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Abstract
The main purpose of this study was to investigate young girls  ́and boys´ socialization in sport
involvement and what keeps them motivated do continue. This study is based on a qualitative
method. I have interviewed three girls and three boys, all between 15 and 16 years of age. My main
questions were;  what kind of sports is he/she active in, who introduced him/her to sports, what
keeps him/her motivated to exercise, what do they get from exercising ?

The results of the analysis showed that both girls and boys think of exercise as an important part of
their lives. They where all introduced to sports by their parents, mostly by their fathers. The girls
thought that the main reason why they exercise is to meet friends and have fun. Boys agreed to that
and also said that school always has to come first before training. The main difference between these
children was that some of them (mostly the girls) did not know if a future career in sports is to
anticipate, or if school becomes more time-consuming and there will be no time for exercise. All of
the girls and the boys were sure of what sports they prefer to practice and want to continue
practicing. All of them explained how training makes them feel good and why they like being active.
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Förord

Jag vill tacka min handledare Pernilla Liedgren - Dobronravoff  samt ungdomarna som ställde upp på
intervjuerna. Utan deras medverkan hade uppsatsen aldrig blivit till. Deras positiva och öppna
inställning gjorde det hela till ett stort nöje och en berikande erfarenhet.
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1 Inledning

Idrott skapar mer än bara hälsa då det enligt många forskare också bidrar till att individen genom

relationer med andra utvecklar sociala färdigheter och lär sig fungera i olika sociala sammanhang.

Genom idrott lär individen sig att ha roligt ihop med andra, att vinna och förlora, men också om att ta

ansvar för hur de förfogar över tid. Betydelsen av motion i unga år är stor. För vuxna handlar idrott

främst om att röra på sig, att bli svettig, sänka kolesterolvärdet och förhoppningsvis bidra till en

sundare livsstil. Men tänker högstadieungdomar likadant? Under större delen av människans tid på

jorden har vi livnärt oss genom att jaga och samla vår föda. Fysisk aktivitet var tidigare ett självklart

inslag i våra liv. Först under 1900-talet har de flesta i Sverige fått ett bekvämare liv tack vare den

tekniska utvecklingen. Vi behöver sällan anstränga oss fysiskt för att hålla oss levande, men detta har

i sin tur en nackdel. Människan har blivit allt för stillasittande. Ohälsa är ett begrepp som kopplas

främst till övervikt och osunt levnadssätt. En ändrad kosthållning är en av de stora förändringarna

sedan människor kom på enklare och mer bekväma sätt att producera mat. Allt oftare väljer folk att

få sina måltider serverade genom olika snabbmatskedjor samtidigt som allt fler unga förbrukar mindre

energi än vad de tar in. Detta resulterar i en ökande övervikt bland dagens unga, något som av

folkhälsoforskare beskrivs som en folksjukdom. Som bekant är de flesta små barn pigga på att

utnyttja sina kroppar maximalt, se dess möjligheter och begränsningar genom att springa, hoppa,

klättra. Många har en stor nyfikenhet och lust att lära sig cykla, åka skridskor och pröva på andra

aktiviteter där de kan vara fysiskt aktiva. Men efter puberteten rör sig många allt mindre. En av

anledningarna kan vara att deras tidigare brinnande lust att utforska idrott har nu lugna sig, men också

att andra områden av det dagliga livet kräver mer tid. En sak återstår dock, det är att kroppens behov

av rörelse kvarstår. Det varierar mellan olika personer men alla behöver vi vara i rörelse varje dag.

Under hela socionomutbildningen men framför allt under 6:e terminen har vi diskuterat kring barn och

ungdomars uppväxtvillkor. Något som jag finner intressant och viktigt att känna till är kunskap

beträffande ungdomars idrotts och motions vanor och hur de får tillträde till idrottens värld. Men kan

man idrotta endast för att det är roligt, och behöver idrottsaktiviteten vara något som tar tid och

kostar mycket? Vad är det som motiverar ungdomarna att hålla på med idrott?

1.1 Syfte och frågeställning

Mitt syfte är att belysa hur ungdomar socialiseras in i idrott och vad som motiverar dem att fortsätta?

Mina frågeställningar är;
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- Hur väcktes ungdomens intresse för idrott?

- Vilken idrott är ungdomen engagerad i?

- Vad är det som motiverar ungdomen att fortsätta idrotta?

- Vad får de ut av att idrotta?

1.2 Metod

1.2.1 Kvalitativ metod

Det finns olika former av intervjutekniker att välja mellan, men den som är att  

föredra vid ett arbete som det här är enligt mig, personliga intervjuer. Intervjuerna utfördes därför en

och en. Anledningen till detta var att jag ansåg att det skulle vara lättast för mig att följa informantens

idéer och tankar, också att det skulle vara lättare för mig att bearbeta all data. Intervjuerna var

semistrukturerade, vilket kännetecknas av att intervjuaren har en färdig lista med frågor som ska

besvaras, men är inställd på att vara flexibel när det gäller frågornas följd (Denscombe, 2000). Om

jag hade valt att genomföra gruppintervjuer i stället (eller som ett komplement till personliga

intervjuer) hade jag kunnat få en bredare bild av vad gruppen anser och deltagarna hade kunnat föra

en diskussion med varandra genom att bemöta varandras synpunkter. En risk finns dock att de mer

tillbakadragna personerna inte kommer till tals under en gruppintervju (Denscombe, 2000).

1.2.2 Källor

Uppsatsens empiri består av kvalitativa intervjuer. Undersökningen omfattar intervjuer med sex

högstadieelever i åldrarna 15 - 16 år. Anledningen till att jag valde att genomföra intervjuer var att jag

ansåg de skulle på bäst sätt kunna ge svar på mina frågeställningar. Denscombe (2000) beskriver

intervjuer som den mest flexibla metoden för insamling av data bl.a. för att data kan kontrolleras

beträffande riktighet och relevans under tiden som de samlas in. Det finns dock nackdelar med

intervjuer. Dels är analysen av informationen ofta tidskrävande men också för att intervju hjälpmedlet

(bandspelare, videokamera, anteckningsbok) kan hämma informanten (Denscombe, 2000).  Bell

(1999) påminner om att intervjuer tar lång tid att genomföra, då de ska planeras genomföras och

bearbetas. Förutom de kvalitativa intervjuerna har jag använt mig av sekundärdata i form av litteratur

kring ämnet idrott och information hämtad från Internet.

Denscombe (2000) skriver att forskaren förlorar mycket av kontrollen över arrangemanget om

intervjun genomförs på fältet, och måste försöka finna en plats för intervjun där man kan vara ostörd.
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Tyvärr tog intervjuerna plats i ett rum som inte var ljudisolerat nog och där man till viss del stördes av

en pågående idrottslektion. Däremot genomfördes intervjuerna smidigt tack vare ungdomarnas

samarbetsvilja. Intervjuerna spelades in på band och gav en komplett dokumentation när det gäller

vad som sades under intervjun. Det finns dock saker som en bandinspelad intervju inte kan ge en

redovisning av, exempelvis kroppsspråk, grimaser. Kroppsspråket påverkar också samtalet,

exempelvis om informanten upplever någon fråga som stötande eller om informanten skrattar.

Utskriftsprocessen var inte lika ansträngande som jag hade förberett mig på, då intervjuerna inte tog

lika lång tid som förväntat.

1.2.3 Urvalsdiskussion

Jag sökte mig dit jag ansåg att det för mig skulle bli enklast att få tag i sex ungdomar att intervjua, och

sökte mig till den plats där ungdomar tillbringar sin tid mest, skolan. Av tidsbrist valde jag att

intervjua ungdomarna i skolmiljö, men också för att jag ansåg att det skulle bli lättare för

informanterna att ställa upp på intervjun om den skedde någonstans där de kände sig hemma. En

tidslängd för intervjuerna var förutbestämd, vilket jag informerade ungdomarna om i

informationsbrevet, det rörde sig om ca 45 minuter.

Jag hade på förhand formulerat en intervjuguide med ett antal frågor jag tänkte ställa till ungdomarna.

Jag fick kontakt med en skola som profilerar sig som en idrottsfrämjande skola, där eleverna ges

möjligheter att utöva åtskilliga sporter både under och efter skoltid och där många av ungdomarna är

aktiva på hög nivå inom olika idrottsgrenar. Dock var valet av denna skola inte medvetet, då jag under

en kort tid försökte få kontakt med många skolor på jakt efter eventuella intervjupersoner. I efterhand

ser jag att det finns sannolikhet att intervjupersonerna kan ha ställt upp på intervjuerna av speciella

skäl, kanske förväntade de sig att jag endast ville intervjua de som idrottar på fritiden? Jag

presenterade min uppgift och uppsats idé via telefon till skolans biträdande rektor, samt skickade

iväg ett informationsbrev till skolan (se bilaga 2). Detta brev skickades därefter över till idrottslärare

på skolan och en 9:e klass tog del av informationen via sin lärare. Eleverna blev sedan tillfrågade om

de ville ställa upp och sex stycken frivilliga anmälde sig. De fick även ett informationsbrev att ta med

till sina föräldrar för underskrift (se bilaga 1). De som blev intervjuade lämnade över detta signerat till

sin idrottslärare och till mig.
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1.2.4 Tillvägagångssätt

Efter att intervjun gjordes transkriberades materialet i sin helhet och jag började därefter dela upp

intervjupersonernas svar efter olika teman. Dels ville jag få klarhet i vad var och en av dem kände

och tyckte kring varje fråga och på så sätt få kunna hitta likheter och skillnader mellan

intervjupersonerna. Analysen av materialet har gjorts med hjälp av teorier och begrepp som jag

anser är relevanta för att läsaren sak få insikt i vad uppsatsen berör. Inom forskningen kan man

använda sig utav två metoder att dra slutsatser, induktiv och deduktiv metod (Thurén, 1991). 

