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 I 

Abstrakt 

 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka de bakomliggande faktorerna till varför elever 

skolkar från skolidrotten. I gymnasiet är det i genomsnitt 8% av eleverna som har hög 

frånvaro. Frånvaron kan leda till att eleverna får en negativ syn på fysisk aktivitet och att 

det bildar handlingsmönster som i framtiden leder till fysisk inaktivitet. Detta kan få 

konsekvenser för samhället då fysisk inaktivitet leder till övervikt som i sin tur leder till 

följdsjukdomar såsom diabetes typ 2 och hjärt- och kärlsjukdomar. Sjukskrivningar, 

rehabiliteringar och dylikt betyder frånvaro från arbetsmarknaden och är kostsamt för 

samhället. 

 

Det har gjorts fyra intervjuer med tjejer som gått ut gymnasiet för tre-fem år sedan. 

Goffman, Bengs, Featherstone och Mead har utgjort den teoretiska grunden. Det visade 

sig att informanterna bl.a. upplevde en rädsla för att göra fel och att stå ut ur mängden 

och därmed få sin roll ifrågasatt.  

 

 

 

 

Nyckelord: Skolidrott, social interaktion, roller 



 II 

Abstract 

 

 

The purpose of this essay is to investigate the reasons for pupils to cut class from their 

physical education. The absence in grammar school is on average 8 %. Cutting class can 

form an unhealthy look on exercising and the lack of exercising is the main reason for 

obesity. Diabetes type 2 and coronary diseases are some of the disorders that follow from 

overweight and obesity. Coronary diseases are the most common cause of death, but sick 

listing and rehabilitation is often needed. That means an absence from the labor market 

and a cost for society. 

 

Four interviews have occurred with girls who finished grammar school three-five years 

ago. Goffman, Bengs, Featherstone and Mead constitute the theoretical foundation. It 

shows that the informants experienced a fear of doing wrong and standing out from the 

rest of the class and by doing that having their role questioned. 

 

 

 

 

Key words: Physical education, social interaction, roles 
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1. Inledning  

 

I en motion till Uppsala kommunfullmäktige beskrivs gymnasisters fysiska status på ett 

dystert sätt. Elever på yrkesförberedande program har mycket sämre fysisk kapacitet än 

elever på studieförberedande program. De väljer mindre idrott i skolan, det vill säga att 

de inte använder sina fria val till idrottskurser, och har mer frånvaro från ämnet än 

genomsnittseleven1. Tjejer är frånvarande i högre omfattning än killar, de rör sig mindre 

och är mindre aktiva när de medverkar2. 36% av idrottslärarna på gymnasiet upplever 

frånvaron som ett problem i hög eller mycket hög utsträckning3. 

 

I en motion till Riksdagen4 framhålls vikten av idrott i skolan då fysisk inaktivitet är en 

av orsakerna till ohälsa och för tidig död och förslag till att utöka den läggs fram. Den 

mest utsatta gruppen i sammanhanget är dock den som inte utövar idrott alls. Om en 

person inte deltar i idrotten på skolan i nuläget kommer denne troligtvis inte heller att bli 

mer aktiv om idrottstillfällena ökar. De aktiva kommer att utvecklas inom ämnet medan 

de passiva kommer att missa ännu mer och det blir svårare för dem att komma ikapp. 

Klyftan mellan de idrottsaktiva och de passiva kommer sannolikt om något bara att öka. 

 

Idag heter skolämnet Idrott och hälsa, ett namn och en definition som hängt med sedan 

19945. Tidigare har det hetat gymnastik, gymnastik med lek och idrott och idrott. 

Hälsoaspekten är alltså en för ämnet ny aspekt och innebär att eleven ska utveckla 

kunskap om vad som är hälsosamt. Detta gäller både på individnivå och samhällsnivå och 

innefattar fysisk, psykisk, social förmåga, socialt välbefinnande och positiv självbild.6 

  

Passiviteten på idrotten kan leda till försämrat betyg och indraget studiemedel, men 

koncentrationen kan också komma att bli lidande på andra lektioner. I övrigt kan 

                                                 
1 motion av Monica Spross m.fl. (fp), återfinns på www.folkpartiet.se, behandlades i Uppsala 
kommunfullmäktigt 2002-10-28 
2 Skolämnet Idrott och Hälsa i Sveriges skolor, 2003, Eriksson, Gustavsson, Johansson m.fl, tabell E4, s. 26 
3 Eriksson, Gustavsson, Johansson m.fl 2003 s. 22 
4 (2001/02:Ub245), av Sandström och Bergström (c) 
5 Eriksson, Gustavsson, Johansson m.fl 2003 s. 5 
6 Eriksson, Gustavsson, Johansson m.fl 2003 s. 5 
 

http://www.folkpartiet.se


 2 

ungdomar komma att få en negativ syn på motionerande7 och falla in i ett 

handlingsmönster, där träning och motion utestängs, och som i framtiden kan visa sig 

vara ohälsosamt då avsaknaden av fysisk verksamhet bidrar till övervikt8. Övervikt är i 

sin tur starkt relaterad till vissa sjukdomar såsom diabetes typ 2 och hjärt- och 

kärlsjukdomar9. Hjärt- och kärlsjukdomar är de vanligaste dödsorsakerna i Sverige10, men 

långt ifrån alla avlider. Istället kan sjukskrivning, rehabilitering etc. komma att bli 

nödvändigt. Detta betyder frånvaro från arbetsmarknaden och kostnader för samhället. 

Enligt ett pressmeddelande från Göteborgs universitet11 är stress, ångest och irritation en 

konsekvens av övervikt och att dessa avtar i stor utsträckning om vikten minskas. Anna 

Rydén menar att det upplevs som om omgivningen dömer och är oförstående och att det 

bidrar till stressen och pressen12.  

 

Ett till synes så litet problem som skolk från idrotten kan få oanade påföljder både för 

individ och samhälle. Därför blir orsakerna till skolket intressanta. Kanske känner 

eleverna att de inte har de fysiska förutsättningarna, kanske deras självbild och 

självkänsla är låg och att de därmed känner att de inte platsar i klassen exempelvis på 

grund av att de inte presterar lika bra fysiskt eller att de inte har de rätta kläderna.  

