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Sammanfattning 
Syfte 

Syftet med denna studie är att jämföra fysiskt aktiva kvinnliga pensionärer med manliga 

pensionärers uppfattningar om ämnet idrott och hälsa från deras egen skolgång och kartlägga 

vilka faktorer som har bidragit till deras fysiska aktivitet idag. Studien är del av ett pilotpro-

jekt om äldres hälsa vid Örebro universitet. Frågeställningar är:  
• Hur påverkar idrottsundervisning och deltagande i fysisk aktivitet vid ung ålder graden 

av fysiskt aktivitet vid högre ålder (65 år och uppåt)?  

• Vilka ytterligare faktorer kan påverka människan så att man som äldre är fysiskt aktiv? 

Metod 

Metoden i denna studie var fokusgrupper och fokusgruppssamtalen genomfördes i ett konfe-

rensrum på Örebro universitet. I studien har två fokusgrupper ingått, en grupp kvinnliga se-

niora orienterare och en grupp manliga seniora orienterare. I ett av samtalen var jag moderator 

tillsammans med en assisterande moderator från Örebro universitet. I den andra gruppen 

fanns moderatorer från Örebro universitet. Intervjuguiden som använts har utarbetats av mig 

med synpunkter från forskargruppen i Örebro.  

Resultat 

Resultatet från studien visar att hemmiljön har haft stor betydelse för deltagarnas fysiska akti-

vitet. Idrotten i skolan beskrevs däremot som något som inte haft större betydelse för deras 

fortsatta fysiska aktivitet och det gäller för både kvinnor och män. Några av deltagarna minns 

att den var dålig och inte speciellt positiv, men överlag så klarade deltagarna undervisningen 

bra. Båda grupperna betonar dessutom det faktum att det är hälsosamt och att man mår bra av 

motion. En annan viktig faktor för fortsatt fysisk aktivitet var den sociala samvaron. Detta 

gällde främst kvinnorna. För en del av männen var också tävlingsmomentet en motiverande 

faktor.  

Slutsats 

Av den här studien dras följande slutsatser. Idrottsundervisningen har överlag hos deltagarna i 

studien inte haft någon stor betydelse för deras fysiska aktivitet senare i livet. Det avgörande 

för att de har blivit fysiskt aktiva handlar mer om uppväxtförhållanden, stöd hemifrån och det 

sociala umgänget. Sedan dessa personer lämnat skolan har idrottsundervisningen förändrats. 

Men fortfarande är det viktigt att fundera vidare över hur vi motiverar ungdomar att i sitt 

fortsatta liv vara fysiskt aktiva? 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Dagens skola belyser vikten av att elevernas lärande i skolan ska vara kunskaper för livet. I 

läroplanens syfte för ämnet idrott och hälsa står bland annat att ”eleverna ska också ges möj-

lighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan 

påverka sin hälsa genom hela livet” (Lgr 11 s. 51). Målet är alltså att eleverna ska använda 

och fördjupa sina kunskaper i ett livslångt lärande, och ges verktyg för att kunna fortsätta vara 

fysiskt aktiva även efter skolåldern. Detta är någonting som även undervisningsplanen för 

folkskolan (U55) och Lgr 62 betonar som är av vikt för ämnet. Under mina studier här på GIH 

har mycket av det vi har lärt oss i utbildningen betonat denna viktiga aspekt och det är någon-

ting som vi som blivande lärare hela tiden ska eftersträva. Detta till trots så finns det många 

vuxna och äldre som inte är fysiskt aktiva i den mån de borde vara och flera människor akti-

verar sig mindre än det rekommenderade 30 minuter per dag (Nordiska rådet 2004, s. 21).  

 

Vad beror detta på och betyder det att skolan har misslyckat med sin måluppfyllelse? Vi som 

arbetar inom idrott och hälsa vill ofta tro att det vi gör bidrar till att få folk mer fysisk aktiva 

men kan det i själva verket vara så att skolan passar vissa människors behov mer medan som-

liga individer ”stöts bort”? Idrottsundervisningens1 uppläggning för att motivera till ett 

livslångt aktivt liv stämmer möjligtvis inte för alla. Forskning visar bland annat att de aktivi-

teter som ingår i ämnet idag är mer anpassade till pojkars tillfredställelse än till flickors 

(Larsson et al. 2010, s. 26.ff). Deras studie visar att de aktiviteter som främst förekommer på 

lektionerna är målspel, bollekar, konditionsträning, styrketräning, racketsporter. Däremot fö-

rekommer det sällan dans, simning, ergonomi, kost eller friluftsliv (ibid.). 

 
1 Idrottsundervisning kommer vara det samlingsnamn som används i denna studie för den 
undervisning som har genomförts inom idrottsämnet i skolan och som idag kallas för Idrott 
och Hälsa. Anledning till detta är de namnskiften som skett för ämnet genom tiderna. Med 
idrottsundervisning menas alltså undervisning inom ämnet oavsett vilket namn det bar då. 
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1.2. Bakgrund 

1.2.1 Idrott och hälsa ur ett historiskt perspektiv 

Införandet av den fysiska fostran i Sverige skedde under tidigt 1800-tal. Det hade under flera 

år poängterats utomlands och nu hade det kommit till Sverige. Diskussionen hade dock förts 

under några år i Sverige och framförallt då genomsyrats av en kraftig nationalism. Det var 

under denna tid som Sverige hade förlorat Finland och man tänkte mycket tillbaka på den 

tiden då man hade sett Svea rike som en stormakt (Annerstedt 2001, s. 77). Enligt Annerstedt 

har militären haft en stor påverkan på varför vi fick obligatorisk gymnastik i skolan. Man ar-

gumenterade på den tiden att man inom skolan borde arbeta så att ungdomarna var väl förbe-

redda för att kunna utföra en värnplikt på bästa sätt (Annerstedt 2001, s. 78).  

