillfredställelse och krymper när vi är i 
konfliktfyllda situationer. Den inre världen kan vi till stor del påverka medan den yttre 
världen inte alltid är så lätt att påverka. Detta leder till att vi hamnar i ett gränsland med ett 
lager av erfarenheter som vi inte alltid kan påverka dvs. det omedvetna. Så hur vi uppfattar 
oss själva och omvärlden i det sociala samspelet är till viss del omedvetet. Dessa erfarenheter 
som vi oftast inte kan säga hur vi fått dem ger oss en inre trygghet och identitet som vi gör 
allt för att bevara. Trots detta så kan vi inte gå igenom ett helt liv utan ifrågasättande och 
förändringar, och när det väl händer kommer det skapa kaos inom oss. Detta kaos kan vara 
både lustfyllt som olustigt men är nödvändigt i utvecklingen av oss själva. För att kunna 
studera det omedvetna hos oss själva måste vi studera det medvetna, detta är en resa som
kommer att skapa ångest och mod hos individen. Färden blir ett oskrivet blad och därför vet 
man inte vad som väntar. Människan beskrivs som en social varelse som behöver andra 
människor att relatera till därför börjar skapandet av personligheten i kärleken mellan barn 
och mor. Detta utvecklas sedan till familjen där barnet får lära sig hur det är att tillhöra en 
grupp genom detta får barnet sin referensgrupp gällande det sociala livet. Denna grundsten 
bär vi med oss genom livet när vi möter den yttre verkligheten som orienterar oss och 
bekräftar vårt relaterande. 

I barnets utveckling vidgas även deras värld ständigt från att ha tryggheten i familjen och de 
nära relationerna till att ställas inför det faktum att olika personer bildar ett ”vi”. När 
individen har tagit sin plats i gruppen börjar deras möjligheter till ett omfattande relationsnät. 
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Där söker individen det goda som de först fick hos sina föräldrar till att söka efter förebilder, 
dessa förebilder kan vara kamrater eller personer som man ser på tv eller läser om i tidningar. 
I skolan söker individen idoler och förebilder att dyrka, detta ger extra uppmärksamhet till 
personer som är ledare. För de flesta utvecklas detta till en tro på något större t.ex. en gud 
eller liknande som oftast bottnar i att individen vill vara delaktig i något, därför är gruppen ett 
optimalt socialt sammanhang där livsfrågor kan avhandlas. Att känna gemenskap och 
tillhörighet är en stark motivationspunkt för att vilja ingå i en grupp. De grupper vi tillhör ger 
oss kärlek, mening och förståelse. Om vi inte har andra människor att växa och utvecklas 
tillsammans med kommer den egna identiteten hotas. I den stora världen behöver vi gruppen 
som ger självförtroende och bekräftar oss för att känna samhörighet. Men gruppen har inte 
bara positiva effekter utan kan också innehålla falskhet och grymhet, detta gör att en del 
människor flyr grupptillhörigheten för att vara ensamma eller bilda en tvåsamhet. Men 
människan behöver andra människor för att kunna utveckla sig själva och sin identitet. För att 
tillhöra en grupp måste individen anpassa sig, speciellt i skolans värld där olika människor 
ska mötas på samma villkor i något som anses av många vara tråkigt och jobbigt.(Svedberg, 
2007)
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5. Resultat

Informanterna var 6 ungdomar som blev intervjuade ur den aspekten att berätta om sin 
upplevelse av deras identitetsskapande från 13 – 18 år, dvs. från årskurs 7 till tredje året på 
gymnasiet. Därför var samtliga ungdomar 18 år vid tiden för intervjuerna med en fördelning 
på 3 tjejer och 3 killar. Samtliga informanter förutom en hade utövat fysisk aktivitet på 
fritiden och hade en generellt positiv upplevelse av idrott. 5 av informanterna går i nuläget en 
teoretisk inriktning och den 6e går en praktisk inriktning. I den efterföljande resultatdelen har 
informanterna figurerade namn.

5.1 Utseende och synen på kroppen

Samhällets utveckling de senaste hundra åren har bidragit till en globaliserad värld med 
teknologisk utveckling som gör att närheten till information är närmare. De olika medierna 
som tv, tidningar och internet ger oss ideal och förebilder att ta efter och särskilt utsatta blir 
ungdomar i skolan som håller på att förberedas inför vuxenlivet. Samtidigt som vi matas med 
olika sätt att forma kroppen genom bantning och operationer har barnfetman ökat i Sverige. 
Människor blir mer stillasittande framför dator och tv trots hård press från samhället om hur 
vi ska se ut. Att detta påverkar människor är tydligt då tidningar och tv varje dag presenterar 
olika sätt att gå ner i vikt, hur vi ska klä oss mm. och denna marknad skulle inte finnas om vi 
konsumenter slutade anamma det. Synen på kroppen har utvecklats under de senaste hundra 
åren, den målstyrda träningen och användningen av kroppen som att identifiera sig själv är 
det som präglar dagens samhälle. I samma takt som synen på kroppen har förändrats har 
idrottsundervisningen också genomgått en förändring där pojkar och flickor undervisas 
gemensamt och på lika villkor. Då skolan är en mötesplats för flera hundra ungdomar blir 
tanken på kropp och utseende väldigt påtagligt. Så här beskriver informanterna det; 

”Men jag tror att det är jätteviktigt just nu när man går på en sån här större skola eller 
jag menar gymnasiet är det mer folk och då vill man ju alltså ge ett bra intryck … när
jag började gymnasiet fixade man sig jättemycket på morgonen alltså i alla fall första 
året sådär det var ju killar som gick i trean” Josefin 18 år.