 

                                                 
7 Eriksson, Gustavsson, Johansson m.fl 2003 s. 2 
8 Åtgärder mot fetma, Kallings, 2002, s.7 
9 Kallings, 2002 s.18 
10 www.apoteket.se, 2005-04-22 
11 Pressmeddelande från Göteborgs universitet, 2003-12-15, rörande doktorsavhandlingen Coping and 
Personality in the Obese av Anna Rydén 
12 Anna Rydén till Aftonbladet, 2004-03-16, artikel av Anna Björe 

http://www.apoteket.se
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2. Syfte och frågeställning 

 
Huvudsyftet med uppsatsen blir att få en ökad förståelse för den grupp elever som har 

hög frånvaro från idrotten i skolan. Vilka faktorer är det som får dessa individer att utebli 

från idrottsundervisningen? Hur påverkas till exempel eleven av bemötande och 

förståelse från signifikanta andra, det vill säga lärare och andra elever? Har kanske 

kroppsuppfattning och kroppskontroll betydelse? Vilka känslor uppstår i samband med 

idrottslektionerna? 

 

För att inte uppsatsen ska spreta åt flera håll kommer fokus helt att ligga på elevernas 

upplevelse av situationen. Det skulle även vara intressant att inkludera idrottslärarens syn 

på problemet för att på så sätt få en infallsblick från skolans sida, men eftersom tiden är 

knapp avgränsas forskningsfrågan. 
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3. Tidigare forskning 

 
Statens folkhälsoinstitut gjorde 2001 en studie av forskolan/skolan som en del av 

projektet ”Sätt Sverige i rörelse” med syfte att tolka och förstå hur fysisk aktivitet främjas 

och integreras i förskolan/skolan.13 En enkätstudie gjordes i 24 grundskolor och 24 

gymnasieskolor. Bland dessa hade flickor på grundskolan den högsta frånvaron, 15%, 

medan pojkar på grundskolan hade minst frånvaro, endast 3%. I gymnasiet upphörde 

skillnaden mellan könen då båda hade en frånvaro på 8%. Utöver detta visar det sig att 

15% av flickorna, både i grundskolan och gymnasiet, närvarar på lektionerna utan att röra 

sig nämnvärt. I grundskolan är det lika stor andel medicinska orsaker och ursäkter som 

psykologiska/sociala medan de senare tar överhand på gymnasiet. 14 

 

Gemensamt för de inaktiva och de aktiva är att de ser familjen, tidningar/tv och 

idrottsläraren som inspirationskällor till fysisk aktivitet, men utöver det ser de aktiva även 

kamrater, tränare och ”någon annan” som inspiration.  74% av de inaktiva, i jämförelse 

med 54% av de aktiva, upplever att läraren inte pratar med dem om deras fritidsintressen 

och fysiska aktivitet på fritiden. De inaktiva upplever i tre gånger så hög utsträckning 

negativa upplevelser, känner sig rädd, dålig, utanför etc. Det är dessutom tre gånger så 

ofta tjejer. 15 

 

I en avrapportering av regeringsuppdrag från Skolverket16 kan samma tendenser utläsas. 

Uppdraget bestod bland annat av att utvärdera deltagande, elevernas inställning till ämnet 

samt analysera orsaker till bristande måluppfyllelse. Undersökningen har gjort med 

enkäter till både lärare och elever på både grundskolor och gymnasieskolor.  

 

Lärarna i grundskolan upplever inte frånvaron som ett problem medan gymnasielärarna 

gör det. Detta till trots att det är en större andel av grundskoleeleverna som inte uppfyller 

målet för Idrott och hälsa än gymnasieelever, 7,3% respektive 5%. I gymnasiet är det 

                                                 
13 Sätt Sverige i rörelse, Strandell, Bergendahl, Kallings, 2001 
14 Strandell, Bergendahl, Kallings, 2001, s.17 
15 Strandell, Bergendahl, Kallings, 2001, s.30-32 
16 Eriksson, Gustavsson, Johansson m.fl. 2003 
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dock stora skillnader mellan programmen då till exempel Naturvetenskapliga 

programmet endast har 0,7% som fått Icke godkänd som betyg medan 

Fordonsprogrammet har 14%.17 

 

Överlag återfinns samma benägenheter då det framgår att flickor deltar mindre och oftare 

känner sig rädd, klumpig, dålig och otrygg än pojkar. 10% av flickorna i årskurs nio anser 

att skolämnet bidrar till ett minskat självförtroende.18 

 

Cirka 45% av flickorna i nionde klass och gymnasiet anser att de är lite/alldeles för tjock. 

Vid ett stickprov av Body Mass Index, BMI, klassas endast 8,5% som överviktiga. 

Pojkarnas kroppsuppfattning stämmer nästan helt överens med BMI-stickprovet, sånär 

som 4%.19 Tendenser som även återfinns i Bengs studie. 

 

Kommentar 

Gemensamt för de båda studierna är att det framgår att det finns elever som inte upplever 

undervisningen som något positiv, upp till 10% tycker att det till och med sänker deras 

självförtroende. Det saknas däremot uppföljning till vad det är som framkallar dessa 

känslor. För att råda bot på frånvaroproblemet behövs en förståelse för varför dessa 

elever väljer att skolka från idrotten och det är därför denna studie gjorts. 

 

 

                                                 
17 Eriksson, Gustavsson, Johansson m.fl. 2003, s.8 
18 Eriksson, Gustavsson, Johansson m.fl. 2003, s.26 
19 Eriksson, Gustavsson, Johansson m.fl. 2003, s.29 
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4. Begreppsligt ramverk 

 
För att förankra empirin och för att temana och frågorna till intervjuerna ska ha relevans 

har Goffman, Featherstone Bengs och Mead fått ligga till grund för en sammanhållen 

teoretisk referensram.  

 

4.1 Idrott i interaktion med andra 

 
Goffman skriver i Jaget och maskerna20 om hur vi alla spelar teater i vardagen, hur vi 

upprätthåller de roller vi spelar och hur vi hjälper andra att upprätthålla sina genom att 

spela med. Vi definierar situationen, där vår egen jaguppfattning är betydelsefull, och 

agerar inför andra. Vi försöker hela tiden kontrollera situationen och vårt framträdande 

för att inte tappa ansikte. Vi använder oss av en personlig fasad som är de detaljer man 

identifierar aktören med och som förväntas höra samman med aktören var han än 

befinner sig, till exempel kön, utseende, en viss klädstil, talmönster och så vidare. 