 

Senare under 1800-talets mitt ville man med hjälp av införandet av gymnastik i skolan minska 

sjukdomar och stärka de barn som var fysiskt svaga. Hälsoläget i Sverige under denna tid var 

i ett ganska dåligt skick (ibid.). Den idrott man hade lyft fram och diskuterat hade främst 

riktat sig till pojkar. Trots att man länge hade tagit upp och belyst vikten av att bedriva gym-

nastik hade den dålig utbredning bland skolorna och det skulle dröja länge innan den började 

fungera på ett önskvärt sätt i landet. Enligt Annerstedt kom detta att ske efter andra världskri-

gets slut. Annerstedt lyfter följande fyra punkter som skäl till varför gymnastik gjorde inträde 

i det svenska skolsystemet: 

 
• Politiskt-nationalistiska motiv. 
• Militära motiv och kopplingen till den allmänna värnpliktens införande. 
• Hälso- och hygieniska motiv. Gymnastiken skulle stärka barnen och göra dem mera motståndskraftiga 

mot sjukdomar.  
• Rekreationsmotiv. Alltför mycket tid i skolan ägnades åt teoretiska studier och gymnastiken kunde fun-

gera som en motvikt mot stillasittandet. 
( Annerstedt 2001, s. 79) 

 

En person som har haft stort inflytande på gymnastik i Sverige är Per Henrik Ling. Ling skap-

ade ett rörelsesystem som förfinades av sonen Hjalmar Ling på 1860-talet. Det var denna 

gymnastik som dominerade i skolorna och det var inte stort fokus på lek och idrottsliga öv-

ningar. Skolgymnastiken hade länge Linggymnastiken som grund ända fram till 1950-talet  

(Annerstedt 2001, s. 103). Det var under perioden 1950-1970 som ämnet utvecklades inom 

skolan och det blev mer lekbetonat om man jämför med hur det såg ut innan. Under denna 

period var konditionsträning en viktig del av undervisningen och man förespråkade undervis-
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ning vid tre tillfällen i veckan (Ekberg och Erberth 2000, s. 84). I den första läroplanen för 

grundskolan Lgr 62 betonade man vikten av kondition med orden:  

 
Fysiologisk och medicinsk expertis har samstämmigt framhållit en god kondition som ett 

grundläggande villkor för arbetskapacitet och hälsa. (Lgr 62 s. 345) 

 

Lgr 62 betonade även att undervisningen ska leda till ett bestående intresse hos eleverna för 

att vara fysiskt aktiva senare i livet (Lgr 62 s. 344). Vidare ser man att Lgr 62 erbjöd ett bre-

dare spektra av målsättningar för ämnet än vad tidigare undervisningsplaner gjort. Dock ser 

man att i och med införandet av Lgr 62 så minskade antalet skoltimmar jämfört med tidigare 

(Ekberg och Erberth 2. 87). Även i Lgr 69 tryckte man på att det ska vara tre lektionstillfällen, 

men man såg ändå en tendens till att skolorna inte skötte det hela som de skulle. När Lgr 80 

kom ut förespråkade den fortfarande tre tillfällen i veckan och att samundervisning skulle 

vara den form man undervisade i. Dock såg man att denna rekommendation inte följdes från 

skolans håll när man gjorde en uppföljning (Lundvall 2004, s. 21). Med införandet av Lpo 94 

bytte ämnet namn från idrott till idrott och hälsa. Men antalet tilldelade timmar som ämnet 

fick blev bara färre och färre och det hela kulminerade med införandet av Lpo 94 (Sandahl 

2004, s. 47). Det verkar dock fortfarande finnas brister på det sätt man undervisar i ämnet 

idrott och hälsa. I en nyligen genomförd granskning av ämnet idrott och hälsa fann 

Skolinspektionen att många skolor har svårt ge eleverna den garanterade undervisningstiden 

och att undervisningen inte täckte det som anges i kursplanen för idrott och hälsa 

(Skolinspektionen 2012, s. 12).  

1.2.2 Motivation 

Deltagarna i föreliggande studie visar att de motiverats till fysisk aktivitet på flera sätt. Av-

sikten med detta avsnitt är att ge en kort beskrivning av motivationsbegreppet för bättre kunna 

tolka och förstå resultatet. Motivation enligt NE är ”de faktorer hos individen som väcker, 

formar och riktar beteendet mot olika mål”. Med hjälp av motivationsbegreppet försöker vi 

förklara varför vissa beteenden uppstår. Motivation ger en handling en sorts riktning och 

intensitet. Man kan indela motivation i inre och yttre motivation.  

Ekberg och Erberth (2000 s. 70) talar om en motivationstrappa som har fyra steg. De har ut-

vecklat den efter Apitzsch (1998). På det första steget är man ej motiverad. Man har negativa 

tankar om sig själv och fysisk aktivitet. På andra trappsteget har man börjat utveckla en viss 
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motivation men då för att man måste eller för att man känner skuld. Vid det tredje steget har 

man börjat se fysisk aktivitet som en del i ens livsstil eller så har man personliga mål som att 

få en bättre kondition eller bli starkare. Den ”sanna inre motivationen” finner man på det 

fjärde steget. Där har man funnit en inre glädje med fysisk aktivitet och man njuter av att ak-

tivera sig.  

Enligt Ekberg och Erberth (2000, s. 66) finns det en ”sann inre motivation” när man ser på 

ungdomars och barns inställningar till fysisk aktivitet. Med det menas att man själv inser 

värdet och vikten av fysisk aktivitet och inte på grund av yttre belöning eller press (Ekberg & 

Erberth 2000, s. 69). Men vägen till det fjärde steget i trappan är lång. 

Enligt Hultgren (2008, s. 37) finns det olika bestämningsfaktorer som gör att en människa 

väljer att anamma ett visst beteende. En viktig faktor är den sociala omgivningen. Antingen 

kan den fungera som ett stöd eller som ett hot. Ekberg och Erberth (2000, s. 66) diskuterar 

vikten av kompetens och autonomi som villkor för att nå ”sann inre motivation”. Med 

autonomi vill man beskriva varför man väljer att göra någonting, vad det är som motiverar en. 

Människan är beroende av att känna sig kompetent, vilket gör att man känner sig både säkrare 

och har en större kontroll över utfallet av händelser som kan ske (Ekberg & Erberth 2000, s. 

69). Även Hultgren (2008) pekar på värdet av att få känna framgång. Människan, menar 

Hultgren söker sin identitet och den formas mycket av vad andra tycker runt om en. Den 

identitet man har börjat skapa kan ifrågasättas eller förstärkas av individerna runt om (Hult-

gren 2008, s. 51). Kan fysisk aktivitet kopplas till den identitet som skapas är det större chans 

att intresset för fysisk aktivitet bibehålls (ibid, s. 52).  