”Njea jag tänker inte alls på det jag kommer från byn å där är vi inte så brydd … men 
när jag började i stan … jamen då kanske man började tänka på det mer” Kalle 18 år.

Övergången från högstadiet till gymnasiet påverkar ungdomarna på olika sätt, de två 
ovanstående citaten beskriver hur en tjej och en kille har påverkats. Tjejen menar att när hon 
började gymnasiet blev de utbrutna från den relativt skyddade värld de levde i under 
högstadiet. I högstadiet verkar inte utseendefixeringen har varit lika påtaglig för henne som 
den hon upplevde när hon började gymnasiet. Att börja en större skola var omvälvande för 
henne med många nya människor och nya människor att göra intryck på, detta förknippade 
hon med att fixa sig och visa upp en fin utsida. Så hon var väl medveten om vilken diskurs 
som rådde på skolan och vad man ska göra för att träffa nya människor, i det här fallet syftar 
hon på äldre killar som redan går på skolan. Under det första året berättar tjejen att hon 
träffade sin nuvarande kille som då gick i trean och efter han hade slutat så brydde hon inte 
sig lika mycket. Killen i det andra citatet målar upp en liknande bild av att börja gymnasiet 
och träda in i den rådande diskursen. Innan han började gymnasiet brydde han sig inte alls då 
han gick på en skola några mil utanför centrala stadsdelen, det ansågs inte lika viktigt för 
honom att visa upp sin identitet genom kroppen och utseendet. Däremot när han började på 
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gymnasiet i centrala stadsdelen så blev han påverkad av hur miljön såg ut där och därmed 
blev utseendet viktigare för honom. 

”Generellt sett tror jag att vi ungdomar påverkas väldigt mycket av de medierna skriver, 
typ hur man ska se ut smala tjejer och muskliga killar … men jag tror ändå att tjejer har 
lättare att få press på sig när det handlar om utseende … man kan ju inte vara helt 
oberörd av det som är” Anders 18 år

Killen i det ovanstående citatet bekräftar hur de andra två informanterna resonerar att 
ungdomar blir påverkade av den diskurs de befinner sig i och i det här fallet skolan.
Samhället och media förmedlar bilder hur vi ska se ut då kroppen tagit över mer och mer för 
hur man presenterar sig själv. Ungdomarna har den upplevelsen att tjejer har mer press på sig 
än killar när det gäller utseende och kroppen, men samtidigt kan inte killarna heller vara helt 
oberörda för hur miljön de befinner sig i ser ut. 

5.2 Utvecklingen av identiteten

Ungdomars identitet präglas av familjen, samhället och de sociala kontexterna t.ex. skolan. 
Under vår uppväxt är familjen det första barnet bekantar sig med och får därmed lära sig 
vilka regler och normer som finns inom den närmsta familjekretsen. Allteftersom barnet 
börjar dagis får det lära sig att det finns andra människor att fungera med och anpassa sig 
efter. Denna socialiseringsprocess får barnet att pröva sina tidigare värderingar, normer och 
beteenden gentemot andra som i slutändan hjälper henne att forma sin identitet. I min studie 
har jag utgått från ungdomars inställning från högstadiet till nu när de går gymnasiet där de 
flesta har bytt skola två gånger under den här perioden och antalet elever har ökat hela tiden. 
Medan en del trivs väldigt bra med de förändringarna kan andra tycka att det är jobbigt att 
börja på en större skola där eleven kanske inte känner så många eller att kompisarna väljer 
andra vägar. En annan aspekt som följer med är hur eleverna visar upp sin identitet i form av 
kläder, kropp, smink, genom att anamma olika stilar för hur andra ska uppfatta dem. Tjejerna 
i min intervju upplevde att gymnasiet skilde sig från högstadiet då en anledning var att de 
flesta hade slutat idrotta på fritiden ungefär då gymnasiet började och nu blev det andra 
faktorer som var viktigare som killar, utseende och insikten att gymnasiet är förberedande för 
vad som händer sedan i livet. Killarna däremot upplevde idrott och hälsa som en aktivitet som 
de utövar för att det är roligt och bygga en gemenskap med andra genom t.ex. lagidrotter.   
Det aktuella gymnasiet där jag genomfört mina intervjuer består av olika inriktningar som 
byggprogrammet, estetiska programmet, barn och fritid, naturvetenskapliga programmet som 
tilltalar ungdomar på olika sätt beroende på intresse, det gör att det finns många sätt att visa 
upp sin identitet.