Undersökningen har bearbetats induktivt, vilket innebär att jag analyserat materialet och har dragit

generella slutsatser utifrån den fakta jag har samlat in. Thurén (1991) upplyser om att man kan

komma fram till en större eller mindre sannolikhet, men kan aldrig vara hundraprocentigt säker på en

induktiv slutledning.

1.2.5 Reliabilitet och validitet

Studien har genomförts i ungdomarnas skolmiljö och de har i förväg varit informerade kring

intervjuns upplägg, något som kanske missuppfattades. En av ungdomarna sade att eleverna trodde

att de skulle intervjuas i grupp. Jag har därför anledning att anta att de kände sig mer oförberedda

när jag kom för att genomföra intervjuerna. Detta kan ha påverkat deras svar och förändrat deras

inställning till uppgiften.

Validitet innebär att man frågar sig om data och det sätt man har fått data är riktig.                 Jag

önskar att jag hade haft mer tid att genomföra intervjuer och kanske gjort både enskilda och

gruppintervjuer för att få en större förståelse för ungdomarnas erfarenheter av idrott. Jag anser att

frågorna jag ställde kunde ha utvecklats mer, och att jag inte var tillräckligt kunnig i intervjuteknik. I

efterhand är jag kritisk till hur jag exempelvis ”sufflerade” för tidigt, d.v.s. stressade fram svar i rädsla

för den pinsamma tystnaden. Jag ser ändå att jag har lyckats få fram uppgifter som är tillförlitliga och

som i många fall stämmer in på vad tidigare forskning har uppmärksammat.

1.2.6 Etiska överväganden
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Intervjun spelades in på band och informanterna återgavs samma information kring intervjuns syfte

och upplägg som stod skrivet i informationsbrevet (se bilaga 1) de fick signerade av sina föräldrar.

Informanterna fick vid intervjutillfället även reda på att den information intervjun ger kommer att

hanteras på ett konfidentiellt sätt. Ämnet intervjun berör kan te sig vara ganska okontroversiellt, men

har ändå behandlats på samma sätt som vilket annat ämne som helst. Därför är ungdomarnas namn

och bostadsort fingerade för att säkra anonymiteten. Intervjupersonerna blev också informerade om

att det på kassettband inspelade material från intervjun kommer att sparas för eventuell granskning av

handledare.

1.3 Begrepps definition

Under uppsatsskrivandets gång fick jag revidera min inställning till idrottens betydelse. Det första som

slog mig när jag började botanisera bland litteratur om idrott och hälsa var att jag inte hade klart för

mig vad begreppet idrott står för. Det finns många definitioner av begreppet, och jag väljer att

presentera en del av den intressanta forskning som är värd att belysa.

Begreppet idrott är inte något lättolkat begrepp, då definitionen av begreppet har förändrats genom

åren. Själva ordet idrott härstammar från isländskan och betyder ”färdighet” (Ekberg & Erberth,

2000). Begreppet har omformulerats ett flertal gånger för att bättre passa dagens språkbruk och

dessa förändringar tyder också på hur man har modifierat synen på idrott.

Bevis på detta finner man i dessa två förklaringar till begreppet idrott, och där det skiljer nästan 100 år

mellan dem.

”Idrott, färdighet idkad i syfte att uppöfva och utveckla fysisk eller andlig förmåga hos

människan” (Nordisk familjebok, 1910).

” Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt, och må bra ”    

 ( Idrotten vill, Riksidrottsförbundet 1995).

Ibsen et al (1993) fastställer begreppet idrott utifrån 3 olika former:

*  Föreningsidrotten, som är den första formen och där fysisk aktivitet erbjuds av

föreningar eller klubbar. Idrottsutövningen sker på fritiden och syftet med deltagandet är prestation,
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konkurrens eller/och social samvaro.

* Elitidrott är den andra formen. Med elitidrott anser man fysiska prestationer på hög

nivå i en särskild idrottsgren, där det finns specifika regler för hur en tävling bedöms och en prestation

värderas.

* Den tredje och sista formen är idrott utanför föreningar. Detta kan försiggå

oorganiserat men också i organiserade former. Exempel på dessa är gymnastik, aerobic på

hälsocenter osv. Den sortens idrott är inte prestationsinriktad och är inte heller knuten till en bestämd

idrottsgren (Ekberg &Erberth, 2000).

I Nationalencyklopedin beskrivs idrott som dels en frivillig organiserad folkrörelse, som ett skolämne

och som oorganiserade aktiviteter av många slag (Ekberg & Erberth, 2000).

Göran Patriksson väljer i sin avhandling Socialisation och involvering i idrott (1979) att definiera

idrott som en institutionaliserad tävlingsinriktad fysisk aktivitet, där den fysiska prestationsförmågan

betonas, och där deltagandet styrs av regler, som formulerats av de officiella idrottsorganisationerna”

(Patriksson, 1979). Patriksson (1979) tar i sin bok upp andra närliggande begrepp med

utgångspunkt i dimensionerna fysisk prestationsförmåga och regelstyrning. Där det råder hög

regelstyrning och höga krav på fysisk prestationsförmåga, är i begreppet sport, så som bil- och

hästsport, och begreppet idrott. Där det råder låg regelstyrning är i lek och fysisk rekreation.

I Lars-Magnus Engströms bok Idrottsvanor i förändring (1989) anser författaren att innebörden i

begreppet idrott bör förklaras som en fysisk aktivitet vars huvudsakliga innehåll och syfte är att

* bedriva kroppsövning för att därigenom bibehålla eller förbättra den fysiska prestationsförmågan

eller

* genom kroppsövning få rekreation eller

* uppnå tävlingsresultat där den fysiska prestationsförmågan är avgörande.

Denna definition preciserar syftet med idrottsutövandet, dvs. att idrott är de speciella former av

kroppsövningar som människor väljer att hålla på med för att fördriva sin tid eller för att förbättra sin

prestationsförmåga. Denna beskrivning utesluter därför aktiviteter som blåbärsplockning,

trädgårdsarbete eller fysiskt aktivitet under arbete i hemmet att kallas för idrott.  Idrott är således

kroppsövning som iscensätts med ett bestämt syfte (Engström,1989).

Jag väljer att använda mig av Riksidrottsförbundets officiella definition av idrott;” Idrott är fysisk
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aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt, och må bra (Idrotten vill,

Riksidrottsförbundet ,1995). Definitionen kan tillsynes vara bred, men utesluter på så vis inte fysisk

aktivitet som jogging, cykelåkning. I mitt arbete kommer jag med begreppet idrott att inkludera både

organiserad motions- och rekreationsidrott, så som gymnastik, löpning, jogging, stavgång, spontan

idrott, dvs. sådan som sker utanför idrottsorganisationerna, till organiserad tävlingsidrott, som

kännetecknas av att deltagandet styrs av fastställda regler.

1.4 Fortsatt framställning

Jag kommer att inleda med tidigare forskning i kapitel 2 kring ämnet innan jag presenterar

intervjupersonerna och deras tankar kring idrott. Jag har använt mig av ett urval av tidigare forskning

i ämnet. En del av böckerna har några år på nacken och därför har jag också letat efter mer aktuella

rön. I kapitel 3 kommer jag att göra ett sammandrag av informanternas svar och i kapitel 4 kommer

jag att analysera det.
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2 Tidigare forskning och teorier

Idrotten dominerar stort bland ungdomar och hör faktiskt till ungdomens mest populära

fritidssysselsättning. Pedagogerna och forskarna Per Nilssons och Bengt Larssons riksrepresentativa

studie av ungdomars fritids- och kulturliv visade att 40 procent av ungdomarna sade sig välja idrott

som fritidsaktivitet. (Idrott, kön och genus- en kunskapsöversikt) I studien framkom även att

ungdomens föreningsidrottande minskade ju äldre de blir. 62 procent av ungdomarna i åldern 13-15

år var medlemmar i en idrottsförening medan bland 16-18-åringarna var andelen 52 procent. I

Sverige är nästan hälften av landets 7 miljoner invånare mellan 7 och 70 år medlemmar i en

idrottsförening. Av dessa är ungefär 2 miljoner aktiva utövare. I åldrarna 7 till 15 år är drygt två av tre

pojkar och varannan flicka med i en idrottsförening. (Idrottssverige- en presentation av

Riksidrottsförbundet)

2.1 Socialisation in i idrotten

En intressant fråga är om den unges motions- och idrottsbeteende påverkas av hur hans eller hennes

föräldrars nuvarande eller tidigare idrotts och motionsvanor ser/har sett ut. De flesta idrottsforskare

framhåller att barn och ungdomar socialiseras in i idrott. Begreppet socialisation skapades i början av

1900-talet av den franska sociologen Emile Durkheim, med vilket han avsåg den vuxna generationens

påverkan på dem som ännu inte är mogna för samhällslivet, d.v.s. barnen. Vanligen framställs familjen

och skolans som de mest betydelsefulla institutionerna för socialisation. Socialisationen kan beskrivas

som en livslång process där individen tar in värderingar, beteenden, attityder och kunskaper från

andra individer och grupper i sin omgivning (Angelöv & Jonsson, 1990).

Författarna till boken Idrottspsykologi förklarar begreppet socialisation som ”...den

interaktionistiska utvecklingsprocess genom vilken individen lär sig och tillägnar sig en

uppfattning om vem man är och hur man förhåller sig till sin omvärld ”( Hassmén & Hassmén

& Plate, 2003). Socialisation omfattar därmed individens förhållningssätt, sätt att bete sig,

kommunicera, tycka och tänka. Detta gör i sin tur att personen kan fungera i olika sociala

sammanhang.  Individens personlighet formas och socialisering sker genom relationer med andra

individer, genom observation, modellinlärning, och genom att individen drar slutsatser och prövar sig

fram.