1.2.3 Genus 

Inom könsforskningen använder man begreppet genus när man vill beteckna det system som 

finns idag. Där ser man kvinnligt och manligt som två motsatta grundbegrepp, som även ute-

sluter varandra (Gothlin 1999, refererad i Svaleryd 2002, s. 29). Genusforskning handlar till 

stor del om relationerna mellan kvinnligt och manligt. Genom historien har alltid våra 

egenskaper att vara som kvinna respektive man förklarats genom könstillhörighet och med 

egenskaper som vi anses fått från födseln (Fagrell 2000, s. 91.ff). Fagrell betonar dock att det 

istället rör sig om olika genusscheman som vi formas in i. De egenskaper som vi har är 

någonting vi har blivit lärda att ha och som förekommer i kulturen och det sociala system vi 

tillhör. En man ska bete sig på ett visst sätt och en kvinna på ett annat. Dessa scheman 
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upprätthålls genom våra sociala strukturer som ger företeelser stämpeln kvinnligt eller 

manligt (Svaleryd 2002, s. 74). Vi söker hela tiden särskilja på dessa två begrepp (Fagrell 

2005, s. 171). Dessutom ses det manliga som en norm (Hirdman 2007, s. 59). Hirdman 

beskriver en värld där mannen står i centrum och ses som världens skapare. Det manliga har 

därigenom högre status än det kvinnliga. Kvinnan ses mer som vårdande medan mannen tar 

hand om kvinnan. (ibid).  

 

Denna könsuppdelning har vidmakthållits inom idrotten. Under 1800-talet sågs kvinnor inom 

gymnastiken, som på den tiden var stor, som något ofullständigt som inte kunde klara lika 

mycket som männen och därför uteslöts vissa övningar inom gymnastiken för dem (Larsson 

2002, s. 194). Larsson beskriver vidare hur det under 1900-talets början gick ännu mer mot 

särskiljning mellan könen inom idrotten, där begrepp som estetik, kroppslighet och hälsa 

började sammanföras med kvinnlighet. Det fanns en rädsla att kvinnor som tävlade skulle bli 

för manliga (Larsson 2002, s. 195). Fagrell (1999, s. 49) menar att mannen som norm för-

stärks inom idrotten främst då det tävlas inom könssegregerade idrotter.  

 

I en studie som Fagrell (1999, s. 50) har genomfört tittar hon bland annat på hur barn ser vissa 

aktiviteter som kvinnliga respektive manliga. Flickor som blev intervjuade såg inte tävling 

som något särskilt viktig. Fagrell (2000, s. 178) fann vidare att balett, konståkning och ridning 

var aktiviteter som pojkar trodde flickor ville ägna sig åt medan flickorna trodde att fotboll, 

ishockey och tyngdlyftning var aktiviteter som pojkar ville ägna sig åt. Barnen hade också 

förklaringar till varför en tjej inte skulle ägna sig åt de sporter som sågs som pojkaktiga och 

vise versa. Flickorna menade på att de var för svaga för pojkarnas sporter medan pojkarna såg 

deltagande i flickornas sporter som omöjligt på grund av att det ansågs tjejigt att till exempel 

gå på tå som i balett. Det är något som pojkar inte ska göra. Enligt Fagrell ser man idrotten 

också som ett sätt för pojkar att träna upp sin maskulinitet. Det är då svårt för kvinnor att 

komma in i de sporter som ses som manliga där man ska vara tuff och modig (Fagrell 2005, s. 

183). Ett intressant resultat från Fagrell (2000, s. 124) var att orientering framträdde som 

könsneutral bland deltagarna. 
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1.3. Teoretisk utgångspunkt 

1.3.1 Sociokulturellt perspektiv 

I detta avsnitt ger jag en kortfattad beskrivning av det sociokulturella perspektivet eftersom 

det kan vara till stöd när jag diskuterar mina resultat. Jag har valt att använda detta perspektiv 

i min analys av resultatet därför att det sociala sammanhanget har stor betydelse för hur och 

varför deltagarna är fysiskt aktiva. Det belyser hur människor lär sig i olika sociala samman-

hang och betonar hur olika kunskaper bildas beroende på vilken miljö och situation man 

vistas i. Sammanhanget är således helt avgörande för vilka kunskaper man kommer i kontakt 

med. Man utvecklar eller hämmar sedan de kunskaper man som liten har fått genom interakt-

ion med andra människor i olika sociala miljöer. Därför har det sociala en stor vikt, enligt 

denna teori, för vad man lär sig och vad man ser som viktigt. Genom att se utifrån detta per-

spektiv kan man finna förklaringar till varför personerna i föreliggande studie fortsatt med 

fysisk aktivitet. Vilka miljöer har de vistats i och vilken betydelse har det haft.  

 

Enligt Säljö (2000, s. 26) innebär sociokulturellt lärande att man socialiseras in i en viss 

praktik där man talar, förstår och agerar på ett särskilt sätt. Det är i samverkan med andra som 

man lär sig. Att lärandet är socialt innebär att den direkta omgivningen spelar en stor roll för 

hur och vad man lär sig. Lärarens uppgift är alltså att organisera lämpliga lärandemiljöer. 

Vygotsky, som är en av grundarna av detta perspektiv, ansåg att varje människa befinner sig i 

utveckling och har möjligheter att ta till sig kunskaper från sin närmaste omgivning och från 

mer kunniga människor (ibid. 2000, s. 123). Varje människa befinner sig, enligt Vygotsky, i 

en utvecklingszon, den proximala utvecklingszonen inom vilken människan kan utvecklas 

med stöd och hjälp från någon som kan lite mer. Scaffolding är ett uttryck som används för att 

beskriva den guidning, det stöd som en mer kunnig person till exempel en lärare, ger. Det sker 

oftast genom samtal. Läraren pekar på det som är viktigt att se eller att göra, strukturerar en 

uppgift eller hjälper till vid problemlösning utan att lösa problemet (ibid. 2000, s. 205). 

 

Man brukar säga att lärandet är medierat, vilket innebär att alla slags former av stöd eller 

hjälp bidrar till lärprocessen. Begreppet mediering innebär således att vi genom kommuni-

kation med andra lär oss uppmärksamma och beskriva omvärlden. Vi möter världen med 

hjälp av olika redskap (ibid. 2000, s. 157). Det viktigaste redskapet enligt Vygotsky är dock 

språket. Genom språket förmedlas kunskaper till andra och genom språket skaffar vi oss 
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själva kunskaper. Språket har alltså stor betydelse enligt denna teori, tillsammans med andra 

former av kommunikation såsom symboler eller gester (ibid). Utvecklingen av språket hos 

barn beror bland annat på sociala faktorer och det är socialiseringen som till viss del 

bestämmer vilka ord och begrepp man får i sitt bagage. Vi utvecklas och lever i en mängd 

olika sammanhang, och genom interaktion får vi del av de redskap och kunskaper med vars 

hjälp vi tänker, förstår och utför praktiska handlingar (ibid. 2000, s. 37). I situationen lär vi 

oss att upptäcka och lägga märke till det som är betydelsefullt och viktigt. Säljö (2000, s. 209) 

menar att skolan idag är en speciell praktik som står för en viss form av lärande och som inte 

passar alla elever. Men elever saknar ofta en tydlig uppfattning om vad de förväntas göra eller 

samtala om och det är sällsynt att lärare i skolan tydliggör för eleverna vilka förväntningar 

man har på dem. De elever som förstår hur man ska agera i skolan klarar sig bäst. En viktig 

uppgift för skolan är att hjälpa eleverna att komma in på ett bra sätt i skolans värld (ibid. 