”Jag har idrottat hela mitt liv eller i alla fall så länge jag kan minnas …cheerleading är 
nog det roligaste jag hållt på med där jag tävlade på A-nivå alltså högsta nivån men då 
vart jag tvungen att sluta då jag fick problem med min rygg så just nu 
rehabiliteringstränar jag bara …” Josefin 18 år

Den kvinnliga informanten i det ovanstående citatet brinner verkligen för att vara aktiv och 
hålla sig i form. Från det då hon var liten och prövade olika idrotter så har det blivit en del av 
den hon är och sporten är en del av hennes identitet. När informanten berättar om denna 
period lyser hon upp och berättar ingående för när hon började idrotta och vilka sporter hon 
har prövat. När hon sedan berättar varför hon blev tvungen att sluta med cheerleading 
förändras hennes röst och glimten försvinner, ryggproblem gjorde att hon blev tvungen att 
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sluta tävla. Ryggproblemen gjorde även att hon belastade fel så då fick hon även knäproblem 
som hon går och rehabiliteringstränar för varje vecka. Träningen gör att hon kan fortsätta 
idrotta på lagom nivå som t.ex. skolidrotten med mindre belastande övningar, helst av allt 
skulle hon vilja fortsätta med cheerleadingen men det går inte. Synen på idrotten som 
lustfylld har till viss del försvunnit då hon är 18 år och redan måste rehabiliteringsträna.

En manlig informant som kommer från en skola utanför centrala stadsdelen tyckte att börja 
gymnasiet var roligt ur den synpunkten att han därmed kunde kombinera sina intressen. Han 
valde estetisk inriktning för sitt stora intresse för musik, dessutom fanns specialidrott som 
tillval på gymnasiet. Detta gör att han visar upp sin identitet genom att vara kombinera sina 
intressen för musik i den linje han går samtidigt som han är idrottsman.

”det finns alltid nån att vara med och så är jag rätt så flexibel av mig … specialidrotten 
har gjort så jag fått kompisar med samma intressen, men jag var inte så orolig det är 
skönt att få miljöombyte från byaskolan” Viktor 19 år

5.3 Högstadiet var personligt och hade stort fokus på fysisk aktivitet 

Att gå från högstadiet till gymnasiet är en stor förändring för många ungdomar. Från att ha 
gått på en mindre skola med närmare kontakt med lärare och elever till att börja gymnasiet 
med flera hundra elever. I den jämförelsen tenderar den enskilda individen att bli anonym om 
de inte har en utpräglad stil som gör att de sticker ut. Gymnasiet är förberedande för 
vuxenlivet, där eleven får välja inriktning efter intresse och ambitioner för vad man skulle 
kunna tänka sig göra efter skolan. Samtliga informanter hade en väldigt positiv uppfattning 
om skolidrotten på högstadiet, där närheten och det personliga var utmärkande faktorer för 
deras trivsel. Där hade de bra kontakt med lärarna och upplevde att de fick konstruktiv kritik i 
deras skolgång. Dessutom hade eleverna uppmärksammat att något hade hänt när de började 
sjuan, då daglig fysisk aktivitet blev en del av skoldagen. Promenader och andra aktiviteter 
blev ett välkommet avbrott för eleverna i deras studier och vissa av informanterna tyckte att 
det ökade koncentrationen på lektionerna. Trots förändringarna i skolidrotten visade det att 
två av informanterna som kom från samma högstadieskola hade haft idrott tjejer och killar 
var för sig. Det såg informanterna som en nackdel då de gärna hade haft idrott blandat, då 
många av tjejerna i deras klass inte var särskilt intresserade av idrott. Men i det stora hela 
tyckte informanterna att högstadiet hade varit den roligaste tiden ur skolidrottssynpunkt, för 
då hade de idrott två gånger i veckan samt den fysiska aktiviteten varje dag. En kvinnlig 
informant beskriver enligt följande upplevelse av gymnasieidrotten

” … min lärare har ju flera klasser och då känns det som att han inte kommer ihåg 
riktigt vad jag heter …när han ska sätta betyg prickar han bara av i sin lista vilka 
moment jag gjort och hur många lektioner jag varit på” Lina 18 år

Den kvinnliga informanten beskriver i ovanstående citat hur hon upplever att hon blir en i 
mängden på skolidrotten. Hon upplever inte att hennes prestation uppmärksammas eller att 
läraren ger feedback på vad som hon är bra på/vad hon ska utveckla. Trots att hon inte har 
varit aktiv i någon idrott på fritiden så tycker hon att det är roligt att vara med på skolidrotten.

En manlig informant menar att skolidrotten på högstadiet var roligare och mer motiverande 
för honom att delta än skolidrotten på gymnasiet. I sin beskrivning av skolidrotten lyfter han 
fram deras lärare som var väldigt intresserad och brann för sitt jobb. Sedan var 
lektionsplaneringen utformad enligt informantens intresseområden samt att han hade 
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motiverande och delaktiga klasskompisar som gjorde att skolidrotten var något att se fram 
emot.

”På högstadiet var idrotten roligare så vi fick hålla på med mycket bollsporter och det 
tycker jag ju om … de flesta var delaktiga på lektionerna och gav järnet så det sporrade 
mig ännu mer” Erik 18 år

”Våran idrottslärare var väldigt intresserad och engagerad så han peppade oss att vilja 
komma på idrotten, inte för att det kanske var ett problem för mig men andra som inte 
var lika intresserade” Erik 18 år

Det viktiga för den manliga informanten i det ovanstående citatet var att få utföra aktiviteter 
på skolidrotten som han ansåg sig vara bra på. Dessutom gjorde det väldigt mycket för 
honom att de övriga klasskompisarna var engagerade för att få ut så mycket som möjligt av 
lektionen. Han framhåller även vikten av att ha en bra lärare som motiverar och uppmuntrar 
eleverna att delta på skolidrotten, detta för att alla skulle känna sig delaktiga. 