Förutom detta använder vi oss av en fasad som består utav en inramning som är 

platsbunden, inredning, möbler etc. och används framför, inom eller på scenen för att 

stärka framträdandet. Det finns även en bakre region, bakom kulisserna, där aktören kan 

gå ur sitt rollagerande och slappna av ensam eller tillsammans med sitt team, det vill säga 

personer som agerar tillsammans och har förtroendet att hålla det avskilda uppträdandet 

hemligt för publiken.21 

 

I skolan finns det inte utrymme för bakre regioner för eleverna. För lärare finns det 

arbetsrum att dra sig tillbaka till medan det för eleverna finns uppehållsrum som är öppna 

för alla. För eleven är det ständigt ett framträdande fastän scenen byter inramning i och 

med att klassen förflyttar sig genom skolan. Idrottslektionerna har en inramning som är 

som är vitt skilt från övriga lektioner. Alla redskap och ytor är till för att testa individerna 

fysiskt och jämförelser blir därmed oundvikliga. Till skillnad mot de teorietiska 

lektionerna är inte prestationen enbart mellan lärare och elev utan brister och fel är 

                                                 
20 Jaget och maskerna, Goffman, 2000 
21 Goffman, 2000 
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synliga för hela klassen. Det blir alltså svårare att upprätthålla den personliga fasad som 

byggts upp på övriga lektioner. Ett målande exempel är ur filmen Grease när Danny, 

skolans tuffing, ska börja idrotta. Det är en kille som har mycket hög status i sitt gäng där 

bilar, brudar, rökning och tuffa attityder hör till fasaden. Idrott ligger inte på deras 

agenda. När han skalar av sin yttre fasad i form av skinnjacka, cigaretter, solglasögon etc. 

och byter till en joggingdress genomgår han ett rollbyte och tappar de attribut som stärkte 

honom i den roll han tidigare hade och iförd endast en joggingdress kände han sig vilse, 

blottad och osäker inför situationen. Dagens attribut är kanske inte desamma som då, men 

känslan av utlämnande är densamma. 

 

Vidare menar Goffman att en individ alltid tar en risk när denne interagerar med andra.22 

En risk att det uppkommer störningar av framträdandet och att den personlighet som 

aktören byggt upp kan bli misskrediterad. Detta kan så ske på tre plan: 

 

För det första kan den sociala interaktionen stoppas upp på ett pinsamt vis. Situationen 

kan upphöra att vara definierad och deltagarna i interaktionen kan inse att det inte finns 

någon handlingslinje att följa. De uppfattar en falsk atmosfär och känner sig besvärade 

och nervösa eftersom de inte längre vet hur de ska handla eller hur andra kommer att 

agera.23 

 

För det andra kan störningar få mer vittgående följder. Oftast godtas det jag som den 

enskilde aktören projicerar under ett framträdande som representativ för hans grupp av 

kollegor och hans sociala inrättning. Hans agerande ses som bevis på hans kapacitet och 

därför testas legitimiteten hos aktören varje gång denne utför sin rutin. Goffman tar upp 

ett exempel om en kirurg och sköterska som under operation vänder sig bort varpå 

patienten faller av operationsbordet och slår ihjäl sig. Operationen blir inte bara avbruten 

på ett pinsamt sätt utan läkarens rykte, både som yrkesman och människa, liksom 

                                                 
22 Goffman, 2000, s. 210 
23 Goffman, 2000, s. 210 
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sjukhusets rykte lider skada av denna störning i framträdandet.24 Ett extremt exempel på 

hur påtaglig utsattheten kan vara. 

 

Till sist kan en aktör drabbas av konsekvensen av en störning på det personliga planet. 

Inte helt sällan kan en individ identifiera sig med en roll, en inrättning eller ett team. Om 

störningar uppkommer i sådana fall kan dessa misskreditera aktörens egna uppfattningar 

om sin personlighet.25 

 

Att individer bär olika masker är väldigt påtagligt på högstadiet och i gymnasiet då 

identiteten som kommer att följa individen tar form. Det kan vara en känslig tid och 

tanken på att få sin roll misskrediterad är skrämmande. Om en elev inte hänger med i 

undervisningen på en teoretisk lektion är det relativt lätt att ge sken åt det motsatta. Sitta 

tyst och se intresserad ut för att sedan läsa ikapp på ämnet under aftonlampans sken. 

Risken att få en fråga inför klassen under lektionen är relativt liten. På så sätt upprätthålls 

masken och stärks. Om samma person sedan har svårigheter på idrotten blir detta svårt att 

dölja. Det går inte att låstas att hoppa bock eller att låtsas att spela bra fotboll eftersom 

resultaten är omedelbara och därmed omöjliga att dölja. Ett avslöjande kan innebära att 

interaktionen stoppas upp på ett pinsamt vis, vilket i sig kan kännas väldigt jobbigt för en 

tonåring. Dessutom finns risken att få sin roll ifrågasatt, dels på själva idrottslektionen 

och dels i andra sammanhang. Fasaden som byggts upp kan komma att rämna. Att därför 

inte utsätta sig för den risken, genom att skolka, faller naturligt för vissa elever. 

 

En elev är som aktör aldrig ensam på idrottslektionen. Klassen och läraren kan ses som 

signifikanta andra26. Dessa är personer som är viktiga för individen, sådana som personen 

vill imponera på, respekterar, vill bli accepterad av, fruktar eller identifierar sig med.27  

 

                                                 
24 Goffman, 2000, s. 211 
25 Goffman, 2000, s. 211 
26 Symbolic interactionism, Charon, 2001, s.76. Charon hänvisar till George Herbert Mead, Medvetandet, 
jaget och samhället, 1976. 
27 Charon, 2001, s.76 
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4.2 Kropp och kontroll 

 
I Kroppen i konsumtionskulturen28 kan man läsa om hur Mike Featherstone ser på 

kroppens roll i den västerländska kulturen eller, som nämns i hans text, 

konsumtionskulturen. Konsumtionskulturen karaktäriseras av att asketismen har fått gett 

vika för hedonismens utbredning, det vill säga att människors mål för sitt handlande är att 

uppnå lust och lycka och undvika lidande och olust. Två huvudkategorier belyses i och 

med konsumtionskulturens betoning av kroppsvård och utseende; den inre och yttre 

kroppen. Den inre kroppen är den som behöver vård och underhåll i samband med 

sjukdom, missbruk och försvagningar som kommer med högre ålder medan den yttre 

kroppen refererar till själva utseendet och kontroll av kroppen i det sociala rummet. 