2000, s. 95).  

1.4. Forskningsläge 

1.4.1 Äldres hälsa och fysik aktivitet 

Hittills opublicerade resultat från en forskargrupp med kopplingar till Nutrition and Physical 

Activity Research Center (NUPARC), Örebro universitet, visar ett starkt samband mellan 

upplevd meningsfullhet och fysisk aktivitet. I studien, där man fokuserat på äldres situation på 

äldreboenden, fann man fyra områden som var särskilt viktiga för att deltagarna skulle känna 

att de hade ett meningsfullt liv. Dessa var förmågan att kunna röra sig, förmåga att kunna 

klara sig själv, kvaliteten på måltiderna samt maghälsa (Kihlgren, manus). Ett antal 

forskningsresultat pekar på ett starkt positivt samband mellan ökad fysisk aktivitet och ett 

förbättrat hälsotillstånd samt upplevd livskvalitet (Ekblom Bak 2011). I en studie som följde 

ett antal äldre människor, 75 år och äldre, på Kungsholmen i Stockholm visade man att en 

hälsosam livsstil och ett bra socialt nätverk hos äldre påverkar livslängden positivt (Rizzuto 

et.al 2012, s. 5). I den studien studerades faktorer som till exempel vilket jobb man hade haft, 

fritidsaktiviteter, utbildning och sociala nätverk. Vidare fann Berkman et.al (2000, s. 843.ff) 

att risken för ohälsa minskar genom social interaktion och sociala aktiviteter.  

 

Det skiljer sig en del i vilka aktiviteter som kvinnor respektive män i de högre åldrarna ägnar 

sig åt. Agahi (2008) genomförde en studie där de tittade på hur äldre människors val av fri-

tidsaktiviteter såg ut. Hon fann en intressant aspekt där deras val inte berodde på deras hälso-
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tillstånd. Studien visade däremot att hur mycket de hade ägnat sig åt fritidsaktiviteter i medel-

åldern hade stor betydelse för deltagande i fritidsaktiviteter på äldre dagar. Hon fann också att 

dagens äldre tenderar att uppvisa sämre hälsa än sina motsvarigheter tio år tidigare, trots att de 

i högre grad ägnar sig åt fritidsaktiviteter än sina föregångare. Männen ägnar sig generellt sätt 

åt aktiviteter som har med fysisk aktivitet att göra medan kvinnorna snarare väljer att enga-

gera sig i sociala aktiviteter (Agahi 2010, s. 242). Agahi poängterar även att männen i större 

utsträckning har en högre frekvens och intensitet i sina aktiviteter jämfört med kvinnorna 

(Agahi 2010, s. 242). Enligt Lundqvist Wannerbergs (2004, s.179) avhandling är detta även 

fallet historiskt sett, då man förr i tiden bland annat ansåg att flickors kroppsövningar ej skulle 

vara betungande och inte ha för hög intensitet. I sina studier har hon gått tillbaka och tittat på 

hur skolan har bedrivit sin idrottsverksamhet och vad den har betytt ur ett genusperspektiv. 

Hon fokuserade bland annat på hur idrotten formar stereotyper utifrån könstillhörighet och 

hur detta har påverkat individernas medborgarfostran.  

1.4.2 Aktiv som ung 

I en studie där man analyserat ett stort datamaterial från olika mätningar på barn, ungdomar 

och vuxna har man funnit att fysisk inaktivitet under uppväxtåren kan följa en individ upp i 

åldrarna och så småningom göra sig påmind i form av ohälsa (Malina 2001, s. 170). Herman, 

(et al. 2009, s. 181.ff) fick liknande resultat i en annan studie. Den fysiska aktiviteten minskar 

med stigande ålder och den bästa förutsättningen att fortsätta vara fysisk aktiv även i vuxen 

ålder är att ha varit det i ung ålder (Yang et al. 1999, s. 124; Sallis 2000, s. 1598). Engström 

(2008, s. 319.ff) såg trots det inget samband mellan att delta i idrottsföreningar i ungdomen 

och fysisk aktivitet senare i livet. Hans studie visade att även om man varit fysisk aktiv som 

ung i idrottsföreningar så var det ingen garanti för fortsatt fysisk aktivitet senare i livet. 

Däremot fann Engström att om man sysslade med många olika fysiska aktiviteter som barn 

och ungdom så var man även fysisk aktiv som vuxen. 

 

Malina (2001) har i sin studie tagit fram en figur som visar hur barn och ungdomars aktivitet 

påverkar den hälsa man sedan har som äldre. Figuren visar bland annat att barn och ungdomar 

som är fysiskt aktiva oftast fortsätter att vara det även som äldre. De får en bättre hälsa som 

barn men även som vuxna. 

 



 
 
Figur 1: Sambandet mellan fysisk inaktivitet och ohälsa. Figuren illustrerar hur aktivitetsmönstret som ung 

påverkar hälsan som äldre. Hämtad från Malina (2001 s. 163).  

I de senaste kursplanerna för svensk skola har antal timmar för ämnet idrott och hälsa konti-

nuerligt minskat och en nyligen genomförd studie visar att svenska elever får färre timmar 

inom området än motsvarande elevgrupper i andra länder (Palmér 2007, s. 2). Mikaelsson 

(2012) har forskat kring hur ungdomar i gymnasiet rörde på sig. Dels fick ungdomarna fylla i 

en enkät där de svarade på frågor om sin fysik aktivitet och vad som kunde påverka den. Dels 

blev de även tillfrågade om de hade lust att delta i olika fysiska tester. Mikaelsson lät även 

ungdomarna skatta sin stillasittande tid och hur fysisk aktiva de var i relation till deras 

uppmätta fysiska kapacitet. Därefter valde hon att intervjua de som inte hade skattat sig själva 

tillräckligt högt för att nå upp till rekommendationerna för daglig fysisk aktivitet. Det hon såg 

var att de som skattat sig själva fysiskt aktiva också hade en bättre fysisk kapacitet än de som 

inte gjort det. Hon fann att 63 procent av de kvinnliga eleverna och 72 procent av de manliga 

höll den rekommendationen som WHO har om 60 min aktivitet om dagen. Mikaelssons 

avhandling visar att tankar om sin fysiska aktivitet i tidig ålder påverkar hur man ser på fysisk 

aktivitet och sig själv senare i livet, vilket bekräftas i Malinas studie från 2001 om sambandet 

mellan fysisk aktivitet och hälsa. Ett viktigt mål med ämnet idrott och hälsa är att eleven i sitt 

fortsatta liv är fysiskt aktiv och skapar sunda vanor som ger ett hälsosamt liv (Nilsson 2007, s 

195).  