Enligt socialisationsteorin sker primära socialisationen under barndomstiden. De flesta
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socialisationsteorier lägger också tonvikten vid barndomstiden, då man anser att individens utveckling

och personlighet grundläggs under barndomen. Socialisationsagenter som verkar i olika sociala

kontexter, så som familjen, vänner, lärare, agerar som förmedlande länkar som påverkar barnet i sina

framtida val (Hassmén & Hassmén & Plate, 2003). Den första perioden kallas för den receptiva

fasen, och syftar till de första 20 åren av ens liv. Den andra perioden kallas för den expansiva fasen,

då individen på olika sätt försöker tillämpa de kunskaper man lärt sig. Det gör vi genom att skapa en

tillvaro och etablera oss som vuxna och självständiga människor. Den sekundära socialisationen

innebär att individen tillägnar sig och lär sig behärska specifika färdigheter, så att denne uppträder i

enlighet med samhällets normer och målsättningar. Den sekundära socialisationen är framför allt

kopplad till skolmiljön. Därtill bör man understryka att alla individer, barn som vuxna, inte är passiva

mottagare i socialisationen utan agerar aktivt och har en viktig roll i socialisationsprocessen. Man

skiljer mellan primär och sekundär socialisation (Angelöv & Jonsson, 1990).

Den primära socialisationen syftar på den process som gäller att tillgodose barnets kognitiva,

känslomässiga, sociala utveckling under barnets första levnadsår. Men primär socialisation behöver

inte vara begränsad till barnets första levnadsår utan vi lever hela livet i olika primära sammanhang, i

kontakt med andra människor, som i sin tur påverkar våra liv (Angelöv & Jonsson, 1990).

2.1.1 Habitus

Människors beteenden och förhållningssätt är i stor grad formad av tidigare erfarenheter och

omgivningsförhållanden. Olikheter mellan individer kan därför vara relaterade till olikheter i

uppväxtvillkor. Inställning till idrott i olika former kan därför sägas variera mellan individer och

grupper av individer.  Idrotten med sitt mångsidiga innehåll kan betraktas som ett kulturellt fält där en

samling av individer finner olika värden och uttryckssätt som i avsiktliga och oavsiktliga

reproduktionsprocesser överförs till nästa generation. Enligt sociologen Pierre Bourdieu fyller

individens val av idrott ett socialt behov. Idrottens olika grenar erbjuder utövaren olika

förhållningssätt till den egna kroppen och till fysisk prestationsförmåga, som i sin tur i olika grad är

anpassade till de sociala klassernas habitus. Begreppet habitus kan förstås som ”det system av i

kroppen och sinnet inpräglade vanor och dispositioner, de för givet tagna preferenser, som

verkar bestämmande på hur individen handlar, tänker, uppfattar och värderar sin omvärld”.

(Engström, 1989). Formandet av habitus sker redan under barndomen och livsstilen är ett resultat av

habitus i praktiken, exempelvis val av den idrott man utövar. Men Bourdieu vill använda
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livsstilsbegreppet inte endast som något obestämt uttryck för identitet, personlighet, smak,

handlingsmönster e.t.c utan som ett uttryck för klasstillhörighet, och som koordinator i

reproduktionen av klassystem (Löfgren & Norell, 1994). Idrotten erbjuder därför ett fält där olika

sociala behov kan uppfyllas. Således kan man se att valet mellan att idrotta eller inte likt valet av

idrottsgren inte i första hand handlar om fysisk prestationsförmåga eller lämplighet utan om kulturell

och social uppväxtmiljö. För att begripa och förklara människors idrottsbeteende måste man veta

något om den miljö individen växt upp i och om samspelet mellan individ och miljö. Individens miljö

kan bestå dels av närmiljö, t ex familj, vänner, skola och fritidsmiljö men också av materiell och

ekonomisk standard som kan inverka på praktiska möjligheter till att kunna utöva idrott (Engström,

1989).

Lars- Magnus Engström framhåller i sin bok Idrott som social markör (1999), att den fysiska

aktiviteten ofta har ett ändamål som t.o.m. kan vara viktigare än aktiviteten i sig. Detta kallar han för

investeringsvärdet och beskriver det som en medveten investering för uppnå ett mål, för att få en

attraktivare kropp, förbättra sin hälsa, eller göra karriär.

Idrott kan även ha ett värde i sig, dvs. ett egenvärde. Man idrottar för att ha roligt eller att få uppleva

spänning, och det är tillräcklig anledning för att utöva idrott. Engström jämför det med barns lek, där

leken inte styrs av utifrån kommande regler och att ”barn leker för att leka”.  Däremot kan individen

uppskatta idrottens egenvärde samtidigt som idrotten på ett omedvetet plan utgör en form av

investering. Det kan röra sig om en önskan om att få tillhöra en särskild grupp eller att göra det som

känns naturligt och riktigt att göra, och på så sätt ger man klara signaler till omgivningen om sin livsstil

(habitus) och smak (Engström, 1999).

2.1.2 Den kulturella moderniseringen och individualiseringsprocessen

Thomas Ziehe, tysk socialisationsforskare och verksam som professor vid universitet i Frankfurt,

blev på 70-talet erkänd i Norden. Han hade då skrivit en avhandling som gav nya perspektiv på då

aktuella tendenser i ungdomskulturen, och Ziehe (1993) har sedan dess fortsatt analysera förhållandet

mellan individ och samhälle. Ziehe har ett särskilt intresse av att definiera vad den kulturella

moderniseringen i vår tid betyder för vardagen och det inre livet, och för individernas möjligheter att

hantera de ändrade livsvillkoren och möta modernitetens utmaningar. Han ser att människors

livsvärld har förändrats, på så sätt att samhället ger oss allt fler möjligheter att uttrycka och reflektera

över oss själva och vår identitet. Det finns också en görbarhet, vilket innebär att individen upplever att
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den kan åstadkomma precis vad som helst, och på detta sätt får mer ansvar. Även den ökande

individualiseringen som medför att individen har möjlighet välja inom allt fler områden, så som

levnadssätt. Alltså är handlingsmöjligheterna fler men de faktiska handlingsramarna kan vara

begränsade. Ziehe uttalar sig kritiskt till hur människor utsätts för press och själva utsätter sig för

press. Man registrerar, jämför och bedömer. Som exempel skildrar han den pedagogiska och

framtidsrelaterade press som ställs på ungdomar i skolan och andra institut (Ziehe, 1993).

Individen har med tiden kommit att ses som alltmer individuell. Dels genom att hon har separerat från

ett kollektiv, samt i högre utsträckning frikopplad från tid och rum. Individen har lärt sig att se på sin

kropp som personlig och en ensak för individen, men det har istället inneburit att individen själv får ta

ansvar för hur hon ser ut och för hur hon mår. Kroppen blir nu ständigt utsatt för pågående

bedömningsprocess, där ungdomlighet, skönhet och hälsa idag utgör en norm för hur ett bra liv ser

ut. Genom att idrotta, äta rätt, köpa skönhetsprodukter och på andra sätt aktivt vårda den egna

kroppen uppnår man hälsa och ett ”gott liv” (Fagrell & Nilsson, 1998).

2.1.3 Könsskillnader i ungdomars idrottsvanor

Stig Elofsson, statistiker och docent vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet, har

under flera års tid forskat i barn och ungdomars fritids- och idrottsvanor. Han har bland annat

intresserat sig för frågan beträffande vilka värden som flickor och pojkar söker inom idrotten. Han

syftar då på tidigare forskning som framhåller att idrotten upprätthåller traditionella könsroller samt att

flickor är mer intresserade av sociala relationer och är mindre seriösa och ombytliga i sitt

idrottsutövande än vad killar är. Elofssons egna forskningsresultat visar bland annat att ungdomar

oberoende av kön, ålder och tillhörighet i en idrottsförening tycker att det viktigaste med idrotten är

att ha roligt, att få träna och känna gemenskap. Dock finns det skillnader mellan könen då pojkar

tenderar att lägga större vikt vid tävlan och prestationer, att träna upp sina kroppar och att få spela i

det bästa laget, medan flickorna strävar mer mot att framhålla idrottens sociala värden, d.v.s. att träffa

vänner, uppleva gemenskap och att ha roligt. Elofsson konstaterar således att könsskillnaderna främst

inte handlar om att flickor lägger större vikt vid idrottens sociala värden utan snarare om att pojkar

lägger större vikt på prestation och tävlan. Definierar man idrott med betoning på prestation och

tävlingsinriktning blir följden att flickor i högre grad måste socialiseras till att bli mer tävlingsinriktade

(Idrott, kön och genus- En kunskapsöversikt). Pojkar socialiseras nästan enbart direkt in i

organiserad tävlingsidrott, där lagidrotterna dominerar (särskilt fotboll). I en studie som genomfördes

1987 på ca 4000 elever från årskurs 1 i grundskolan till och med årskurs 3 i gymnasieskolan, visar att i
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ålderskategorin 13-15 år, var 61 % av flickorna och 71 % av pojkarna är aktiva medlemmar i

idrottsföreningar. Andelen aktiva utanför förening i samma åldersgrupp, var ca 14 % bland flickor

och 9 % bland pojkarna (Engström, 1989). En färskare undersökning från 2003, gjord av

Riksidrottsförbundet visar att av ungdomar mellan 15-19 år, är 90 % av flickorna och 85 % av

pojkarna utövar någon form av idrott minst en gång i veckan (www.rtf.se).

Riksidrottsförbundet redovisar på sin hemsida på Internet resultat från den årliga och rikstäckande

undersökningen, ”Ungdomsbarometern”, där ungdomar svarar på frågor om sin hållning gentemot

idrott och motion samt sina egna idrotts- och motionsvanor. År 2003 sände Riksidrottsförbundet ut

enkäter till 12000 ungdomar. Studien hade cirka 60 procents svarsfrekvens.