Featherstone menar att den inre och yttre kroppen förenas i konsumtionskulturen där ett 

gott underhåll av den inre kroppen resulterar i ett gott utseende för den yttre kroppen.29  

 

För att göra goda resultat på idrotten krävs det god kontroll över kroppen. Upplever 

eleven inte att den har denna kontroll kan idrotten komma att upplevas som något jobbigt 

och negativt och, sett ur Featherstones perspektiv, något som eleven kommer att försöka 

undvika. 

 

I konsumtionskulturen finns det ständiga påminnelser om att ungdom, skönhet, fitness 

och lyx är åtråvärda egenskaper. Detta speglas tydligt i media och reklam som skickar ett 

budskap om att alla har ett utrymme att förbättra sitt liv inom alla aspekter av sitt liv.30 

Traditionella värden byts ut mot nya där de lockande kvaliteterna ofta är förknippade 

med varor. Reklam har också bidragit till att individerna ständigt kontrollerar sig själva 

för att upptäcka fel och brister som inte längre kan avfärdas som naturliga31.  

 

Själva kroppen har kommit att betraktas som formbar och individen påverkas att tro att, 

genom ansträngning och arbete, han/hon kan uppnå ett visst eftersträvat utseende. 

Träningsapparater på TV-shop, anti-rynkkrämer och hårtoningar är bara ett axplock av 

                                                 
28 Featherstone, Kultur, kropp och konsumtion, 1994 
29 Featherstone, 1994. s. 105 
30 Featherstone, 1994, s.107 
31 Featherstone, 1994, s. 110 
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hjälpmedel. Media sprider stora mängder bilder av människokroppen som inbjuder till 

jämförelser och påminner oss om vad som behövs bättras på. Helena Rubinstein ska på 

30-talet ha sagt ”att bevara sin skönhet är att bevara sin hälsa och att förlänga livet”32. 

Detta har kommit att bli slagord för dagens samhälle. Denna självkontroll uppmuntras 

med bantningskurer, självhjälpsböcker, träningsmetoder, hälsokost och dylikt och sådana 

magasin har ökat kraftig på senare tid33. Utseendet har kommit att bli en spegling av jaget 

och att försumma kroppen tyder på att individen har en dålig självbild, lättja och 

moraliskt misslyckande34. Jag-begreppet omvandlas, enligt Featherstone, till ”det 

uppträdande jaget”, där utseende, uppträdande och hantering av intryck får större 

betydelse.35  

 

Som vuxen går man till sitt jobb och när arbetsdagen är över går man hem till sin familj 

och umgås med sina vänner som utgörs av människor som, oftast inte, är ens 

arbetskamrater. Som tonåring är det annorlunda. Klasskamraterna utgör också 

kamratkretsen och den sociala kontrollen är stenhård. Att uppvisa kontroll över sitt 

utseende och över situationen kan därför kännas extra viktigt i gymnasiet. Bristande 

kontroll över kroppen är särskilt svårt att dölja på idrottslektionerna. Där märks det om 

kroppen är otränad och om flåset är dåligt. I omklädningsrummet är det sedan öppet för 

närmare jämförelse av kropp, kläder, smink etc. 

 

I Carita Bengs studie av ungdomars kroppsideal36finns fyra sociologiska teman av 

kroppen uppräknade för att få bättre förståelse för kroppsidealens betydelse för 

ungdomar. 

 

Med den problematiska kroppen menas att kroppen ses som ett problem på olika plan. På 

regeringsnivå är det ett problem att antalet födslar har minskat, medan på individnivå är 

det svagheter som ålder, vikt och utseende som är problematiskt. Tjejer ser, i större 

                                                 
32 Featherstone, 1994, s. 114 
33 Featherstone, 1994, s. 119 
34 Featherstone, 1994, s. 121 
35 Featherstone, 1994 s.123 
36 Carita Bengs, Looking good, 2000 
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utsträckning än killar, sin kropp som felaktig på något sätt och blir aldrig riktigt nöjd.37 I 

gymnasiet är det väldigt påtagligt. Större bröst, mindre mage, allt för att passa in. 

 

Den kontrollerande kroppen innebär både en intern och extern kontroll. Den interna 

kontrollen syftar till att hålla känslor i styr medan den externa kontrollen syftar till den 

fysiska kroppen. Detta kan också ses som självkontroll.38 Detta har stor betydelse på 

idrotten då den fysiska prestationen synliggörs. Vid ett eventuellt misslyckande blir det 

extra viktigt att ha en god intern kontroll så att eleven ändå kan ge sken utav att vara lika 

oberörd som alla andra och därmed inte dra till sig och sitt misslyckande mer 

uppmärksamhet än nödvändigt. 

 

Den modifierande kroppen går ut på att kroppen är föränderlig och plastisk och att en 

attraktiv kropp kan uppnås genom att köpa dyra och populära artiklar som i 

konsumtionskulturen ses som bot mot den onda, fula kroppen. Detta medför också en 

känsla av att det yttre har betydelse.39 För den som då inte har råd med dessa artiklar blir 

upplevelsen alltså negativ. 

 

Sist nämns den sociala kroppen som både innefattar problematiseringen av kroppen och 

kontroll. Det handlar dock om social kontroll i interaktion med andra. Kroppen är viktig 

för individen eftersom den är sammangjuten med identiteten. Den är även viktig på grund 

av dess kontakt med andra människor.40 

 

Gemensamt för killar och tjejer är att båda anser att kroppen har betydelse och att det 

läggs vikt på att presentera den på bästa sätt. Att träna är att ta hand om sin kropp vilket 

är positivt. Killar tycker inte att man får se för ”biffig” ut bara. Killar och manlighet 

förknippas mycket med sport medan tjejer inte förknippas med det, men trots det ser till 

sin kropp. 