 

Tittar man på Mikaelssons studie visade hon att det fanns flera hinder som gjorde att många 

av ungdomarna inte var fysiskt aktiva. Det var framförallt konkurrensen med andra aktiviteter 

som att gå på bio, spela dator eller bara umgås med vänner som ofta kom före (Mikaelsson 
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2012, s. 59). Vidare fann hon att det sociala stödet var viktigt för ungdomarna i sitt val att 

vara fysisk aktiv eller inte. Detta bekräftas i Baumans studie (2012) där han sammanställt 

resultatet av flera studier för att se vad som är orsaken till att vissa personer är fysiskt aktiva. 

Han fann att familjestöd för både barn och vuxna är någonting som korrelerar med fysisk 

aktivitet (Bauman et al. 2012, s. 257). Vidare såg Bauman i den studien att självförtroende var 

en viktig faktor för fysisk aktivitet, vad gäller både barn och vuxna. Bland vuxna var dock det 

sociala stödet en mer avgörande faktor för fysisk aktivitet. Dock visade det sig att avsaknad 

av kompetens inom området och vilken attityd man hade haft till fysisk aktivitet tidigare inte 

var några avgörande faktorer för de vuxnas fysiska aktivitet (ibid. s. 260).  

1.4.3 Erfarenheter från skolan 

I en studie som har pågått i över fyrtio år har man tittat på människors motionsvanor från fem-

ton års ålder och upp till fyrtioårsåldern (Engström 1999). Engström såg att de som hade fått 

det högsta betyget, fem, i ämnet gymnastik, som det hette då, var mer fysisk aktiva än de som 

hade erhållit en etta. Sannolikheten var så stor som fyra gånger större att man motionerade när 

man var fyrtioett om man hade fått en femma i betyget än om man hade fått en etta (Engström 

1999, s. 72). Flera av de fysisk inaktiva ungdomarna i Mikaelssons studie hade en del dåliga 

erfarenheter från skolans idrottsundervisning. De kände sig pressade på idrottslektionerna och 

fann inte någon glädje utan kände sig hela tiden bedömda. Det var framförallt i samband med 

konditionstester där de kände olust inför idrott, istället för motivation. Detta stöds av Roberts-

sons forskning (2002, s.706.ff) där män berättar om sina erfarenheter från 

idrottsundervisningen och vissa påtalar hur de känt sig tvingade att delta i lagsporter.  

 

Petersson (2005, s.10) och Redelius (2009, s. 43) visar i sina studier att det är pojkarna som 

erhåller bättre betyg i ämnet idrott och hälsa. Londos (2005) fann att de som är aktiva inom 

fotbollsrörelsen på fritiden oftast erhåller höga betyg inom ämnet idrott och hälsa (Londos 

2005, s.21). Londos såg att de flest fotbollsspelande ungdomarna fick betyget MVG (det 

högsta) i A-kursen Idrott och hälsa i gymnasieskolan. I studien, där man tittat på 100 

fotbollsspelare, var hela 89 % nöjda med den idrottsundervisning de fått i skolan (ibid, s. 21).  
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1.5. Syfte och frågeställningar 

1.5.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att jämföra fysiskt aktiva kvinnliga pensionärer med fysiskt aktiva 

manliga pensionärers uppfattningar om idrottsundervisningen från deras egen skolgång och 

kartlägga vilka faktorer som har bidragit till deras fysiska aktivitet idag.  

1.5.2 Frågeställningar 

1. Hur påverkar idrottsundervisning och deltagande i fysisk aktivitet vid ung ålder 

graden av fysiskt aktivitet vid högre ålder (64 år och uppåt)? 

  
2. Vilka ytterligare faktorer kan påverka människan så att man som äldre är fysiskt 

aktiv? 

2. Metod 

Denna uppsats ingår som en del i en pilotstudie i ett forskningsprojekt vid NUPARC, Örebro 

universitet, vars främsta syfte är att studera äldres hälsotillstånd i Örebro län. Genom studien 

hoppas forskarna kunna ta fram baseline-data angående deltagarnas allmänna hälsostatus, 

funktionalitet och välmående och på så sätt skaffa utgångspunkter för en förbättrad vård. 

Uppsatsen skrivs som en del i denna pilotstudie och behandlar därmed endast delar av det 

datamaterial som samlats in. 

2.1 Fokusgrupper  

För att på bästa sätt få svar på mina frågeställningar valde jag att använda fokusgrupper. Fo-

kusgrupper kan betraktas som en kvalitativ metod (Morgan 1996, s. 131) och föreliggande 

studie fokuserade på två grupper; fysiskt aktiva kvinnliga respektive manliga pensionärer. Det 

jag främst ville undersöka var deras attityder till den idrottsundervisning de fick skolan och 

hur den påverkat deras livsstil senare i livet. Enligt Wibeck (2000, s. 40) och Morgan (1996, 

s. 139) är fokusgruppstekniken ett bra sätt att samla in data på när man vill komma åt 

människors tankar, attityder och värderingar, vilka annars kan vara svåra att fånga genom 

vanliga intervjuer. I fokusgrupper stimuleras tänkande och samtal mellan deltagare och det är 

interaktionen mellan dem som är av vikt. Deltagarna reagerar på och diskuterar varandras 

uttalanden. Många gånger behöver människor lyssna till andras idéer och tankar innan man 

vågar säga sina egna. Skapar man ett tillåtande klimat där deltagarna på ett bättre sätt vågar 
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diskutera känslomässiga områden kan man hitta djupare svar (Hylander 1998, s. 20). Om en 

deltagare vågar börja prata kan flera inspireras att tala. Studien undersöker även olikheter som 

kan finnas mellan de två grupper av pensionärer jag valt att titta på. Ser de på olika sätt på 

ämnet idrott och hälsa? Hur kommer det sig att de har fortsatt vara fysiskt aktiv genom hela 

livet? Fokusgrupper är här ett användbart sätt att belysa de olikheter som finns mellan 

grupperna (Morgan 1996, s. 136). Dessutom är det bra att använda sig av homogena grupper 

för att få fram dessa olikheter i jämförelse mellan grupperna (Wibeck 2000, s. 41).  