På frågan vilket/vilka är de främsta skälen till att de idrottar/motionerar, svarade de tio procent av

killarna och fem procent av tjejerna att det var för att träffa sina kompisar. 40 procent av killarna och

31 procent av tjejerna svarade att de idrottar/motionerar för att det är roligt. Emellertid var det

endast sju procent av killarna som idrottar för att gå ner i vikt, jämfört med 18 procent av tjejerna

som har viktnedgång som främsta mål. För killarna är det istället mer viktigt att öka sin

prestationsförmåga, där 15 procent av killarna och sex procent av tjejerna uppgav att det var ett av

målen med deras träning (Internet, Riksidrottsförbundets undersökningar, Ungdomars motionsvanor).

3 Presentation av intervjuerna

3.1 Presentation av intervjupersonerna

Jag väljer att beskriva ungdomarna efter det första de sade när de fick frågan om de ville presentera

sig själva.

Tjejerna

Lovisa, 16 år, bor i Lyckeby. Spelar fotboll på fritiden.

Hanna, 16 år, bor utanför Lyckeby. På fritiden umgås hon med sina kompisar, fikar, och tränar rätt

mycket. Hon är medlem i Friskis och Svettis och brukar springa utomhus med en kompis.

Elin, 15 år. Bor i Lyckeby med sina föräldrar och bröder. På fritiden så tränar hon. Tävlar i

kampsport på helgerna, och det mesta kretsar kring skolan och träning.

Killarna

Magnus, 16 år. Bor utanför Lyckeby. Spelar fotboll på fritiden, 3 gånger i veckan. Brukar också träna

på gym.
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Björn, 15 år gammal, bor i Lyckeby, uppger att han lever ett ganska lyckligt liv.

Jan, 15 år, bor Lyckeby. Han har två syskon, och bor ihop med sina föräldrar. Tränar en del på

fritiden, basket och på gym.

3.1.2 Introduktion till idrotten

När Lovisa var liten umgicks hon med en tjej som spelade fotboll och då ville hon precis som sin

väninna också spela fotboll. Hon började själv spela och tyckte att det var jätteskoj.  Sedan dess har

det varit roligt och hon har fortsatt. Hon har även äldre bröder, som brukade spela fotboll med henne

i trädgården när hon var liten. Lovisa har provat på ridning, det var hennes pappa som tyckte att hon

skulle rida. Han hade själv gjort det när han var barn. Hon slutade för ett år sedan, då hon inte längre

tyckte om det.

Även Hanna har tidigare spelat fotboll samt provat på andra idrotter. När Hannas var yngre var

hennes pappa fotbollstränare för det lag hon spelade i och hennes kompisar spelade också i samma

lag. Med aerobicträning på Friskis började hon för att en kompis tränade där.

För Elin var det mammans intresse i kampsport som gjorde att Elin öppnade ögonen för idrott. Hon

följde med sin mamma på en judo uppvisning i Malmö och tränarna på stället informerade om deras

verksamhet och lockade nya medlemmar. På så sätt blev hon intresserad av det. Hennes pappa har

tidigare varit aktiv i kampsport och nu är han tränare på klubben. En av hennes bröder tränar också

judo. Hennes mamma har planer på att återuppta träningen.

Magnus var fyra år gammal när han började med fotbollen. Den gången följde han med en släkting på

fotbollsträning och han har fortsatt sedan dess. Magnus pappa uppmuntrar honom att idrotta och

stödjer honom med inköp av utrustning. Björn uppgav att han länge haft uppfattningen om att om

man låter sig själv förfalla, visar man bara på dålig vilja. Björn sade att genom att vara fysiskt aktiv

visar man för sig själv och för omvärlden att man faktiskt anstränger sig. Han refererar till dagens

samhälle där man, enligt honom, inte anstränger sig mycket i andra lägen, så kan man åtminstone visa

att man kan lägga ner vilja på att vara fysiskt aktiv. Björn säger att hans pappa delar hans tankegångar

om att visa vilja, men pappan visar det kanske på ett annat sätt än vad han själv gör.

Den första idrott Jan provade på var fotboll. Han började spela med sin pappa när han var sju år, och
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började spela i klubb med sina vänner. Hans pappa har alltid spelat fotboll och var assisterande

tränare för Jans lag. Jan slutade ca fem år senare. Han testade sedan på andra sporter t.ex.

amerikansk fotboll, då var det han och en annan kompis som skulle prova på det. Kompisen slutade

men Jan tyckte att det var roligt och fortsatte själv ett tag. Han började med basket för två år sedan.

Jans mamma tränar på Friskis o Svettis.                                                

3.1.3 Motivationen att fortsätta idrotta.

 För Lovisa betyder idrotten mycket. Hon säger att utan någonting att göra hade hon varit helt rastlös

och klättrat på väggarna hemma. Det är både skönt att komma iväg ibland och ha något annat att

tänka på än skolan. Lovisa tycker att det som är roligt med idrott är att få röra på sig och springa. Det

tycker hon är bra idrott. Men att träffa kompisarna är också väldigt viktigt. Anledningen till varför

kompisarna är så viktiga är att det skulle ha varit tråkigt att träna utan någon vän med sig. Också för att

hon och vännerna stöttar och pushar varandra att prestera mer och inte ge upp. Det gäller både på

fotbollsträningen som under styrketräningen. Lovisas fotbollskompisar är de som står henne närmast

för tillfället, eftersom de har fotbollen gemensamt. Hon känner också att det är extra roligt att träna nu

när hennes lag har blivit så duktiga. Lovisa säger att hon inte håller med om vad vissa killar säger om

damfotboll, att det är dåligt och att tjejer inte kan spela fotboll:

- Det är klart att man kan spela fotboll, men säkert inte samma sak som spela ”killfotboll”,

killar e ju alltid fysiskt starkare.( Lovisa)

Hon tycker att tjejer nog kan göra det mesta, men personligen så vågar hon inte prova på

kampsporter, fastän hon tycker det verkar roligt. Hon är rädd för att få smällar i ansiktet. Hanna

tycker om den idrott hon utövar mest på grund av att det är en idrott med stor variation, bestående av

både kondition och styrka. Passen som ibland leds av unga ledare innehåller ofta bra musik, vilket hon

anser är mycket viktigt. Hanna känner att hon lätt kan släppa loss, vilket känns verkligen härligt. Det

rensar luften, bättrar på humöret, om man känner sig arg eller glad, säger hon. Hanna motiveras att

hålla på med gympa och aerobic för att hon känner att hon mår bra och kan koncentrera sig bättre i

skolan. Hon märker av att hon kan ta hand om situationer bättre och blir inte lika stressad. Men hon

framhåller också att det är roligt, annars hade hon aldrig gjort det hon inte hade tyckt att det var kul.

Sedan hon slutade med fotbollen har hon kunnat disponera över sin tid bättre. Till Friskis kan hon gå

när hon själv känner för det.
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Elin tycker att den idrott hon sysslar med är kul och att hon har många kompisar i klubben. Hon

framhåller att hon har svårt att finna motivation att göra någonting som hon inte tycker är roligt, då bryr

hon sig inte om det. Hon har roligt med sina vänner i klubben och hon gillar också att åka iväg med

dem på träningsläger. Elin berättade också om hur hennes motivation och tävlingslust, som ett tag var

så gott som borta, kom tillbaka efter att hon bytt tränare. Hon säger att tack vare detta har hon blivit

så mycket bättre än vad hon var förr. Hon beskriver att den förre tränaren blev sur när någon i laget

förlorade och att han brydde sig mest om hur det gick under tävlingarna. Den nya tränaren bryr sig

jätte mycket och ser inte bara till placeringen och om man hamnar på prispallen eller inte, utan ser till

helheten, hur man har agerat under tävlingen och hur ens teknik är. Därför har hon också utökat sina

träningstider, från att ha tränat en till två gånger i veckan till det hon tränar nu. Hennes inställning till att

tävla förändrades också i och med den nya tränarens inställning, och nu tycker hon om att tävla.

För Magnus är det de stora fotbollsturneringarna som är en av de stora behållningarna med hans

idrott. Han kommer att åka ner i Europa och tävla med sitt lag nu i sommar. Han har tyckt att det har

varit roligt sedan han började för tolv år sedan och har heller inte haft en tanke på att sluta.

Björn motiveras att idrotta framför allt för att visa för sig själv och för omvärlden att han kan

anstränga sig själv, visa vilja och nå resultat. Han säger att han får en tillfredsställelse i det. Björn

föredrar att hålla på med kondition och styrka och uppger att han inte gillar lagsportsfolk. Han har

tidigare provat på att spela amerikansk fotboll samt innebandy, men gillade varken tränaren eller

människorna. Det han har svårt för, uppger han, är inställningen. Han upplever att den från första

början är väldigt tävlingsinriktad, att man hela tiden måste försöka glänsa över dem man idrottar

med/mot, och trycka ner varandra. Det handlar inte om någonting annat, säger han.

Jan upplever också att idrottandet ger honom en viss tillfredsställelse.

- Det är skön på något sätt, att bara röra på sig. Att vara fysiskt aktiv.(Jan)

Han har haft tankar på att prova på andra sporter, t.ex. friidrott, men sen kom andra sporter i vägen.

Jan gillar alla idrotter som man rör sig i, lagidrotter och individuella idrotter. Han vill inte påstå att han

tycker om någon idrottsform mer än någon annan, utan säger att så länge han kan vara fysiskt aktiv är

han nöjd.
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3.1.4 Hur ofta idrottar ungdomarna idag?

Lovisa och hennes lag tränar tre gånger i veckan per termin och har sedan två veckors uppehåll.