 

                                                 
37 Bengs, 2000, s.54 
38 Bengs, 2000, s.58 
39 Bengs, 2000, s.61 
40 Bengs, 2000, s.64 
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Att killar förknippas med sport i större utsträckning än tjejer är inget större mysterium. 

Killar har en högre fysisk förmåga att prestera än tjejer. Detta gör att vid jämförelser 

mellan könen i idrottssammanhang kommer tjejerna att komma till korta. Idrottslektionen 

kan därmed lättare fungera som något som stärker killars självkänsla i jämförelse med 

tjejer. 

 

På idrotten ges det stort utrymme för jämförelse elever emellan. Aldrig annars erbjuds 

möjligheten att jämföra styrka, utseende och uppträdande på samma gång. Identiteten är, 

som tidigare nämnt, sammangjuten med kroppen och om kroppen upplevs som felaktig 

på nåt sätt vid jämförelse med andra så sviktar snart självkänslan. 
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5. Metod 

 
Nedan följer metod och tillvägagångssätt. 
 

5.1 Urval och etiska överväganden 

 
För att fastställa vilket urval som ska komma att utgöra empirin har within-case sampling 

kommit att utgöra en bas. Det är en metod där urvalet utgår från en teoretisk fråga, det 

vill säga att urvalet inte strävar efter att vara representativt. Within-case sampling har en 

upprepande egenskap där mönster söks samtidigt som kontraster och undantag från 

mönstret lyfts fram.41  

 

Vilka aktiviteter/processer, händelser, tider, platser och role partners ska undersökas? 

Avsikten är att undersöka varför elever inte medverkar på idrottslektionerna och eftersom 

datainsamlandet är teoretiskt drivet är ett representativt urval inte nödvändigt. Urvalet 

faller därför på de skolkande eleverna. Frånvaroproblemet finns förvisso i grundskolan, 

men där råder skolplikt och eleverna är förhållandevis unga och därför inte optimala 

informanter. På gymnasienivå är utbildningen friare och elevens eget ansvar blir större 

och mer avgörande, det vill säga att skolan och föräldrarna får mindre att säga till om. 

Eftersom frågor kring ämnet kan vara av känslig natur kommer inte informanterna att 

vara elever som dagligen upplever situationen i fråga, detta för att undvika att 

intervjuaren får en sorts kuratorroll vilket skulle kunna få konsekvenser för både eleven 

och studien. Därför faller urvalet på individer som redan gått ut gymnasiet och fått tid att 

distansera sig. Vidare består urvalet av tjejer, dels för att de har mer frånvaro i 

grundskolan än killar och dels för att tjejer oftare är med om negativa upplevelser som att 

känna sig dum, rädd och utanför. I denna studie har fyra intervjuer gjorts. 

 

                                                 
41 Miles/Huberman, Qualitative Data Analysis, 1994, s.27 
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5.2 Instrumentering 

 

Intervjuerna har spelats in på en bandspelare samtidigt som anteckningar gjorts under 

tiden. Inspelningen gör det lättare att koda om materialet. Därefter har samtliga intervjuer 

skrivits ner på papper och därefter delats upp och indelats i olika teman. När frågor 

uppkommit har respondenterna kontaktats via telefon för att undvika oklarheter. 

 

5.3 Reliabilitet och validitet 

 
Intervjuerna har varit väldigt förtroliga och det finns ingen anledning att tro att någon av 

informanterna farit med osanning. Det framgår även av empirin att samtliga har liknande 

tankar kring ämnet vilket stärker trovärdigheten. Faktum kvarstår dock att det endast 

gjorts fyra intervjuer vilket leder till att det inte är lämpligt att göra generaliseringar.  
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6. Därför skolkar vi från Idrotten 

 

Det har gjorts intervjuer med fyra unga kvinnor som gått ut gymnasiet för tre-fem år 

sedan. Två av dem har gått Samhälls-humanistisk linje, en Samhällsvetenskaplig och en 

Barn och Fritid. Samtliga har medgett att de har skolkat från idrottslektionerna, tre 

kontinuerligt och en sporadiskt. Endast den sistnämnda klarade kraven för Godkänd. Två 

av dem skolkade genom att aldrig ens gå till idrottshallen, en av dem gick alltid dit och 

drog till med någon ursäkt och en skolkade sporadiskt antingen genom att ursäkta sig 

eller att inte gå dit. Alla tyckte att de trivdes bra med sina respektive klasser. 

 

Det blev ganska snart tydligt att Eva och Pernilla hade reflekterat över dessa frågor 

tidigare och hade därför lättare att uttrycka sina åsikter och känslor.  

 

Kapitlet är indelat i sex teman; orsaker till frånvaron, betydelsen av signifikanta andra, 

känslor runt idrottslektionen, prestation på idrottslektionen, kroppens betydelse och andra 

orsaker. Denna indelningen är gjord för att anknyta analysen till de frågeställningar som 

behandlas. 

 

 

6.1 Orsaker till frånvaron 

 
Vid öppen fråga om orsakerna till frånvaron svarade informanterna så här: 

 

Lisa: ”Lat! Godare att fika… Gick ju i en klass där många va lite… halvlat. Jag va hellre 

med dom. Det var omständligt att byta om, lite tid mellan Idrott och andra lektioner. Det 

var roligare att va med kompisar istället. Starkt grupptryck. … Kompisarna som 

övertalade mig på nåt vis och så var det igång.” 

 

Karin: ”Det var ju mest lagsporter som spelades och det var inte min grej. Bara om det är 

på mina villkor. Det vart som ett ”måste” och då vart det jobbigt.” 
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Pernilla: ”Skolless och bekväm, jag iddes inte helt enkelt. Är man trött och slut 

inombords så orkar man inte ta tag i det.” 

 

Eva:” Jag var ointresserad helt enkelt och var mer fokuserad på de teoretiska ämnena.” 

 

Eva förklarade också att hon inte kändes sig delaktig då det var killarna som dominerade 

lektionerna. Detta i kombination med att lärarna inte gjorde något åt det gjorde att hon 

tappade lusten att medverka. 

 

Detta var alltså vad de svarade i början av intervjuerna, men under samtalets gång kom 

andra värderingar och känslor att åskådliggöras.  