Moderatorn har i fokusgrupper en viktig roll där det gäller att styra in deltagarna på rätt äm-

nen utan att ta för mycket plats. En fokusgrupp kan vara strukturerad eller ostrukturerad. Be-

roende på typen av fokusgrupp så ändras moderatorns roll (Wibeck 2000, s. 46). I den mer 

ostrukturerade formen försöker moderatorn endast starta diskussionen och introducera ämnet 

som ska diskuteras. Moderatorn försöker sedan vara så passiv som möjligt och bara delta i 

diskussionen och flika in när så behövs (ibid. s. 48). När det gäller den strukturerade formen 

liknar moderatorns roll mer den vanliga intervjuarens där deltagarna följer frågor som be-

stämts innan (ibid. s. 45). Den formen som kommer användas är mer en blandning av dessa 

två. Attityden som moderator blir att ha en intervjuguide som stöd men sen flika in när så be-

hövs och ställa följdfrågor som kan komma inom området. Som moderator måste du hela ti-

den balansera mellan att stimulera till en miljö där deltagarna känner att de vågar uttrycka 

sina åsikter och samtidigt styra samtalet så att det inte lämnar det som man vill diskutera åt 

sidan (ibid. s. 49). Syftet med fokusgruppsstudier är inte att dra generella slutsatser utan det 

handlar om att öka förståelsen av ett ämnesområde och vad människor tänker kring det. 

2.2 Urval  

Respondenterna har valts från två grupper av pensionärer som ägnar sig åt orientering på sin 

fritid, en manlig och en kvinnlig grupp. Vi valde att vända oss till orienterare eftersom många 

av dessa fortsätter att vara aktiva upp i åldrarna och det är dessutom en ganska jämn 

fördelning mellan könen. Tillsammans har det varit 14 deltagare och i vardera gruppen har det 

varit sju deltagare. För att finna deltagare som aktiverat sig med orientering har kontakt tagits 

med olika orienteringsklubbar runt om i Örebro län. Deras träningar har sedan besökts och 

själva studien har presenterats. Deltagarna fick därefter själva muntligt anmäla sitt intresse om 

att delta i studien. Därefter har ett dokument skickats ut till intresserade med en anmälan där 

de skriftligt bekräftat sitt deltagande i studien. Alla som deltagit har en ålder mellan 64 och 71 

år. Deltagarna har fått fiktiva namn i resultatdelen för att inte avslöja deras riktiga identiteter.  
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2.3 Genomförande 

Fokusgruppssamtalen genomfördes i ett konferensrum på Örebro universitet. Enligt Hassmén 

& Hassmén (2008, s. 263) bör en fokusgrupp innehålla ungefär sex deltagare för få ett så bra 

utfall som möjligt. I studien har, som tidigare nämnts, två fokusgrupper förekommit där en 

grupp endast bestod av kvinnliga seniororienterare och den andra endast av manliga 

seniororienterare. Eftersom jag i min studie även ville göra en jämförelse mellan könen är det 

att föredra att ha homogena grupper. Att hämta deltagarna från samma gemenskap och sociala 

miljö kan också vara gynnsamt. Om man kan hålla fokusgrupperna ganska homogena kan 

deltagarna dessutom lättare slappna av om de känner sig likvärdiga med de andra när de dis-

kuterar (Wibeck 2000, s. 52). När det gäller fokusgrupper är det gruppens gemensamma 

åsikter som är viktiga inte vad deltagarna tycker individuellt. Givetvis ska man i resultatet ta 

hänsyn till om individerna tycker olika. Men det är fortfarande i interaktionen mellan 

deltagarna som tankar och idéer väcks. Därför är det av mindre vikt att skriva vem som har 

sagt vad utan mer spegla gruppens diskussion och de ämnen som kom upp i interaktionen.     

 

Varje fokusgruppsmöte startade med att området introducerades och deltagarna fick sedan 

diskutera sina tankegångar, föreställningar och idéer kring hälsa, meningsfullhet, erfarenhet 

inom idrotten, idrottsundervisningen i skolan m.m. Vid varje tillfälle fanns två stycken per-

soner, moderator och assisterande moderator, som ledde fokusgruppen. Det är att föredra att 

vara två då den ene kan fokusera mer på att vara moderator och den andre mer på anteck-

ningar (Hassmén & Hassmén 2008, s. 264). Bägge fokusgrupperna löpte parallellt. I en av 

grupperna var jag moderator tillsammans med en assisterande moderator från Örebro Univer-

sitet. I den andra gruppen fanns moderatorer från Örebro universitet tillsammans med en fors-

kare från Örebro. Underlaget för intervjuguiden (se bilaga 2) tog jag själv fram med syftet att 

försöka få så bra svar som möjligt på frågeställningarna. Intervjuguiden granskades sedan av 

de andra moderatorerna och de fick komma med input för diverse ändringar.  

2.4 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets forskningsestetiska regler är någonting jag har strävat efter att efterfölja i 

studien. Där finns fyra punkter som måste tas i beaktande när man vill uppnå individskydds-

kravet. Informationskravet där jag informerar deltagarna vad studien går ut på och hur den 

informationen de ger kommer att användas. Samtyckeskravet där deltagare får tänka igenom 

det hela och sen ge sitt samtycke att delta i studien. All den information som samlas in och 
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transkriberas kommer sedan att för läsarna verka under andra namn för att kunna uppfylla 

konfidentialitetskravet. Ingen information som kan avslöja identiteter kommer att kunna läsas 

av andra. Det stora problemet med fokusgrupp som metod när det gäller det etiska är dock att 

man inte vet vad de andra deltagarna kan säga eller kommer att säga. Man kan endast garan-

tera från forskaren sida att ingen information kommer att komma ut (Wibeck 2000, s. 116). 

För att kunna uppfylla det sista kravet, nyttjande-kravet, kommer all information som samlas 

in endast användas till forskning och inget annat. Den information som samlas in under stu-

dien kommer att förvaras säkert och utom räckhåll för andra som inte har med studien att 

göra. Alla fokusgruppsintervjuer kommer att raderas i samband med denna studies avslu-

tande. (Vetenskapsrådet 2011).  