Sedan kör de rätt hårt. De värmer upp med att springa, sen har de en bollövning där de övar skott

och passning, därefter har de anfallsövning för att till sist avsluta med att spela fotboll. Ett

träningstillfälle brukar vara i 1,5 timmar. Hanna tränar i genomsnitt fyra gånger i veckan, men det kan

sträcka sig upp till sex gånger. Det är beroende på hur mycket annat hon har att göra. Hon föredrar

att variera mellan styrka och kondition i grupp och att löpa med en kompis, för att inte bli uttråkad.

Hon har ofta sena träningar, från klockan åtta till halv tio på kvällen, och har lärt sig att planera så att

hon hinner göra läxorna innan träningen, för att slippa tänka på det när hon kommer hem.

Elin tränar fem dagar i veckan vilket blir ca åtta timmar i veckan sammanlagt. Hon har även ett s.k.

fys-pass på fredagar. I det ingår både löpning och styrketräning. Fys-passet består av intervallträning,

där man springer med intervaller varvat med att hoppa hopprep, armhävningar, situps mm. Efter fys-

passet har hon judoträning. Elin beskriver att det blir ganska mycket idrott i veckan. Utöver träningen

har hon också tävlingar att tänka på. Dessa varierar i perioder. Före sommaren har hon fyra tävlingar

på rad och ett träningsläger som väntar.

- Alltså, det var inte jätteroligt i början, det var mest grundläggande. Men nu så är det jätte

roligt, nu när man börjar bli bättre och så. (Elin)

Magnus styrketränar på gym någon gång i veckan och spelar fotboll tre gånger i veckan. Hans lag

spelar i två serier och de ligger i toppen. Utöver detta är han intresserad av att köra cross på

helgerna, någonting som han brukar göra tillsammans med sin storebror.

Björn föredrar att träna sin kondition och styrka och tränar detta genom att löpa ute. Det gör han

någon gång i veckan. Han anser det inte vara mycket, men orkar med att springa någon kilometer vid

varje tillfälle.

Jans schema är fullspäckat med idrott på skoltid och fritid. Förutom gymnastiken i skolan som är på

tisdagar, onsdagar och fredagar (då räknar han med idrott som sitt tillval i skolan) tränar han själv på

lördagar. Därefter är han baskettränare åt tioåringar. På tisdagar tränar han själv på gymmet. Han

säger att han hinner med allt, vilket han tycker är ganska viktigt. Om han behöver mer tid på skolan så

måste ju idrotten komma i andra hand vissa dagar. Jan säger att skolan egentligen alltid går före.
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3.1.5 Betydelsen av familj och vänner för idrottsutövning

Många av Lovisas vänner bor på annan ort och därför hinner hon inte träffa dem så ofta. Istället är hon

glad över att ha sina fotbollsvänner. Hon säger att hon inte vågar prova på nya sporter själv och vill

helst ha en kompis med. Om hon hade en kompis att göra någonting nytt med så skulle det säkert

varit jätteskoj att t.ex. vara ute och springa eller styrketräna någon dag, så man blir stark, säger hon.

Familjens och vännernas idrottsvanor har också påverkat henne i val av idrott, då hennes bröder var

de som visade henne hur fotboll spelas vilket hon redan då tyckte det var jätteskoj. Hon provade

även på att rida, någonting som hennes pappa uppmuntrade henne till, men slutade trots att hon fick

ett erbjudande om att få en egen häst, då hon längre inte tyckte att ridning var roligt. Hennes föräldrar

ställer alltid upp och kör henne till varenda träning. Lovisa beskriver idrott som någonting man gör för

att må bra, för henne är idrott att röra på sig och bli svettig och man ska bli trött. Lovisa tror att man

uppnå det genom att springa, gå på Friskis och Svettis eller styrketräning. Men man kan även träna

hemma. Att gå är inte idrott enligt Lovisa.

Hannas fotbollsintresse väcktes redan i unga år, och det tack vare Hannas pappa som själv var

tränare och som fick henne att börja spela. Hon har dock tagit en paus för att hinna med skolan, men

idrottar fortfarande. Några av hennes vänner spelade också fotboll. Nu när hon främst håller på med

konditionsträning i grupp och löper, har hon vänner att göra det ihop med. Hon har både en

löparkompis och en Friskis kompis. Friskis kompisen var redan medlem när de träffades för första

gången och hon värvade Hanna. Hon säger att hennes vänner har inspirerat henne. I Hannas familj

utövar alla någon form av idrott och det har påverkat Hanna, enligt henne själv.

- Det beror rätt mycket på vad ens föräldrar gör. Man tar ju efter sina föräldrar. (Hanna)

Elins mamma och pappa med deras stora intresse för kampsporter blev hennes förebilder. Alla

hennes vänner i klubben är också betydelsefulla för henne.

Magnus beskriver sin pappa som den som har uppmuntrat honom att hålla på med fotboll, bl.a.

genom att inhandla ny utrustning. Även för Jan är pappan som först fick honom att börja, så han har
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alltid spelat fotboll. Han tränade Jans lag.

Björn beskriver sina föräldrars och sina vänners idrottsvanor som obefintliga, och att varken hans

pappa eller mamma idrottar. Däremot tränar hans storebror styrketräning.

3.1.6 Tankar kring framtida karriär inom idrotten

Som det ser ut idag, säger Lovisa att hon trivs bra i sitt lag och tycker faktiskt att nu när laget börjar

komma upp i division och möter nya lag är det ännu roligare att spela än det var innan. Just nu

kretsar alla tankar kring fotbollen och hon umgås mest med sina fotbollskompisar. Hon befarar att när

hon blir äldre och träffar andra som inte spelar fotboll, då vill man kanske mer vara med dem, och på

så sätt dras man mer å mer ifrån fotbollen. Hon säger att hon inte tänker att hon måste bli proffs, men

vill ändå inte sluta spela och sluta röra på sig. Hon är rädd att om hon lägger av med fotboll så

kommer hon bara att sitta hemma. Det viktigaste för henne just nu är att utvecklas mer och mer och

sen får hon se om hon blir proffs eller inte. Hon tror också att det kommer bli svårare att hinna med

fotbollsträningen när hon blir äldre och börjar arbeta. Några av de äldre tjejerna i hennes lag hinner

inte alltid med träningen eftersom de jobbar. Hon vet inte hur länge hon kommer att hålla på med

fotbollen. Nu när hon går i skolan passar träningstiderna henne, och tränarna säger att skolan går före

träningen.

- Har man något viktigt som skolan då får man hoppa över. Men man känner sig ändå så när

man hoppar över , att det kanske inte e så bra, men då har man inget val...Jag tycker också att

skolan går i första hand nu, när man e i nian,  och har betyg att tänka på och att komma in på

gymnasiet. Så det är viktigt. (Lovisa)

Hanna har funderat på att bli ledare på Friskis och Svettis. Hon har tagit reda på att för att bli ledare

behöver hon en viss utbildning som kan ta något år samt att man måste ha fyllt 18 år för att bli ledare.

Men hon tänker göra det när hon börjat studera på högskolan efter att ha tagit studenten.

Elin har till viss del redan gjort karriär då hon i år tog tredje plats i Junior SM och fick tack vare det

blått bälte i karate. Året innan tävlade hon i ungdoms SM och kom på andra plats. Idag har hon

förvärvat uppemot 60 medaljer, och säger sig ha mer att ge då hon bara har tävlat mycket i ungefär

ett år. Alla som tränar i laget har målet att komma till OS, och det är Elins mål också. Dock måste hon

förutom att träna i Sverige åka på träningsläger utomlands och träna för att bli ännu bättre för att
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sedan kunna kvalificera sig till OS. Innan dess måste man också vara i seniorlandslaget. På frågan hur

länge hon kan tänka sig fortsätta blev svaret :

- Alltså, just nu så känns det som jag aldrig kommer tröttna på min idrott, men man vet aldrig

hur det kommer bli, man kanske, skolan tar för mycket plats eller, jaa, nåt kommer i vägen.

(Elin)

På frågan om Magnus har tänkt på att göra karriär inom fotbollen blev svaret :

- Ja, det får vi hoppas ! De flesta i hans lag har samma mål. Magnus hoppas att han kan hålla på med

fotboll så länge som möjligt, men är medveten om att om hans knän inte håller blir han tvungen att

lägga av mycket tidigare än vad han vill. Han ser fotbollen som en sport som han är bra på.

Björn uppger att han som alla andra idrottare har tänkt på och drivits av drömmen att bli bättre än

alla andra, någonting som han säger sig vara en mänsklig instinkt och typiskt för alla idrottare. När

han spelade innebandy så tänkte han att det skulle vara kul att vara bättre än alla andra, men anser

inte att den inställningen är helt bra.

Jan drömmer också om en karriär inom idrotten, att vara basketproffs det tycker han är härligt att

tänka på. Så har han tänkt inom alla sporter han har provat. Han är hoppfull och säger:

-Man vet ju aldrig, man kan ju alltid hoppas, ...det är bara till och försöka sen får man se hur

det går. (Jan)
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4 Analys

4.1 Introduktion till idrotten

För nästan alla ungdomarna var det någon av föräldrarna eller av vännerna som introducerade dem till

idrotten. I Lovisas fall hade hennes några år äldre bröder som själva spelade fotboll, stort inflytande,

då de visade henne sporten och gjorde så att hon tyckte att den var rolig. Lovisa visade på hur viktigt

hon tycker det är att ha kul när man idrottar, genom att själv tacka nej till en egen häst och istället

välja en sport hon gillar mer.

Fotboll är en av de mest populära sporter för barn och ungdomar, förmodligen för att den är så

lättillgänglig, det finns en fotbollsklubb i varje stad och område.  Hanna har också fått prova på olika

idrotter, hennes pappa var aktiv inom fotbollen, på så sätt började hon själv spela. Hon berättade att

även hennes vänner spelade i samma lag. Både Lovisa och Hanna framhåller att det är viktigt att ha

kul när man idrottar och att träffa vännerna. Elin liksom de andra två flickorna introducerades in

idrotten genom sin familj. Hennes mamma tog med henne på en uppvisning i träningslokalen och

tränarna lockade nya medlemmar. På så sätt blev hon intresserad av det. Hennes pappa har tidigare

varit aktiv och nu är han tränare på klubben.