 

6.2 Betydelsen av signifikanta andra 

 
Alla intervjuade tyckte att det fanns grupperingar i klassen. Vänner, prestation, kön och 

social status utgjorde olika grupperingar. Gränserna till grupperna upplevdes som 

flytande då den ena gruppen inte uteslöt den andra, det vill säga att man kunde både vara 

i en vängruppering och vara en av dem som presterade dåligt och hörde till den 

gruppkontilationen.  

 

Gemensamt för de fyra tjejerna är att de inte upplevde att den aktiva delen av klassen 

förstod hur de kände eller varför de skolkade. ”De tycker nog att man är ganska körd”, 

uttryckte Lisa det, men hon var inte ensam om att ha den föreställningen. För övrigt 

upplevdes en ”sköt dig själv”-attityd i klasserna. Trots att alla skötte sig själva fanns det 

grupperingar i klassen efter kön, prestation, kläder och närvaro. Dessa grupperingar 

upplevdes olika starkt för individerna. För Eva, som gick i en klass där killar dominerade, 

var killgruppen extra utmärkande medan Pernilla upplevde prestation som en viktig 

faktor. ”Jag tror nog att jag hade velat va med på den (idrotten) mer, men så tror jag att 

det fanns karaktärer i klassen som gjorde att man kände sig osäker. Såna som var 

supersportiga och som man vet ansåg att man inte va lika bra.” Alla var dock överens om 

att det var långt ifrån alla i klassen som var oförstående. 
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Två av tjejerna, Lisa och Pernilla, tycker sig ha blivit förolämpad i samband med idrott. 

Lisa misslyckades att hoppa över plinten och gjorde sig illa varpå klassen brast i skratt. 

Hon säger sig själv inse att det måste ha sett komiskt ut och tycker inte att det påverkat 

henne. Pernilla upplevde att en tjej i klassen, när de gick mellanstadiet, försökte få henne 

att sluta spela handboll genom att få henne att tro att hon inte var duktig nog, något som 

enligt henne själv har satt spår i hennes minne. Eva har aldrig själv blivit förolämpad. 

Hon har däremot sett andra fått vissa blickar och hört nedtryckande kommentarer bakom 

ryggen på andra och detta har gjort att hon känner en viss press eftersom det inte är något 

hon själv skulle vilja gå igenom. 

 

Samtliga är överens om att läraren spelar en stor roll i deras upplevelser av 

idrottslektionerna. Alla tycker att det gjordes hemskt lite från lärarnas sida för att ta tag i 

frånvaroproblemet. Till en början ifrågasattes frånvaron, men när skolket var uppenbart 

infanns sig en, i informanternas ögon, likgiltighet. ”Han såg nog på mig som ett hopplöst 

fall”, utryckte Lisa det. ”De gick ju på ursäkterna till en början, men inte på slutet. Det 

var ingen som brydde sig om det.”, sa Karin. Pernilla tror att läraren tyckte att det var ”ett 

djävla sätt” och att orsaken till att han inte förstod låg i att han är en ”sån idrottsmänniska 

rakt igenom” och att det gör det svårt för honom att förstå hur hon kände. Pernilla 

berättar vidare om en långtidsvikarie som gjorde att hon började gå på lektionerna. Han 

upplevdes inte som den sportiga typen och ”stod på de svagas sida”, som hon uttryckte 

det. Eva upplevde lärarna som väldigt orättvisa eftersom de såg att det fanns uppenbara 

problem i klassen, men accepterade det. Tjejernas sätt att tala om sina idrottslärare 

vittnade om en viss besvikelse över att lärarna inte förstod och tog tag i problemet.  

 

 

6.4 Känslor runt idrottslektionen 

 

Samtliga informanter har, åtminstone till en början, medverkat på lektionerna. Alla 

utryckte att de tyckte det var ”jobbigt”, eller ”inget roligt”. I dessa ord kan det ligga 

många värderingar och vid djupare samtal framgick att en viss nervositet var närvarande 

innan lektionen började. Några av dem förklarade att de kände rädsla över att göra fel och 
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få gliringar och dylikt på grund av det. Det fanns en rädsla av att stå ut ur mängden och 

bli betraktad som annorlunda såväl på grund utav idrottsprestationen som gällande 

utseendenormer. 

 

Hälften upplevde inte någon speciell stämning i omklädningsrummet medan andra halvan 

tyckte att stämningen var tryckt. Pernilla, som var rädd för kommentarer, fruktade dem 

även utanför idrottshallen.  

 

När skolket hade börjat bli kontinuerligt ändrades känslorna. För dem som helt slutade att 

gå till lektionen sågs tillfället som håltimme, vilket upplevdes positivt. Karin, tjejen som 

alltid gick till lektionen, upplevdes en plåga inför varje lektionstillfälle för att komma på 

en giltig ursäkt. När lektionen däremot var igång och hon bara satt bredvid kände hon en 

lättnad över att inte behöva medverka. 

 

Alla tror att den aktiva delen av klassen inte förstod hur de kände. De flesta tror dessutom 

att skolket ansågs som något idiotiskt, något som skolkarna sa sig förstå då det ”faktiskt 

inte krävdes så mycket för ett Godkänd”. Två medger att de skämdes lite inför klassen på 

grund av sin stora frånvaro. De skämdes dock mer inför läraren om de råkade möta 

honom. 

 

Tre av fyra, de som skolkade kontinuerligt, upplevde att det blev svårare att återgå till 

idrottslektionen ju längre tid som gick.  

Pernilla: ”Har man varit borta två gånger så var det inget speciellt, men har man varit 

borta länge så blir det svårare. Helt klart!” 

 

Karin: ”Man känner att man har en möjlighet att vara borta och då kan man lika gärna 

fortsätta.” 

 

Lisa: ”Är man borta en gång, då är det helt vanlig frånvaro, men har man varit borta tre-

fyra gånger så spelar det inte så stor roll med en femte.” 
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6.3 Prestation på idrottslektionen 

 
Prestationen på lektionerna varierade mellan personerna. Lisa, tjejen som hellre fikade 

med kompisarna, gjorde alltid sitt bästa och ser sig själv som en tävlingsmänniska. Karin 

och Pernilla medger att deras prestation inte var så hög när de väl var med på lektionerna.  