”När jag gick på högstadiet var man 15 stycken vid varje lektion och så hade vi idrott 2 
gånger i veckan …han kunde säga mer specifikt vad man var bra på och vad man kunde 
förbättra, det blev som lite mer personligt” Lina 18 år

En kvinnlig informant beskriver i ovanstående citat att skolidrotten på högstadiet var 
personligt och uppmuntrande. Detta för att hon kommer från en mindre skola där det var 
mindre elever på lektionerna som hade en bra sammanhållning inom gruppen dessutom var 
läraren delaktig på lektionerna och kunde därför förklara konkret vad eleverna var bra på och 
vad som kan förbättras. För henne var det viktigt då hon kände att läraren brydde sig och det 
gjorde att hon blev mer motiverad att göra sitt bästa på varje lektion.   

5.4 Roligt med lagsporter men ändå en önskan om något annat

Informanterna berättar att planeringen för idrott och hälsa har under deras tid varit liknande 
med olika bollsporter, redskapsgymnastik, konditionstest mm. Trots att de flesta av 
informanterna tyckte att det var roligt så önskade de att kursplanen kunde ändras någon gång. 
En informant önskade mer konditionsträning medan en annan önskade att det fanns mer 
skapade aktiviteter som dans. Killarna var nöjda över utbudet och önskade inte något mer 
inflytande över lektionsplaneringen, trots att de också tyckte att den var liknande varje år. En 
manlig informant menade att eleverna inte ska ha mer inflytande över lektionsplaneringen 
dels för att det är svårt för alla att komma överens, dessutom menade han att majoriteten var 
killar i hans klass och då skulle ändå idrotten ser likadan ut med mycket bollsporter. Själv var 
han öppen för nya aktiviteter på idrotten med vissa undantag.

” Det skulle bli så rörigt om alla skulle vara med och bestämma, det är lika bra att 
läraren gör det …tjejerna kanske inte skulle bli så glada för i många fall skulle nog vi 
killar rösta ner deras förslag, men jag tycker om att röra på mig så vad vi gör på idrotten 
känns mindre viktigt om det inte handlar om att kasta frisbee, det skulle kännas ganska 
meningslöst” Anders 18 år

Den manliga informanten i det ovanstående citatet är medveten om vad som kommer hända 
om eleverna fick mer inflytande över lektionsplaneringen. Då alla elever har olika intressen 
och viljor så kommer de bara önska sådant som de vill göra utan hänsyn till andra. Dessutom 
beskriver han läget i deras klass med majoriteten killar som gillar bollsport så det skulle leda 
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till att det skulle vara övervägande bollsporter på skolidrotten. Han beskriver vidare att han 
har gjort försök att prata med killarna och tjejerna i klassen, men med liten eller ingen 
respons från båda. Därför tycker han att det är kul att eleverna får planerna en idrottslektion 
med valfritt ämne så samtliga elever får utföra de idrotter som de tycker är roliga och 
samtidigt delge det för sina klasskamrater. Trots att lagsporter står honom närmast hjärtat så 
tycker han det är roligt med variation, denna variation finns i form av att eleverna får vid 
vissa lektioner planera hur idrottstimmen ska se ut. Under dessa lektioner har de fått pröva på 
dans, aerobics, snörugby mm. 

5.5 Skillnad på tjejer och killar

Eftersom idrotten i grunden var utformad för män så var den också anpassad efter mäns 
förutsättningar. Detta har förändrats under 1900-talet bland annat genom tre kvinnliga 
idrottslärare som förde in lekar, dans och rörelser i idrotten. Sent in på 1900- talet hade 
fortfarande killar och tjejer idrott var för sig med olika undervisningsmål. Därefter gick 
utvecklingen fort med gemensamma lektioner. Vid utformandet av skolans läroplan-94 bytte 
ämnet namn från idrott till idrott och hälsa som gjorde att skolidrotten skulle använda sig av 
hälsofrämjande aktiviteter nu och för elevernas framtid. Trots att idrotten är anpassad efter 
individens behov och med utökade aktiviteter är det fortfarande många som väljer att inte 
delta på skolidrotten. Även de som väljer att delta kan känna uppgivenhet inför vad det är för 
aktivitet som ska utföras på idrottslektionerna. Både de kvinnliga och manliga informanterna 
tyckte att killarna tog mer plats och var mer tävlingsinriktade. Detta beskriver en kvinnlig 
informant på följande sätt; 

”Killar är mer motiverade och dom vill verkligen, tävlingsinriktade för dom vill alltid 
visa framfötterna … jag är med och krigar mot dom men många tjejer i klassen vill inte 
eller dom kanske inte orkar” Caroline 18 år

”jag har försökt fungera lite som en medlare mellan killarna och tjejerna … tjejer är 
mjukare och killar hårdare sen så är många killar tävlingsinriktade i min klass och 
passar inte så mycket till tjejerna” Anders 18 år

I de två ovanstående citaten beskriver den kvinnliga respektive manliga informanten hur 
deras upplevelse av killar och tjejer är med en liknande syn. Den kvinnliga informanten 
beskriver orsaken till varför tjejerna inte vill delta som att de inte har samma ambition som 
killar och orkar mindre. Den manliga informanten bekräftar detta genom att beskriva tjejer 
som mjukare och killar som hårdare som en orsak till varför inte tjejerna vill delta i samma 
utsträckning som killar i skolidrotten. 