Enligt socialisationsteorin sker den primära socialisationen under barndomen och familjen och skolan

agerar som institutioner för socialisation (Angelöv & Jonsson, 1990 ). Ungdomarna har påverkats

mycket av sina föräldrar, främst av sina pappor, men även av sina mammor. Anledningen till att

papporna har varit så framträdande kan enligt mig bero på att papporna tidigare själva varit aktiva

inom de idrotter som de bekantar sina barn för. Därefter fortsätter ungdomarna att idrotta, och

knyter nya kontakter med jämnåriga.

Magnus var endast fyra år gammal när han började med fotbollen. Även i hans fall var det en släkting

som sysslade med samma sport. Magnus pappa uppmuntrar honom att fortsätta och stödjer honom

med inköp av ny utrustning. Jan provade också på att spela fotboll när han var yngre och spelade

med sin pappa när han var sju år. Hans pappa har alltid spelat fotboll och var tränare för Jans lag. Jan

spelade sedan i en klubb med sina vänner och spelade i ca fem år. Hans mamma tränar på Friskis o

Svettis. Jan fortsatte att utforska andra sporter, så som amerikansk fotboll, ihop med en kompis. När

kompisen slutade fortsatte Jan själv ett tag. Han började med basket för två år sedan.
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Ungdomarna från Lyckeby skiljer sig i detta avseende inte från resten av Sveriges ungdomar. En

studie från 1987 visade att av ungdomar mellan 13-15 år, var 61 % av flickorna och 71 % av

pojkarna aktiva medlemmar i idrottsföreningar. Andelen aktiva utanför förening i samma åldersgrupp,

var ca 14 % bland flickor och 9 % bland pojkarna (Engström, 1989). Idag är det av allmänheten

accepterat att killar och tjejer spelar fotboll, vilket är den vanligaste idrotten bland unga idag. Pojkar

socialiseras nästan enbart direkt in i organiserad tävlingsidrott, där lagidrotterna dominerar (särskilt

fotboll).

Björn syn på idrott skiljde sig en del från de andra ungdomarnas syn. Björn framhåller värdet av att

idrotta och vara fysiskt aktiv i allmänhet, men ser inte idrottens främsta funktion som socialiserande

nöje utan som ett sätt att visa för omvärlden att man anstränger sig och har viljestyrka. Han säger att

han delar denna åsikt med sin pappa. Björn tidigare erfarenheter från lagidrotter var inte positiva och

han vänder sig mot tävlingsandan som råder inom de flesta idrotter. Björn säger att han länge har haft

uppfattningen om att om man låter sig själv förfalla, visar man bara på dålig vilja. Han ser på dagens

samhälle, där man enligt honom inte anstränger sig mycket på andra ställen, så kan man åtminstone

visa att man kan lägga ner fysisk vilja på att vara aktiv. Björns tankar kan knytas samman med vad

Ziehe (1993) säger om människors livsvärld och om görbarheten, och att individen får mer och mer

ansvar. Den ökande individualiseringen som medför att individens handlingsmöjligheter är fler men att

människor utsätts för press och själva utsätter sig för press. Man registrerar, jämför och bedömer

(Ziehe, 1993). Björn har i detta avseende kommit till insikt om att han inte vill ställa upp på det som

enligt honom råder inom idrottsvärlden, och prestationskrav. Men han vill ändå bevisa för sig själv och

för andra att han kan ta ansvar för hur han ser ut och för hur han mår. Fagrell och Nilsson (1998)

beskriver kroppen som en nyckelfigur i människans försök att återta kontrollen över en föränderlig

värld. Kroppen tenderar att bli ”den sista utposten”, en chans att ta ansvar och påverka sin situation.

Individens kropp blir till ett ”projekt”, och den ständigt pågående bedömningsprocess, där man hyllar

ungdomlighet och hälsa idag utgör en norm för hur ett bra liv ser ut. Genom att Björn idrottar

skyddar han sin kropp från att ”förfalla”, och han visar för omvärlden på att han inte har ”dålig vilja”

(Fagrell & Nilsson, 1998).
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4.1.2 Motivationen att fortsätta idrotta

Lovisa säger att om hon inte hade någonting att göra hade hon varit helt rastlös och klättrat på

väggarna hemma. Hon idrottar för att det är skönt att komma iväg ibland och ha något annat att tänka

på än skolan. Lovisa tycker det roligaste med idrott är att få röra på sig och träffa kompisarna är

också väldigt viktigt. Anledningen till varför de är så viktiga är att det skulle ha varit tråkigt utan att ha

någon vän med sig när man tränar men också för att vännerna stöttar varandra att prestera mer och

inte ge upp. Hanna finner stor glädje i att vara aktiv och gillar att gå på pass med bra musik. Musiken

på passen anser hon är mycket viktigt. Träningen och musiken bättrar på humöret. Hanna motiveras

att hålla på med gympa och styrketräning för att hon känner att hon mår bra och kan koncentrera sig

bättre i skolan. Hon märker av att hon kan ta hand om situationer bättre och blir inte lika stressad.

Men hon framhåller också att det är roligt, annars hade hon aldrig gjort det hon inte hade tyckt att det

var kul. Hon tycker dock att denna form av träning passar henne bättre, då hon kan disponera över

sin tid och vill inte spendera allt för mycket tid på idrott.

Både Lovisa och Elin sporras av framgång. Lovisa för att hon tycker att det är roligt att träna när

hennes lag har blivit så bra och Elin för att hon nyligen vann en stor tävling i sin sport. Lovisa låter sig

inte nedslås av det som vissa killar säger om damfotboll, att det är dåligt och att tjejer inte kan spela

fotboll. Hon ser inga hinder för tjejer att utöva idrotter, oavsett om de anses vara kill- eller tjejidrott.

Hanna tycker också att de flesta idrotter verkar intressanta, men säger att hon själv inte vågar att

prova på kampsporter och är rädd för att få stryk. Elin tillhör gruppens ”tuffing”, som tränar hårt och

inte dras för att kämpa i en mer fysisk idrott.

Socialisationsteorin anser att vi socialiseras in i olika könsroller. Individen föds i en könsroll och får

olika förväntningar beroende på om individen är av manligt eller kvinnligt kön. Beroende på vilket kön

vi har förväntas vi uppträda på ett visst sätt.  Några personlighetsdrag som ofta förknippas med det

kvinnliga könet är osjälvständiga, subjektiva, lättpåverkbara, ej tävlingsinriktade, gråter lätt, tycker att

det är obehagligt att visa aggressivitet. För männen gäller det motsatta. Könsrollernas utformning

sker inte enbart genom föräldrar, utan även genom t.ex. skola, massmedia. Detta kan i sin tur leda till

att individen upplever olika förväntningar på önskvärt och passande beteende beroende på vilket kön

de tillhör (Angelöv & Jonsson, 2000). Lovisa uppgav i intervjun att hon gärna spelar fotboll, trots att

hon har blivit ifrågasatt av vissa killar. Hon ser dock till att inte avvika ytterligare och avstår därför från

att prova på kampsporter.
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Den fysiska aktiviteten ungdomarna utövar har samma ändamål, likt det Lars- Magnus Engström

framhåller i sin bok Idrott som social markör.  Målet kan vara viktigare än aktiviteten i sig.  Alltså är

målet med träningen inte bara att få en attraktivare kropp, förbättra sin hälsa, eller göra karriär, utan

det som de framhäver som viktigt är att ha roligt och att ha vänner.  Alla tjejerna står sina

klubbkompisar nära, och två av killarna känner likadant. Liknande slutsats har Elofsson kommit fram

till i sina studier beträffande vilka värden som flickor och pojkar söker inom idrotten. Elofssons egna

forskningsresultat visar bland annat att ungdomar oberoende av kön, ålder och tillhörighet i en

idrottsförening tycker att det viktigaste med idrotten är att ha roligt, att få träna och känna

gemenskap. Han påstår att det dock finns skillnader mellan könen då pojkar tenderar att lägga större

vikt vid tävlan och prestationer, att träna upp sina kroppar och att få spela i det bästa laget, medan

flickorna strävar mer mot att framhålla idrottens sociala värden, d.v.s. att träffa vänner, uppleva

gemenskap och att ha roligt.

Elin spenderar mycket tid på att träna och tävla, någonting som hon gillar. Hon framhåller att hon har

svårt att finna motivation att göra någonting som hon inte tycker är roligt, då bryr hon sig inte om det.

Hennes motivation och tävlingslust var på väg att försvinna när hon inte fick rätt feedback/uppmuntran

från sin förre tränare. Idag känner hon att hon är i bättre form än någonsin och det är att laget bytt

tränare. Det som den nye tränaren gör som den andre inte gjorde var att han ser till helheten, d.v.s.

hur ens teknik är under tävlingen. Hennes inställning till att tävla förändrades också tack vare nya

tränarens inställning.

Magnus tycker om att tävla och ser framemot att åka runt i Europa för att tävla med sitt lag nu i

sommar. Magnus har aldrig tänkt på att sluta spela fotboll, men framhåller att hans liksom de flesta

fotbollspelares knän kan ställa till problem. Björn motiveras att idrotta för visa för sig själv och för

omvärlden att han kan anstränga sig själv. Björn föredrar att hålla på med kondition och styrka och

uppger att han inte gillar lagsportsfolk. Han negativa erfarenheter från amerikansk fotboll samt

innebandy, grundar sig på att han inte gillade mentaliteten, varken tränaren eller människorna. Han

beskriver deras inställning som tävlingsinriktad och prestationsinriktad. Han säger att i sådana idrotter

måste man hela tiden försöka glänsa över sina lagkamrater och trycka ner dem. Gemenskap, något

som man ofta hänvisar till när man talar om lagidrott, den existerar inte enligt Björn. Han beskriver sin

upplevelse av världen som en plats där man inte längre behöver bry sig om sina medmänniskor eller

anstränga sig något, därför väljer han att visa, för sig själv och för omvärlden, att han har vilja att

lägga ner tid på idrott. Även Björn väljer att låta idrottsutövandet vara en del av hans livstil (Löfgren

& Norell,1994).
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Jan upplever att idrottandet ger honom en viss tillfredsställelse.