2.5 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att en studie ska kunna genomföras igen med samma tillvägagångssätt och 

ge likvärdiga resultat. Andra forskare som genomför studien ska finna samma slags svar och 

sanningar. För att kunna finna en hög reliabilitet i arbetet med fokusgrupper är det bra om 

flera personer kan ta del av materialet och tolka det för att sedan jämföra det med varandra. 

Om endast forskaren själv tolkar resultaten kan lätt fel begås. Framförallt kan den forskarens 

sanningar och önskningar om hur materialet kan och ska tolkas komma att påverka för mycket 

(Wibeck 2000, s. 119). Mitt material har därför kontinuerligt lästs, diskuterats och kommente-

rats av forskare vid Örebro universitet. För att öka reliabiliteten ytterligare ska man i så stor 

utsträckning som möjligt använda samma moderator. I föreliggande studie var detta dock 

omöjligt då bägge fokusgrupperna löpte parallellt. Jag var, som tidigare nämnts, moderator i 

en av grupperna. För att ändå få en så stor samstämmighet som möjligt mellan grupperna hade 

vi inom forskargruppen en noggrann planering innan fokusgruppssamtalen och en gemensam 

utvärdering efteråt.  

2.6 Validitet 

Validitet handlar om att man verkligen undersöker det man har för avsikt att mäta eller kon-

trollera. I en grupp kan det lätt bli så att vissa personer tar för sig mer än andra vilket leder till 

att många deltagare drar sig tillbaka och inte deltar i samtalen. Det finns då en risk att intres-

santa aspekter som vissa av deltagarna har inte kommer fram. En person som är utåtriktad kan 

dessutom få många i gruppen att hålla med just hans eller hennes synsätt. Om deltagarna 

upplever ett visst grupptryck kan det också påverka dem så de vågar säga vad de tycker (Wi-

beck 2000, s. 121). I samtliga ovan nämnda situationer är moderatorns roll väldigt viktig och 
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vi försökte i vår forskargrupp vara lyhörda för sådana signaler. En annan viktig aspekt var att 

som moderator se till att deltagarna i gruppen diskuterade ämnet och de ställda frågorna, utan 

att andra intressanta aspekter som vissa av deltagarna hade inte fick komma fram. Vi försökte 

som Wibeck (2000, s. 126) påpekar leda utan att påverka.  

2.7 Databearbetning 

Samtliga fokusgruppssamtal har bandats och innan transkriberingen har flera avlysningar ge-

nomförts dels för att undersöka att man hört rätt på olika ställen dels för att se om det gick att 

finna fler dimensioner i samtalen. För att finna olika teman, som samtalen handlade om, an-

vändes öppen kodning till en början. Enligt Linell (1994, s. 4) kan de transkriberingar som 

gjorts betraktas som bastranskriberingar. De är ordagrant nedskrivna men utan kroppsspråk 

och gester markerade, inte heller intonation, pauser och taltempo är markerade.  

 

Bastranskribering räcker för studiens syfte eftersom det är innehållet och inte formen som är i 

fokus. Dessa lästes igenom flera gånger dels av mig själv dels av forskargruppen vid Örebro 

universitet för att inte författarens egna tolkningar skulle styra för mycket (Wibeck 2000, s. 

88). Arbetet handlade först om att finna temaområden som deltagarna diskuterade och pratade 

om och som på ett bra sätt gav svar på de två frågeställningarna. Citat som identifierades som 

nyttiga sparades, kategoriserades och sattes sedan ihop med andra citat som ansågs handla om 

samma saker. Dessa ord, meningar eller stycken fick sedan ett tema som enligt författaren på 

ett bra sätt speglade dess innehåll. Jag anger inga namn på deltagarna i de citat jag valt för att 

illustrera vad som sagts i fokusgrupperna. Det viktiga i en fokusgrupp är inte vem som säger 

vad utan interaktionen, där deltagarna jämför sina erfarenheter och förståelser. De ställer 

frågor till varandra och kommenterar varandras yttranden. Det är gruppen som producerar 

data inte varje enskild individ.  

3. Resultat  
Resultatet är uppdelat enligt frågeställningarna. Först kommer frågeställning ett att behandlas 

där de två gruppernas svar hålls isär så att man tydligt kan se vilken grupps svar och diskuss-

ion som presenteras. Frågeställning två kommer att presenteras på liknande sätt med ett sär-

hållande av grupperna. I slutet av resultatet presenteras en jämförande text av resultatet mel-

lan de två grupperna för att tydliggöra skillnader och likheter. Citaten kommer från en delta-
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gare i respektive grupp men speglar enligt mig gruppens diskussion och tankar på ett bra sätt 

om de områden som kommit fram.  

 

3.1 Hur påverkar idrottsundervisning och deltagande i fysisk 
aktivitet vid ung ålder graden av fysiskt aktivitet vid högre ålder (65 
år och uppåt)? 

3.1.1 Veteran-orienterare kvinnor  

3.1.1.1 Idrott vid ung ålder 

Flera av deltagarna har haft stöd och hjälp redan från födelsen. De har antingen haft föräldrar 

som själva har varit fysiskt aktiva eller som har gett dem stöd för att utöva olika former av 

idrott. Kvinnorna beskriver hur de har påverkats av att ha växt upp med idrott i sina familjer 

där många av aktiviteterna var att åka skidor och skridskor på vintrarna och att plocka svamp 

och bär somrarna. Majoriteten belyser vikten av att ha haft stöd hemifrån och ser detta som en 

stor orsak till att de idag är fysisk aktiva. Att föräldrarna var aktiva gjorde att de själva snabbt 

kom in i idrottens värld och att detta har, enligt flera deltagare, haft stor inverkan på deltaga-

ren idag. Agda menar att få vanan med fysisk aktivitet i modersmjölken underlättar, då föräld-

rarna ofta på söndagarna åkte på orientering. Nedanstående utdrag från fokusgruppsamtalen är 

ett exempel på betydelsen av föräldrarnas stöd: 

 
Pappa tog ledigt från jobbet när vi hade februarilov och då var man tvungen att gå ut 

och åka skridskor… 

 

Eva beskriver att hon hade bristande stöd hemifrån vilket påverkande henne senare i livet. 