Skolidrotten kan vara ett laddat ämne för många dock för mina informanter visade det sig 
vara roligt och ett accepterat ämne. Detta berodde i stor utsträckning på att alla informanter 
förutom en hade varit och är aktiva i en idrott på fritiden. Varför vissa väljer att inte delta på 
skolidrotten hade de flera teorier om, en kvinnlig informant beskriver enligt följande;

”jamen dom(tjejerna) är inte alls intresserade att röra på sig …dom kanske tyckte att 
dom blev lortig, svettig och så … dom som är intresserade av smink och mode och sånt 
det är ju klart att man inte går på idrottslektionen och kasta sig in och bli helt svettig” 
Caroline 18 år

Den kvinnliga informanten beskriver utifrån sina egna erfarenheter om hur synen vissa av 
hennes kvinnliga klasskompisar haft när det gäller skolidrotten. Vissa av dessa erfarenheter 
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har varit uttalade av tjejerna genom skolåren medan vissa är från hennes egen uppfattning och 
upplevelser. I citatet beskriver hon tydligt om tjejers intresse för utseende och smink som en 
möjlig orsak till varför tjejer väljer att stå över skolidrotten. Dock har hon inte samma 
uppfattning om killar utan beskriver dem som målmedvetna och tävlingsinriktade, därför har 
hon inte uppmärksammat varför inte killar skulle vilja delta på idrotten eftersom i hennes 
klass har de alltid gjort det.

En manlig informant beskriver det så här;

”hmm tyvärr är det tjejerna som faller bort när det är bollsporter eller hockey så har det 
varit i högstadiet också, men jag har försökt få en diskussion inom klassen så att kanske 
inte tjejerna ska känna sig så utanför” Anders 18 år

Den manliga informanten i det ovanstående citatet har ungefär samma upplevelse av killars 
och tjejers deltagande i skolidrotten men med en annan aspekt. Då den kvinnliga informanten 
menade att det handlade om tjejers ointresse menar den manliga informanten att han tror det 
beror på att tjejerna inte görs delaktiga på samma sätt i idrotten. När det gäller lagsporter har 
han sett att tjejerna upplevs mer som en belastning än en tillgång för killarna. Detta eftersom 
att killarna inte inkluderar tjejerna på samma sätt då killarna är mer fysiska och tar för sig på 
ett annat sätt, detta gör att tjejerna får stå tillbaka.  

5.6 Hälsa på lång sikt

”Enjoyment and enthusiasm are necessary if the exercise is to have a stimulating and 
beneficial effect” (Kirk 1998)

Inom idrottsforskningen har det presenterats vikten av hälsa och rörelse för att må bra. Inom 
skolan har man också anammat det och utformat sin kursplan i idrott och hälsa med målen att 
utöva fysisk aktivitet, utvecklas som individer enskilt och tillsammans samt bygga en grund 
för det livslånga lärandet. I och med namnbytet från ”idrott” till ”idrott och hälsa” tog skolan 
ställning att ämnet även handlar utbildning inom hälsa för elevernas eget välmående. Därför 
ska skolidrotten lära ut hur eleverna kan främja sin hälsa och därmed få en aktiv livsstil. I 
högstadiet hade informanterna levt mer i nuet när det gällde träning medan i gymnasiet hade 
de blivit med uppmärksamma på hur de ser ut, maten och träning för att forma muskler. När 
informanterna gick högstadiet höll de flesta på med någon idrott på fritiden, så därför 
behövde de inte tänka på vad de åt eftersom de behöll sin kroppsform. I gymnasiet hade två 
av informanterna slutat med fritidsidrotten och ytterligare två var på väg att sluta då andra 
intressen kom emellan. Men då ökade deras kroppsmedvetenhet för att kunna behålla sin 
kroppsform trots mindre idrottande på fritiden. Övergången från högstadiet till gymnasiet 
gjorde att den fysiska aktiviteten inom skolan minskade till en lektion i veckan från att ha 
varit två, dessutom försvann den dagliga fysiska aktiviteten som ungdomarna haft på 
högstadiet. Det som istället blev tydligare var fokuset på hälsa och grunden för att behålla den 
fysiska aktiviteten på fritiden. Detta gjordes bl.a. genom att eleverna fick göra grupparbeten 
inom sina intresseområden samt friare val för vad som skulle utövas på skolidrotten. En av 
killarna trodde det berodde på att högstadiets skolidrott handlade mer om den fysiska 
aktiviteten medan i gymnasiet hade de fått göra ett arbete om valfritt ämne samt skriftliga 
prov inom området.
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” Jaa vi gjorde ju ett grupparbete om träningslära för att se hur man kunde träna rätt, så 
gymnasiet bygger en grund men det är inget jag tänker på i nuläget tränar jag mest för 
att det är roligt” Anders 18 år.

Den manliga informanten beskriver i ovanstående citat om vilken syn han har på träning och 
hälsa. Under sina skolår har han tränat för att det är roligt och med den utgångspunkten har 
han aldrig sett hälsa som något livslångt fenomen utan något som följt med idrotten.
Grupparbetet som de fick göra i ämnet idrott och hälsa hade inriktningen träningslära så ur 
den synvinkeln blev det uppmärksammade hur man kunde träna rätt, mestadels för att bygga 
muskler och förbygga skador. 