- Det är skön på något sätt, att bara röra på sig. Att vara  fysiskt aktiv.  (Jan)

Han har haft tankar på att prova på andra sporter, t.ex. friidrott, men sen kom mer intressanta sporter

i vägen. Han gillar alla idrotter som man rör sig i, lagidrotter och individuella idrotter. Han kan inte

påstå att han tycker om någon idrottsform mer än någon annan, så länge han får vara fysiskt aktiv är han

nöjd.

4.1.3 Hur ofta idrottar ungdomarna idag?

Alla tjejerna tränar mycket på sin fritid, i genomsnitt fyra gånger i veckan. Lovisa tränar tre gånger i

veckan och ett träningstillfälle brukar vara i 1,5 timmar. Hanna tränar i genomsnitt fyra gånger i

veckan, men kan sträcka sig till sex. Hon föredrar att variera mellan styrka och kondition i grupp och

att löpa med en kompis, för att inte bli uttråkad.

Elin är den som tillbringar mest tid i träningslokalen, eftersom hon tränar fem dagar i veckan Utöver

judoträningen tränar hon löpning och styrketräning. Elin beskriver att det blir ganska mycket idrott i

veckan. Hon har också tävlingar att tänka på. Dessa varierar i perioder. Före sommaren har hon fyra

tävlingar på rad och ett träningsläger som väntar.

- Alltså, det var inte jätteroligt i början, de var mest grundläggande. Men nu så är det jätte

roligt, nu när man börjar bli bättre och så. (Elin)

Både killarna och tjejerna berättade att de tycker att det är viktigt att planera sin tid så skolan inte blir

lidande.  Behöver de lägga mer tid på skolan så får idrotten komma i andra.

Magnus spelar fotboll tre gånger i veckan och styrketränar på gym någon gång i veckan. Utöver detta

är han intresserad av att köra cross på helgerna. Björn föredrar att träna själv och springer utomhus

någon gång i veckan. Han anser det inte vara mycket, men orkar med att springa någon kilometer vid

varje tillfälle. Jan idrottar mycket både i skolan och på fritiden. Han spelar basket och tränar styrka på

gymmet. Han är även baskettränare åt tioåringar.          
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4.1.4 Betydelsen av familj och vänner för idrottsutövandet

Lovisa säger att hon umgås mycket med sina fotbollsvänner. Hon säger att hon inte vågar prova på

nya sporter och vill gärna ha en kompis med. Familjens idrottsvanor har också  påverkat hennes val

av idrott, bl.a. hennes bröder som visade henne hur fotboll spelas. När hennes pappa uppmuntrade

henne till att börja rida gjorde hon det men slutade efter att ha fått erbjudandet om att få en egen häst,

då hon längre inte tyckte att ridning var roligt. Hennes föräldrar är viktiga även nu eftersom de kör

henne till träningen. Lovisa beskriver idrott som någonting man gör för att må bra, För Lovisa är idrott

att röra på sig och bli svettig och man ska bli trött. Lovisa tror att man uppnå det genom att springa, gå

på Friskis och Svettis eller styrketräning. Men man kan även träna hemma. Att gå är inte idrott enligt

Lovisa. Hannas pappa fick Hanna att börja spela fotboll, men av tidsbrist har hon tagit en paus för

att hinna med skolan. I Hannas familj utövar alla någon form av idrott och hon själv säger sig var

medveten om att hon har påverkats av dem:

- Det beror rätt mycket på vad ens föräldrar gör...Man tar ju efter sina föräldrar.(Hanna)

Med detta bekräftar hon socialisationsteorins grundläggande föreställning om att individen påverkas

av sin omgivning, socialisationsagenterna. Dessa kan både vara föräldrar, syskon men också vänner.

Alla av de intervjuade ungdomarna (förutom Björn) har berättat om de vänner som har påverkat

dem.

Även om Björn beskriver sina föräldrars och sina vänners idrottsvanor som obefintliga, har han själv

provat på olika sporter. Hans storebror tränar styrketräning.

För Elin har de stora socialisationsagenterna varit hennes mamma och pappa. Men precis som för de

andra ungdomarna är det lusten att idrotta och tävla som har gjort att hon har fortsatt med sin idrott.

Magnus beskriver sin pappa som den som har uppmuntrat honom att hålla på med fotboll, bl.a.

genom att inhandla ny utrustning. Även för Jan är pappan som först fick honom att börja, och han

pappa tränade Jans lag. Föräldrarnas stöd är viktigt för att barnet ska kunna fortsätta att idrotta även

i tonåren. Ungdomarna hade fått prova på olika idrotter som små och föräldrarna måste ha stöttat dem

ekonomiskt, med ny utrustning, skjuts till träningen m.m.
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4.1.5 Tankar kring framtida karriär inom idrotten

Lovisa trivs i sitt lag och sporras av att laget börjar komma upp i division. Just nu är fotbollen i fokus

och hon umgås mest med sina fotbollskompisar. Hon befarar att när hon blir äldre och träffar andra

som inte spelar fotboll, då kanske hon kommer vilja umgås mer med dem, och på så sätt dras mer å

mer ifrån fotbollen. Hon säger att hon inte funderar över om hon ska bli proffs eller inte, men hon vill

inte sluta spela fotboll och sluta röra på sig. Hon är rädd att om hon lägger av med fotboll så kommer

hon bara att sitta hemma. Just nu är det viktigaste för henne att utvecklas mer och mer och sen får om

hon se hur det blir. Hon vet inte hur länge hon kommer att hålla på.

Hon tror också att det kommer bli svårare att hinna med när hon blir äldre och börjar arbeta. Några

av de äldre tjejerna i hennes lag hinner inte alltid med träningen eftersom de jobbar. Nu när hon går i

skolan passar träningstiderna henne, och tränarna säger att skolan går före träningen:

-  Har man något viktigt som skolan då får man hoppa över. Men man känner sig ändå så när

man hoppar över, att det kanske inte e så bra, men då har man inget val...Jag tycker också att

skolan går i första hand nu, när man e i nian,  och har betyg att tänka på och att komma in på

gymnasiet. Så det är viktigt.(Lovisa)

En av tjejerna har dock funderat på att utbilda sig till ledare inom Friskis och Svettis och på så sätt

satsa på idrotten.

Elin har till viss del redan kommit en bit på vägen när det gäller att göra karriär inom sin idrott. I år tog

hon tredje plats i Junior SM och fick tack vare det blått bälte. Året innan tävlade hon i ungdoms SM

och kom på andra plats. Fram till idag hon förvärvat uppemot 60 medaljer, och säger sig ha mer att

ge då hon bara har tävlat mycket i ungefär ett år. Alla som tränar i laget har målet att komma till OS,

och det är Elin mål också. Dock måste hon förutom att träna i Sverige åka på träningsläger utomlands

och träna för att bli duktig för att sen kunna kvalificera sig till OS, innan dess måste man också vara i

seniorlandslaget.

Det tjejerna har gemensamt gällande tankarna om framtiden är att de gärna ser studier eller att börja

arbeta som ett förhinder. För tillfället håller de på med idrott för att det är roligt och känns bra att vara

fysiskt aktiv. De befarar att när de blir äldre kommer de dras ifrån sina intressen och att något annat
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kommer i vägen. De tror också att det kommer bli svårt att hinna med när de blir äldre och börjar

arbeta. Just nu går skolan i första hand för alla ungdomarna, men på åtminstone två av tjejerna verkar

det som skolan alltid kommer att vara prioritet ett, medan två av killarna ser idrotten som något som

skulle kunna leda dem till en professionell karriär:

- Alltså, just nu så känns det som jag aldrig kommer tröttna på min idrott, men man vet aldrig

hur det kommer bli, man kanske, skolan tar för mycket plats eller, jaa, nåt kommer i vägen.

(Elin)

Precis som Stig Elofsson (Idrott, kön och genus- En kunskapsöversikt) konstaterar tack vare flera

års forskning i barn och ungdomars fritids- och idrottsvanor, är att könsskillnaderna främst inte

handlar om att flickor bryr sig mer om att ha roligt när man idrottar än vad killar gör, utan snarare om

att killar lägger större vikt på prestation och tävlan. Fokuserar man mer på prestation och

tävlingsinriktning kan konsekvensen bli att tjejer i högre grad måste socialiseras till att bli mer

tävlingsinriktade. Detta kan i sin tur försvåra för flickor att få inträde i organiserad idrott, då endast de

som anses vara talangfulla kommer att värvas och resten kommer inte få chansen.

Alla tre killarna har någon gång drömt om att göra karriär inom idrotten, och för två av dem lever

drömmen för fullt. Magnus svarade lättsamt att han, precis som de flesta killarna i hans lag, hoppas på

att göra karriär inom fotbollen. Han önskar hålla på med fotboll så länge som möjligt, men är

medveten om att om hans knän inte håller blir han tvungen att lägga av mycket tidigare än vad han vill.

Jan liksom Magnus drömmer också om en karriär inom basketen. Har han drömt att bli bäst i alla

sporter han har provat, och verkade ha en lättsam och optimistisk inställning till framtiden.