 

Karin: ”Då hade man ju redan blivit stämplad. Man tillhör ju inte toppen… Man behövde 

inte göra så mycket.”  

 

Eva: ”Jag tyckte alltid att jag gjorde mitt bästa, men det är svårt att göra sitt bästa när 

man inte fått vara delaktig. Det känns ganska meningslöst till slut. Man byter om men 

man står bara där.” 

 

Eva och Pernilla kände ett tryck av att göra bra ifrån sig för att undvika att få höra 

negativa kommentarer och dylikt från klassen.  

 

6.5 Kroppens betydelse 

 
Samtliga har bantat eller tänker på vad de äter. Hälften av dem tycker att det är viktigt att 

se bra ut medan andra halvan lägger ner tid på sitt utseende om de ska på sociala 

tillställningar såsom fest, dans eller dylikt. För övrigt anser de att utseende inte är så 

viktigt och att de sällan tänker på hur de ser ut. 

 

Eva: ”Jag tycker det är viktigt att se bra ut, men jag dömer inte andra för deras utseende.” 

 

Lisa: ”Tänker inte alltid att det är viktigt, men jag tycker det är viktigt ändå. Dagens 

Sverige är så!” 

 

Även fast det fanns olika åsikter om hur viktigt utseende var och är var alla överens om 

att de inte ville få oönskad uppmärksamhet på idrottslektionerna. En av tjejerna som 

tyckte att utseende var viktigt påpekade att det fanns stora skillnade i idrottsutrustning 

bland klasskompisarna. Vissa hade speciella, dyra träningskläder medan andra knappt 
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hade riktiga gympaskor. Detta gjorde utseende så påtagligt och inbjudande till 

jämförelser. 

 

6.6 Andra orsaker 

 
Endast en av flickorna, Karin, uttalade sig negativt om idrottsutövande. Hon tyckte inte 

om bollsporter och lagsporter. Individuellt utövande på fritiden var dock helt okej då hon 

kände att hon hade kontroll och det kom från hennes eget initiativ. De övriga har vid 

något tillfälle varit med i basket- eller handbollslag och trivts med själva sporten. 

Vanligaste orsaken till att de slutat är att de inte trivdes tillsammans med de andra 

lagkamraterna. 

 

Idag är det endast en av tjejerna som tränar kontinuerligt. Karin klättrar på fritiden och 

trivs med det eftersom det är individuellt samtidigt som det är socialt. Det är väldigt 

blandade åldrar på dem som klättrar och det finns inga vinnare och förlorare. Lisa har 

förvisso ett träningskort, men medger att hon försöker att komma på ursäkter för att 

slippa träna. Pernilla har planer på att börja styrketräna då jobbet har kommit med 

träningserbjudanden och Evas motion kommer ifrån promenader med hunden. 

 

Lisa och Karin har gjort illa sig i idrottssammanhang. Lisa ramlade när hon skulle hoppa 

bock, men tycker inte att det har påverkat henne. Karin har bland annat fått en basketboll 

i huvudet som resulterade i pisksnärtskada. Hon upplever nu att hon är bollrädd och att 

det är en bidragande faktor till varför hon inte tycker om bollsport. 

 

Flera av tjejerna tyckte att tiden mellan idrottslektionen och nästa lektion var väldigt 

knapp. Att hinna duscha, klä sig, sminka sig och fixa håret på tjugo minuter tycktes 

omöjligt för några. Det upplevdes stressigt och negativt. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att tjejerna utåt sett hade en ursäkt som gav sken av att 

de tyckte illa om idrottsutövande i allmänhet, att det var tråkigt, ointressant och stressigt. 

De berättade dock att det fanns känslor kring idrottslektionerna som vägde tungt i valet 
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att vara frånvarande. Att vilja vara som alla andra och att inte stå ut ur mängden samt att 

undvika risken att få negativa kommentarer eller dylikt från klasskamrater utgjorde en 

stor del av orsakerna till frånvaron. 
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7. Analys och diskussion 

 
Huvudsyftet med uppsatsen har varit att undersöka vilka faktorer som ligger till grund till 

flickors skolk från idrottslektionerna och att få en bild av hur signifikanta andra, känslor 

samt kroppsuppfattning och kroppskontroll det spelar in.  

 
De svar som angavs i början av intervjuerna visade sig vara en förskönande syn på 

frånvaron. Det kan bero på att det är lättare att säga att man är less och ointresserad än att 

erkänna att man är rädd för att göra fel och riskera att bli utskrattad. Svaren ska dock inte 

underskattas då de antagligen utgör en stor del av frånvaroorsaken, men att de kan tänkas 

vara lättare att ursäkta sig med både inför andra och sig själv. 

 
Onekligen hade signifikanta andra, i detta fall lärare och andra elever, stor inverkan på de 

intervjuade. Detta tydliggörs bland annat av att de som skolkade genom att inte ens gå dit 

upplevde det som positivt då de istället kunde umgås med kompisar. Ett grupptryck som 

upplevdes som starkt. De andra som skolkade hade alltså ett stort inflytande. 

 

Rädslan för att göra fel och att bli utpekad på grund av det inför klassen upplevdes som 

stark även om alla tyckte sig trivas med sin klass. Sett ut Goffmans perspektiv skulle det 

kunna ses som att de var rädda för att klasskamraterna inte skulle spela med och därmed 

inte hjälpa till att upprätthålla deras jaguppfattning. Onekligen verkar sådana incidenter 

inte vara så vanliga eftersom det inte var så många som upplevt att de blivit förolämpade, 

men risken för att det skulle kunna hända är tillräckligt för att en person ska tveka inför 

situationen. Att inte spela med och upprätthålla en persons jaguppfattning skulle i detta 

fall kunna göra att dennes jaguppfattning blir mer negativ och att självkänslan och 

själförtroendet sjunker, något som stöds av tidigare forskning då var tionde elev känner 

att deras självförtroende minskat i samband med negativa upplevelser på idrotten. Denna 

ambivalens, att trivas med klassen samtidigt som att känna sig hotad av den, kan tyckas 

märklig, men människan kan förklaras som mångfacetterad och hanterar många 

motsägelsefulla känslor samtidigt. 
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Att stå ut ur mängden är något som upplevs som negativt, vare sig det gäller 

idrottsprestation eller utseende. Det kan tänkas att den låga prestationsnivån på 

lektionerna är ett sätt att hålla låg profil och därmed inte utsätta sig för risken att 

misslyckas. En elev som inte aktivt deltar i en fotbollsmatch utan står lite avsides utan att 

försöka få bollen utsätter sig inte för risken att skjuta på mål och missa, eller ännu värre 

göra självmål.  