En av de kvinnliga informanterna förklarar enligt följande om synen på idrott för att må bra 
och hålla efter sin kropp.

”Jag har alltid varit intresserad av idrott, men nu när jag lagt av på fritiden så känner jag 
att kroppen förändras … man vill ju ändå hålla sig i form och ha bra kondition för utan 
kondition är ju allting, ja allting förfaller ju som men blir som en soffpotatis” Caroline 
18 år

Den kvinnliga informanten i ovanstående citat beskriver hur hon har varit medveten mer eller 
mindre under skolåren om vikten med fysisk aktivitet för att forma kroppen och förbättra sin 
kondition. Hur man ska träna och äta har därför varit viktigt hela tiden och det har blivit ännu 
påtagligare när hon slutat med fysisk aktivitet på fritiden. Då ökar vikten av träning och mat 
för att inte förfalla och tappa kontroll över kroppen. 

En annan av de kvinnliga informanterna är väldigt nöjd över sin högstadietid för på hennes 
skola var det mycket inriktning på hälsa och mat. Hon beskriver enligt följande

” …vi hade en jättebra lärare när jag gick högstadiet i hemkunskapen och även i idrott, 
sen så pratade vi jättemycket om jamen hälsa och vad som är bra kost och jamen att 
man ska träna och varför det är bra” Josefin 18 år

”Jag tänker ju för hela livet men sen är det ju så att det är jättebökigt när jag fick min 
knäskada… jag måste träna regelbundet varje vecka för att inte få ont, men sen är det ju 
utseendemässigt också för jag vill ju hålla mig tränad …det är viktigt att hålla igång 
även när man blir gammal, för jag tror att om man tränar bidrar det att hålla sig frisk” 
Josefin 18 år

I de två ovanstående citaten beskriver informanten hennes medvetenhet om varför hon tränar, 
dels för att hålla sig i form men även för att må bra för resten av livet och för att få vara frisk. 
När hon gick högstadiet var skolan noga med att lära eleverna grunderna i hälsa, kost och 
motion och av det känner informanten att hon lärt sig väldigt mycket och fått en stabil grund 
att stå på. Trots att informanten har drabbats av skador så är hon fortfarande övertygad om att 
fysisk aktivitet är bra för hälsan och fortsätter därför idrotta med sina förutsättningar. Rädslan 
att bli sjuk senare i livet är ännu en sporre för henne att hålla igång.
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6. Analys och diskussion 

Syftet med undersökningen var att undersöka ungdomars identitetsskapande i förhållande till 
skolidrotten. Detta gjorde jag utifrån fyra frågeställningar som lyder;

- Vad har ungdomarna för uppfattning om sin kropp?

- På vilket sätt påverkar skolidrotten ungdomars identitetsskapande?

- Vilken upplevelse har eleverna av skolidrotten? 

- Hur påverkas ungdomars uppfattning om skolidrotten beroende om man är kille eller 
tjej?

6.1 Skolidrottens utformning och utveckling

Den Lingvistiska läran utgjorde grunden för hur gymnastiken skulle se ut och vilka den var 
inriktad till. Männen skulle tränas i stela mekaniska rörelser, medan kvinnorna fick ägna sig 
åt mindre ansträngande aktiviteter. Under ett århundrade ändrades gymnastiken avsevärt med 
kvinnornas inträde på den manliga arenan samtidigt som gymnastikens grunder hade blivit i 
centrum för forskning och i och med detta byttes rörelserna ut till mjuka, följsamma och 
anpassade rörelser för människokroppen. Än idag kan vi se hur idrottslektionerna följer ett 
liknande mönster med fokus på lagsporter och det visar enligt informanternas berättelser att 
det är mestadels killar som tar plats vid dem tillfällena. Tjejerna görs inte delaktiga på samma 
sätt, detta beskrivs med att killarna är tävlingsinriktade och målmedvetna. Det intressanta är 
att både killarna och tjejerna har samma syn, det tycker jag visar på att de traditionella 
könuppfattningarna är bibehållna om tjejer som ska utöva individuella idrotter medan killar 
ska utöva lagidrotter. Införandet av gemensam idrott var en bra punkt då killar och tjejer 
faktiskt lever sida vid sida i samhället så varför inte inom idrotten. Men ur tjejernas synvinkel 
kan den gemensamma idrotten göra att de inte får möjligheter att visa sitt rätta jag på 
lektionerna utan blir mer passiva, självklart är det inte så generellt då vi trots är individer med 
olika viljor och personligheter. De kvinnliga informanterna i undersökningen var fysiskt 
aktiva på fritiden eller hade varit det så idrotten med killarna såg de som motiverande och 
sporrande. I enighet med kursplanen för idrott och hälsa försökte skolan arbeta med 
inriktning mot hälsobegreppet och forma individen i det livslånga lärandet. Detta budskap 
hade informanterna uppfattat då det går hand i hand med ändringen i läroplanen 2004 om att 
eleverna ska erbjudas fysisk aktvitet varje dag. När informanterna började sjuan stod 
promenader på schemat, tre dagar i veckan så det fungerade både som avslappning då 
eleverna fick avbrott från stillasittandet lektionerna samtidigt som de fick utöva fysisk 
aktivitet.  På gymnasiet komprimerades detta med endast idrott en gång i veckan, men då 
med möjlighet för de som var intresserade att välja en fortsättningskurs på Idrott och hälsa A 
eller välja specialidrott som tillval. Träning och utseende visade sig höra ihop då samtliga 
informanter ansåg att de såg den fysiska aktiviteten som ett sätt att uppnå den identitet de 
ville visa för andra. Vissa av informanterna såg träningen endast som lustfylld och rolig så 
det var grundtanken i deras idrottsutövande medan resten av informanterna såg det som ett 
sätt att marknadsföra sig själva för andra och för sig själv. Trots att alla informanter inte ville 
erkänna att de tänkte på utseendet i idrottsutövandet återspeglade det sig i uttryck som ”börjat 
tänka på det mer” och ”man kan ju inte vara helt oberörd av det som är”. I de föregående 
citaten var det killar som hade uttryckt sig så i ett försök att verka oberörd men att de inte var 
helt oberörda sken igenom ändå. Tjejerna däremot förklarade att den fysiska aktiviteten 
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gjorde att de fick en snygg kropp och att det var viktigt för dem, detta visade även en 
undersökning i fokus 07 där 63 % av ungdomarna tyckte det var viktigt med en snygg kropp.