Den som har en annan inställning till idrott och karriär är Björn. Han tar avstånd från tävling och från

att behöva utsätta sig själv för bedömning och granskning. Björn beskriver detta som en mänsklig

instinkt som är typiskt för alla idrottare. Drivkraften och lusten att överträffa sina lagkamrater uppger

han ha känt tidigare och även han har drivits av drömmen att bli bättre än alla andra. Han anser dock

att den inställningen är helt bra. Ziehe (1993) skildrar ett samhälle som han upplever har förändrat

individens handlingsutrymme och använder sig av uttrycket kulturell friställning. Den ökande

individualiseringen, d.v.s. individen i allt större utsträckning ses som självständig, som ett subjekt och

är medskapare till sin egen framtid. Föräldrarna styr inte längre den unges liv i samma utsträckning

som tidigare. Enligt Ziehe (1993) råder det en längtan efter subjektivering bland dagens ungdomar.

Individen känner en längtan efter att bilda och förtäta relationer med andra individer. Men denna

längtan resultera också i att individen får en mer sårbar självuppfattning. Individen kommer att vara på
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sin vakt för att inte exponera sig själv allt för mycket, och undviker att utsättas för kritik (Ziehe,

1993). Jag kan tänka mig att i idrottssammanhang kan det bli svårt att skapa nya relationer med dem

som man också tävlar mot. Rivaliteten kommer förr eller senare att ta över. Kanske är det detta

Björn känner när han väljer att inte idrotta på samma villkor som de andra ungdomarna gör, och

undviker att utsätta sig själv för pressen och eventuellt besvikelsen i att inte lyckas.

Slutdiskussion

Syftet med uppsatsen var att belysa  hur ungdomar socialiseras in i idrott och vad som motiverar dem

att fortsätta? Mina frågeställningar var ;Hur väcktes ungdomens intresse för idrott? Vilken idrott är

ungdomen engagerad i? Vad är det som motiverar ungdomen att fortsätta idrotta? Vad får de ut av

att idrotta? Uppsatsens empiri består av kvalitativa intervjuer och undersökningen omfattar intervjuer

med sex högstadieelever i åldrarna 15 - 16 år.

Jag kom fram till att flertalet av ungdomarna var intresserade av några av de populäraste idrotter som

finns idag, fotboll. Två av tjejerna spelade fotboll, men en hade tagit ett avbrott och tagit sig an en

annan idrott. Ungdomarna upplevde sitt idrottande som ett hälsosamt tidsfördriv men också som

någonting som i framtiden kan leda till karriär. Jag uppfattade ungdomarna som en enhetlig grupp, där

endast en skilde sig från gruppen. Alla hade syskon och föräldrar som bodde ihop. Flickorna hade

benägenhet för att ge mer detaljerade svar medans pojkarna svar var korta. I efterhand ser jag att ett

alternativ till enskilda intervjuer hade kunnat vara gruppintervjuer. På så sätt skulle jag kanske kunnat

få ut mer information från killarna. Då jag inte är många år äldre än vad ungdomarna är, upplevde jag

att stämningen var mycket bra när jag genomförde intervjuerna. Ungdomarna var positiva till att ställa

upp, och en av tjejerna sade att det är roligt att få göra detta. Jag vet inte huruvida deras svar

påverkades av att åldersskillnaden var liten, men jag anser att den information jag fick är trovärdig.

Jag trodde inte att ungdomarna skulle vara så eniga i vissa frågor, som de var. Alla hade blivit

introducerade till idrott när de var små och det var framför allt deras pappor som var den pådrivande

kraften. En av tjejerna var övertygad om att hennes val av idrott har präglats mycket av vad hennes

pappa har gör. Både tjejerna och killarna sade att skolan måste komma i första hand, men jag är inte

helt säker på att de innerst inne är överens om detta eller om de säger det bara för att de upplever att

det förväntas av dem att säga så.
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Ungdomarna var aktiva både inom organiserad och oorganiserad idrott, men majoriteten (fyra av

sex) idrottade i en förening. En av dem som inte gjorde det angav att skälet till att hon inte idrottade i

en förening det var p.g.a. att hon ville själv disponera över sin tid. Den andra informanten, en av

killarna, sade att han inte var positiv till föreningsidrotter p.g.a. den tävling inställning han upplever

finns i många föreningsidrotter. Han föredrar därför att vara mer återhållsam i sitt tränande och tränar

helst själv på sina egna villkor.

I likhet med vad tidigare forskning visar är främsta skälen till att de idrottar/motionerar dels för att det

är roligt och i viss utsträckning också för att öka sin prestationsförmåga och bli bättre på den idrott de

utövar.  Ungdomarna uppgav att några av anledningarna till att de har fastnat för den idrott de håller på

med idag är att de trivs med sina idrottsvänner. De framhöll att anledningen till att de idrottar är at de

känner sig bättre fysiskt och psykiskt. De blir piggare, mer koncentrerade. Alltså ligger det ett

egenvärde i idrotten de utövar som har för de flesta stor betydelse. Ungdomarna ser på

idrottsutövningen som en chans att komma hemifrån, koppla av, träffa sina vänner. Men de framhåller

att idrotten är en del av deras identitet, då en av tjejerna t.ex. säger att hon måste vara fysiskt aktiv

annars klättrar hon på väggarna hemma, en annan uppgav att hon upplever att hon kan koncentrera

sig bättre i skolan när hon har tränat. Även en av killarna beskriver att det är skönt att vara fysiskt

aktiv, och en av killarna gör det för att visa att han har självdisciplin och tränar för att man ska göra

det. För ungdomarna är idrotten ett sätt att visa vilken livsstil (habitus) de har valt. Idrottsmän och

kvinnor liknas vid starka, målmedvetna och talangfulla individer, ett rykte som man som utövare måste

försvara.

Ungdomarna understryker att så länge det är roligt att träna vill de fortsätta med det. Ungdomarna

tränade i genomsnitt tre gånger i veckan och det var endast en av dem som tränade mer sporadiskt

och gjorde det ca en gång i veckan. Men både tjejerna och några av killarna trodde att det kommer

att bli svårt att hinna med idrott och skola, och att de får prioritera skolan. För två av killarna känns

det rätt självklart att satsa på en karriär inom idrotten, deras inställning till framtida karriär är rätt

avspänd men positiv. Tjejerna oroar sig mer för hur de ska hinna med idrotten när de slutat

högstadiet och börjat läsa på gymnasiet. De upplever nämligen att skolan tar mycket tid i anspråk och

att i framtiden kommer tiden förmodligen inte att räcka till.
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Bilaga 1

Brev till målsman

Hej!

Jag är socionomstuderande vid Socialhögskolan i Lund och läser min 6:e termin av 7. I utbildningen

ingår att skriva en C-uppsats och jag har valt att skriva om ungdomars tankar kring och egna

upplevelser av idrott. För att få svar på detta behöver jag intervjua skolungdomar om deras egna

upplevelse av idrott. Jag önskar att få genomföra sex intervjuer med 9:e klassare, tre tjejer och tre

killar.

Varje intervju beräknas att hålla på i ca 45 minuter och kommer att spelas in på band. Ungdomarna

kommer att få ett informationsbrev om när jag kommer att genomföra intervjun. Intervjun kommer att

äga rum i någon av skolans lokaler och om det är möjligt skulle jag önska att de skedde på skoltid.

Den information intervjun ger kommer att hanteras på ett konfidentiellt sätt och i uppsatsen kommer

elevernas namn och andra kännetecken att ändras.

Deltagande är självfallet frivilligt och eftersom ungdomarna inte nått myndig ålder kommer likartad

information att delas ut till deras vårdnadshavare för att få deras tillåtelse att intervjua eleverna. Om ni

har några frågor eller synpunkter får ni gärna höra av er till mig på

telefonnummer 040-215988

Med vänliga hälsningar

Susanna Frank

Vi ger tillåtelse till denna intervju med _______________________________i

Målsmans underskrift

_______________________________________________________________-
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Bilaga 2

Brev till rektor

Hej!

Jag är socionomstuderande vid Socialhögskolan i Lund och läser min 6:e termin av 7.  I utbildningen

ingår att skriva en C-uppsats och jag har valt att skriva om ungdomars tankar kring och egna

upplevelser av idrott. För att få svar på detta behöver jag intervjua skolungdomar om deras egen

upplevelse av idrott. Jag önskar att få genomföra sex intervjuer med 9:e klassare, tre tjejer och tre

killar.

Varje intervju beräknas att hålla på i ca 45 minuter och kommer att spelas in på band. Ungdomarna

kommer att få ett informationsbrev om när jag kommer att genomföra intervjun. Intervjun kommer att

äga rum i någon av skolans lokaler och om det är möjligt skulle jag önska att de skedde på skoltid.

Den information intervjun ger kommer att hanteras på ett konfidentiellt sätt och i uppsatsen kommer

elevernas namn och andra kännetecken att ändras.

Deltagande är självfallet frivilligt och eftersom ungdomarna inte nått myndig ålder kommer likartad

information att delas ut till deras vårdnadshavare för att få deras tillåtelse att intervjua eleverna. Om ni

har några frågor eller synpunkter får ni gärna höra av er till mig på telefonnummer 040-215988

Med vänliga hälsningar

Susanna Frank
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INTERVJUGUIDE

-Kan du berätta om dig själv? (Ålder, familj, intressen)

-Vilken betydelse har idrott för dig?

-Hur väcktes ditt intresse för idrott ? (Och hur gammal var du?)

-Vad är det som har påverkat dig att hålla på med idrott?

- I vilken utsträckning uppmuntrar din familj, vänner dig?

-Hur ser dina föräldrars och dina vänners idrottsvanor ut?

-Hur ofta idrottar du nu för tiden?( Gånger i veckan)

-Vad får du ut av att idrotta?

-Vilken idrott skulle du kunna tänka dig utöva?

-Hur betraktar du dig själv när du utövar idrott?

-Har du någonsin tänkt på att göra karriär inom idrotten?