 

Redan när det konstaterats att någon inte vill stå ut kan det skönjas att en viss jämförelse 

med andra har ägt rum. Hur kan de annars veta att de smälter in? Att det sedan 

framkommer att utseende, åtminstone i viss mån, är viktigt och att det inte är ovanligt att 

tänka på sin vikt gör det ännu tydligare att jämförelser görs. Även om en person inte 

tyckte att utseende inte var viktigt framgick det ändå att framförallt vikt hade stor 

betydelse och onekligen hör vikt och utseende ihop. Denna dualism är nog inte så ovanlig 

bland människor. Att erkänna för andra och sig själv att ens utseende styrs av rådande 

samhällsnorm är kanske inte så åtråvärt.    

 

Enligt Featherstone och Bengs är det en ständig felsökning av den egna kroppen för att 

bibehålla kontrollen. Enligt deras teorier speglar kroppen jaget. Då framförallt tjejer ofta 

ser sin kropp som felaktig på något sätt finns också oron över att ses som annorlunda och 

felaktig av andra.  

 

Att hantera rädslan av att göra fel och att stå ut ur mängden, jämföra sig med andra och 

söka fel på sin kropp samtidigt som att försöka kontrollera situationen och sitt 

uppträdande sätter stor press på eleven och, som Bengs skulle se det, på den sociala 

kroppen. Då kroppen är sammangjuten med individens identitet får den större betydelse 

på idrotten än i andra sammanhang då så stor del av lektionen består av kroppsliga 

aktiviteter som inbjuder till jämförelser elever emellan. Då en negativ bild av kroppen ses 

som ett moraliskt misslyckande sätts självbilden på prov. Pressen kan upplevas att 

komma från andra, och gör det till viss del, men kommer främst från individen själv. Det 

är denna press som undviks när eleven skolkar. Det kan tänkas att det var det som gjorde 

att Karin kände sådan lättnad när hon satt på en bänk bredvid utan att delta på lektionen.  
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Att upplevelserna kring skolidrotten har satt sina spår är tydligt då ingen av 

informanterna sysslar med motionerande på klassiska skolidrottssätt, det vill säga fotboll, 

handboll, basket och så vidare. Detta inte beroende på att de inte inser hur viktigt det är 

att röra sig. Samtliga försöker hålla igång på sitt sätt, men kommer inte riktigt till skott. 

Trots att de inte längre behöver tänka på betyg så fortsätter ursäkterna, men nu alltmer 

ursäkter åt sig själva vilket stärker forskningen av Eriksson m.fl. 

 

Att trivas med dem man idrottar med förefaller vara viktigt. Det kan vara tillräckligt för 

att sluta engagera sig i ett lag. Det brukar heta att brännt barn skyr elden och det är nog 

till viss mån överförbart på människor i dessa situtioner. Att trivas innebär att känna sig 

trygg och att risken för att få negativa upplevelser är liten. När någon har kännt sig otrygg 

är det nog ännu svårare att finna tryggheten. Har rädslan infunnit sig så blir varje negativ 

upplevelse något som ökar på rädslan. Upplevelsen kan ha omfattat någon annan, men 

ändå vara tillräckligt för att andra ska tycka att risken för att det kan hända dem blir 

större. 

 

När skolket pågått ett längre tag upplevs det att man får en stämpel. Individens identitet 

förknippas med skolket. Enligt Goffman skulle detta försvåra att ändra handlingsmönster 

då aktören hela tiden får hjälp av andra att upprätthålla den jaguppfattningen som denne 

visar upp. Detta styrks av att det upplevdes en likgiltighet från lärare och andra elever.   
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8. Slutsatser och fortsatt forskning 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka orsakerna till varför elever skolkar från 

idrottslektionerna. Dessa fyra intervjuer visar på att det är många faktorer som spelar in. 

Grupptryck från andra som skolkade, stress mellan idrottslekttionen och nästa lektion, 

ointresse för idrott och bekvämlighet var de omedelbara svaren. 

 

Det mest framträdande är dock rädsla. Rädsla att göra fel inför andra och rädsla för att stå 

ut och därmed betraktas som annorlunda. Det upplevs att det finns en risk att bli 

utskrattad eller att få negativa kommentarer från klassen om en elev gör något fel, till 

exempel missar bollen eller släpper in ett mål. Även om det handlar om individuella 

övningar finns rädslan. Lisa, som ramlade när hon hoppade bock, blev utskrattad och 

även om hon insåg hur roligt det såg ut upplevde hon en sorts förnedring. Rädslan för att 

stå ut ur mängden framkallar ungefär samma känslor. Att stå ut betyder att vara 

annorlunda och tillsammans med att vara rädd för att göra fel blir att vara annorlunda 

något negativt. Att sedan stå ut på grund av prestation, utseende eller social status spelar 

mindre roll. 

 

När eleven skolkat en tid upplevs det svårare att ta sig i kragen och börja medverka på 

idrotten. Det upplevs som en ond cirkel där ju mer de är frånvarande ju svårare blir det att 

börja närvara. 

 

Denna studie fokuserar på elevens upplevelser runt själva idrottslektionen. Som fortsatt 

forskning skulle det vara intressant att undersöka hur idrottslärarna ser på problematiken 

samt vad som görs från deras och skolledningens sida för att råda bot på problemet. 

Huruvida kursplanen efterföljs ute i skolorna skulle också vara meningsfullt att forska i. 

Det finns också familjeaspekten att ta hänsyn till. Familjen utgör en stor del av barns och 

tonåringars vardag och utgör signifikanta andra likaväl som lärare och klasskamrater. Hur 

påverkas en elev av att dennes föräldrar inte är fysiskt aktiva? Kanske är skolket ett 

resultat av ett handlingsmönster som kommer från hemmet.
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