6.2 Kroppsupplevelsen

Inom idrotten finns tre olika perspektiv på fysisk aktivitet som är hämtat ur 
Kroppsupplevelsemodellen. Den visar att fysisk aktivitet har olika perspektiv beroende på om 
man tränar som en elitidrottare eller för att bli kroppsmedveten, detta kan även tillämpas på 
identitetsutformandet för individen i en skolidrottsklass. Den prestationsbaserade modellen 
som i grunden är utformad för elitidrottare visar att där finns elever som har naturlig fallenhet 
för idrott och ger järnet vid varje tillfälle samt är resultatinriktade, dessa kvalitéer uppvisade 
tre av mina informanter som verkligen brann för det idrottsliga utövandet. Den andra delen är 
hälsomodellen som står för det sociala och hälsotänkandet i fokus, detta går hand i hand med 
kursplanen för idrott och hälsa inom skolan, där eleverna ska finna fysisk aktivitet som 
lustfyllt och främjande för deras hälsa nu och för resten av livet. För de informanter jag 
intervjuade var det något som de hade blivit varse om när de började gymnasiet, dels för det 
växande antalet elever att visa upp sin identitet för och dels för att kroppen har blivit i 
centrum för individen och därför blir ungdomarna mån om att träna för att känna sig 
attraktiva och för sin framtida hälsa. Den sista delen fokuserar på kroppen där läraren ska lära
ungdomarna bli kroppsmedvetna genom avslappningsövningar och att försöka förhindra det 
ökade stillasittandet. För de informanter jag intervjuade var fysisk aktivitet nödvändigt för 
dem där killarna uttryckte det lustfyllda i idrotten som det främsta fokuset medan tjejerna såg 
fysisk aktivitet för att forma kroppen och se bra ut. Där visade det sig tydligt att killar och 
tjejers primära mål med fysisk aktivitet skiljer sig åt där tjejernas syfte är att visa upp sig och 
sin identitet genom kroppen. Både tjejerna och killarna som jag intervjuade menade att de 
blev påverkade av de ideal som finns i samhället, men de menade även att tjejer är mer utsatta 
för de idealen i alla fall ur den utgångspunkt de hade nu. Killarnas medvetenhet om utseende 
och hälsa hade ökat i och med gymnasiet och för tjejerna hade det utvecklats mycket när de 
började gymnasiet. Eva Olofsson presenterar i sin bok om hur kvinnor förväntas vara snygga 
och vältränande men ändå feminina, som hon speglade att kvinnor måste utsmycka sig för att
det ska vara accepterat med en framgångsrik idrottskvinna. Männen uppfostras sedan av 
samhället att det som representerar begreppet ”manligt” är en vältränad och muskulös kropp. 
Trots att det är samma idrottsgrenar män och kvinnor tävlar i måste hon vara feminin. Det är 
samhället som sätter normer och värderingar för hur vi ska vara och bete oss. Därför blir 
hysterin om bantning, plastikkirurgi och träning naturligt inriktat till unga tjejer och killar 
som genom samhället formar sin identitet.

6.3 Identitet

Svedberg(2007) menar att vi människor behöver andra människor runt omkring för att 
utveckla vår identitet och för att få känna samhörighet med andra. Inom skolvärlden är det 
tydligt att ungdomarna söker grupptillhörigheten där de hoppas få utveckla sin identitet med 
andra. Detta blir tydligare under gymnasiet då eleverna väljer inriktning efter intresse för att 
hitta likasinnade som bekräftar dem som människor. Eleverna som jag intervjuade verkade 
alla trygga i sig själva och hade inga problem att delta i skolidrotten, däremot trodde att för 
andra handlade det om att de inte var intresserade. I dagen samhälle matas vi människor 
dagligen med bilder och tips på hur man ska se ut och oftast är personerna på bilderna smala 
och vältränade. För de flesta är den bilden omöjlig att uppnå med vanlig träning och 
kosthållning utan det kräver väldigt mycket av individen. För dagens ungdomar är det lätt att 
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låta sig påverkas av de rådande idealen och försöka anamma tipsen för att också få en 
vältränad kropp. Detta kan gå till överstyr med anorexi och bruk av droger men det kan också 
gå åt andra hållet där ungdomarna inte alls bryr sig om sin hälsa som kan leda till sjukdomar 
och kraftig övervikt. I och med det blir hälsa och motion ett laddat uttryckt där individen 
försöker upprätthålla en balans mellan överdrivet och inget alls. De traditionella rollerna för 
vad som är manligt och kvinnligt lever fortfarande kvar trots att det enda som skiljer oss åt är 
hur vår kropp är utformad. Förväntningarna för hur killar och tjejer ska vara är präglade av de 
normer och värderingar som finns i samhället. Det gör att när ungdomarna ska forma sin 
identitet finns redan föreställningar för hur dem ska vara och bete sig, detta gör att det kan
vara svårt att bryta normen om individen inte vill anamma de typiska kvinnliga eller manliga 
idealen. Fysisk aktivitet och livsstil är ett begrepp som har kommit på senare år att höra ihop, 
där variationer i livsstilsbegreppet är ständigt förekommande och så också hur den fysiska 
aktiviteten bedrivs. Eftersom kroppen och identiteten kopplas ihop i dagens samhälle kan det 
leda till att ungdomarna känner förakt inför sin egen kropp och känner sig otillräckliga. Ur 
den synvinkeln hade det varit intressant att fånga upp alla typer av ungdomar för att se hur 
ungdomar som inte har fysisk aktivitet som sitt intresse hanterar pressen om hur man 
identifierar sig med utseendet av sin kropp.

6.4 Slutsatser

Med utgångspunkt ur den lingvistiska läran som var utformad för killar verkar det som att 
skolidrotten har en bit kvar för att uppnå jämlikhet. Dels för vad mitt reslutat visade att det är 
mest tjejer som uteblir från skolidrotten och dels för att kursplanen är relativt oförändrad med 
fokus på lagsporter. Med detta vill jag inte påstå att tjejer är sämre än killar på lagsporter men 
exkludering i idrottsmomentet gör att tjejer inte vill delta i samma grad som killarna. 
Eftersom min undersökning fick det utfallet att mina informanter var idrottsintresserade och 
inte hade något problem med skolidrotten gör det att jag därmed bara kan fånga de 
intervjuade informanternas upplevelser om varför deras klasskompisar inte deltar. Det gör att 
den biten blir osäker och undersökningen omfattar endast idrottsaktiva ungdomar. För de 
idrottsaktiva ungdomarna visade det sig att tjejer var mer benägna att utebli från idrotten, 
synen på kroppen i förhållande till fysisk aktivitet hade ett starkt samband och genom idrotten 
formade tjejer sin identitet med en livslång syn på hälsa. När det gällde killarna beskrev både 
killarna och tjejerna dem som tävlingsinriktade och målmedvetna, fysisk aktivitet och hälsa 
som något självklart och utövandet var lustfyllt dessutom kände inte killarna samma press på 
utseende och kropp som tjejerna gjorde.

6.5 Fortsatt forskning

Under arbetet med uppsatsen har nya frågor och vinklingar dykt upp som jag inte haft tid att 
undersöka i detta arbete. Det hade varit intressant att göra en jämförelse mellan två städer 
gällande ungdomars identitetsskapande, och att göra intervjuer med blandade typer av 
ungdomar för att undersöka hur det är för elever som inte har idrott som sitt intresse. 
Dessutom att eftersom media har en stor inverkan på människor så hade det varit intressant 
att undersöka hur ungdomarna påverkas av mediebilden i sitt identitetsskapande. Ett annat 
forskningsområde som skulle vara intressant är att undersöka hur ungdomarna ser på de 
traditionella värderingarna och normerna som råder i samhället och hur deras 
uppväxtsituation har präglats av dessa.
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Bilaga 1 Intervjuguide

 Bakgrund
– Kön
- Familjeförhållanden
- Intressen

 TEMAN                         
- Idrottsintresse               Familj, lärare, kamrater
- Identitet            Syn på kroppen, mat, utseeende
- Livslångt lärande           förklara begreppet, tillämpar du det?, bygger skolidrotten 

någon grund för det? Lärare, skolans policy.
- Högstadie jämfört med gymnasiet            Skillnader?, vad upplevde du som 

bättre/sämre? Lärare, kamrater
- Attraktion             Vad motiverar/motiverar inte?
- Innehållet i skolidrotten           upplevelsen av det? Inflytande dig själv och 

kamrater.
- Genus           skillnad killar och tjejer? Varför/varför inte? Påverkan lärare, 

kamrater, familj, samhället?

 Skoltiden
- Beskriv din högstadietid, hur upplevde du den?
- Vad motiverade dig/ vad motiverade dig inte?
- Vilken var din deltagandegrad i skolidrotten?
- Upplevde du att du hade något inflytande i lektionsplaneringen gällande 

skolidrotten, i sådana fall på vilket sätt?
- Önskade du att du hade haft mer inflytande?
- Om du hade fått bestämma innehållet i skolidrotten vad skulle du önska fanns 

med?
- Hur ofta per vecka förekom fysisk aktivitet av något slag under skoltiden?
- Synpunkter på det, hade du önskat att det var mer eller mindre?
- Vad är din övergripande syn på skolidrott?
- Tror du det är någon skillnad på tjejer och killar gällande inställning till skolidrott 

och varför?
- Hur upplevde du innehållet i skolidrotten?
- Är det något du tycker behöver förändras/förbättras i skolidrotten, i sådana fall på 

vilket sätt?