Hon kände dock att idrott var jätteroligt, men när hon sedan kom upp i åldrarna gled hon ifrån 

idrotten. Vidare beskriver flera av deltagarna att det betydde mycket att de tidigt kom i kon-

takt med idrotten. Något som Gerd uttrycker: 

 

…jag hade nog inte varit så aktiv om jag inte hade orienterat när jag var en liten flicka 

  

Grunden lades för de flesta av deltagarna redan som små och att gå ut och röra på sig blev en 

del av vardagen. Framförallt menar deltagarna att de fick en tidig inkörsport till idrottens 
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värld och att de idag är mycket bättre på att hålla sig fysiskt aktiva än de som inte kommer 

från familjer med idrottsliga bakgrunder. Deltagarna är överens om att deras aktiva liv som 

yngre gjort att de fortsatt vara fysiskt aktiva och vill göra samma saker som förut. 

 
…att kunna leva det liv som man alltid har gjort, för man tror ju fortfarande att man är ung där-

för att man har hälsan 

 

De flesta menar att uppväxtvillkoren för dem gjorde att de var tvungna att vara fysiskt aktiva. 

Många av deltagarna växte upp på landet där det helt enkelt var naturligt med fysisk aktivitet. 

Att vara tvungna att röra på sig för att ta sig till olika ställen så som att cykla till skolan och 

att hjälpa till i lantbruket och jobba på, har haft stor påverkan på dem och gett dem en annan 

inställning till fysisk aktivitet.  

 

Vidare beskriver Gun att vänner har en stor del i att hon fortsätter vara fysisk aktivitet när hon 

blev äldre. Några av deltagarna deltog i gymnastik i ung ålder eftersom de kommit i kontakt 

med det genom vänner.  

3.1.1.2 Idrotten i skolan  

De flesta av dessa kvinnor har fler negativa än positiva minnen från sin skolas idrottsunder-

visning. Undervisningens inverkan på dem beskriver de som minimal och minns den ibland 

som pressande och utpekande då det innehöll flera moment och upplägg från lärarens sida 

som kunde skapa ett särskiljande, beroende på hur duktiga de, för tillfället, var inom ämnet. 

De fanns en rangordning där de sämre fick stå längst bak. Vidare beskriver Agda hur läraren 

skickade fram de bästa för att visa övningar för de andra eleverna. För några av respon-

denterna har idrotten oftast uppfattats som rolig vilket då haft en positiv påverkan på dem. 

Men undervisningen beskrivs ändå som väldigt dålig och fruktansvärd för de elever som hade 

det svårare inom idrottsämnet.  

 
…men i efterhand så har jag tänkt så här, dom där som nu inte var så duktiga, jag tillhörde väl dom 

som hade det lätt för mig dom andra blev ju ganska mobbade, det såg man ju inte då men man har 

ju sett det idag va…  

 

…det som va positivt med idrotten för oss måste vart fruktansvärt för dom som var lite kraftigare 

och inte hade samma möjligheter till rörelse… 
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Deltagarna betonar också vikten av lärarens roll i det hela. En idrottslärare som är intresserad 

av ämnet är viktig och kan ha stor påverkan för hur man känner inför fysisk aktivitet. Delta-

garna beskrev lärarna som ”kassa” och inte intresserade av ämnet. Kerstin ger berättelsen om 

hur lärarens egna intressen styrde undervisningen så att vissa moment inte togs upp. Dock 

fanns det undantag där lärarna hade positiv påverkan men då var det för att den hade en god 

inställning till idrott och var intresserad vilket gjorde att läraren kunde få med sig eleverna. 

 
…jag hade en lärare ifrån trean till sexan och han var väldigt idrottsintresserad så att vi fick 

skynda oss på med alla sådana där viktiga ämnen och sen så fick vi ha idrott även på andra 

lektioner och skötte vi oss inte fick vi straff och det första han tog bort var idrotten då.  

3.1.2 Veteran-orienterare män 

3.1.2.1 Idrott vid ung ålder 

Alla de män som deltog i denna fokusgrupp har på ett eller annat sätt varit aktiva med olika 

slag av fysisk aktivitet. De har påverkats positivt av att få ha hjälpt till hemma på gården, vil-

ket de själva tror har gett dem massor av ”plus” och att de på så viss har byggt upp sin kropp 

genom aktiviteter som att hugga ved. Att komma från landet poängterar Evert som en stor 

hjälp till att få en första kontakt med rörelse och friluftsliv. Även här har aktiviteter som att 

plocka svamp och åka skidor varit viktiga delar under deras barndom. Familjeförhållanden ses 

också som en orsak men flera av respondenterna ser inte stöd hemifrån som någonting jätte-

viktigt. 

 

Flera av dem nämner scouterna i sin bakgrund. Det är någonting som starkt påverkat dem att 

fortsätta vara fysiskt aktiva och en nämner vidare att det är en bra inkörsport till den här typen 

av friluftsliv så som orientering och att vandra i skogen. Dessutom menar Sten att spontanid-

rotten var viktig under deras yngre dagar vilket flera instämmer i. Den spontana leken fanns 

där som en rolig sysselsättning och att träffas på gatan och spela menar de är någonting som 

inte existerar idag. Detta är något som de har haft glädje av och som har påverkat dem till att 

fortsätta vara fysiskt aktiva. 

  
…en lördags förmiddag gick vi ut och så började vi spela och sen var det dags för lunch och sen 

fortsatte vi och spela och så vi hade nonstop-spel 
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När man skulle åka skridskor så började man med att skotta av snön, tänk om man fick göra det 

idag i allsvenskan  

 

Sune nämner hur sommaren med sina kollon haft inverkan och varit en riktig höjdpunkt under 

uppväxten.  

 
…där var det ju bara idrott från morgon till kväll  

 

Någon menar också att orientering har varit fostrande i att lära sig ta ansvar och sköta sig. En 

annan menar att det här har blivit en viktig del i deras liv, vilket gjort att de hängt kvar.  

3.1.2.2 Idrotten i skolan 

Från idrottsundervisningen minns deltagarna olika saker. Arvid nämner att idrotten i skolan 

inte var något speciellt och har inte influerat honom något vidare. Läraren beskriver han som 

en man med ”stor hatt och rock.” De minns att gymnastik, bollspel och friidrott var saker som 

de sysslade med under denna undervisning. Några av respondenterna kommer ihåg hur de 

hade skolturneringar i olika idrotter. Speciellt Örjan minns vilken inverkan skolturneringarna 

hade på honom och dessa tävlingar var något som eleverna gick in för väldigt mycket och där 

det tävlades i grenar som löpning om 60 meter. Vidare beskriver samme deltagare hur 

idrottsundervisningen betytt en del och hur han upplevt framgång inom den. Sune uttrycker 

minnen från hur de spelade fotbollsmatcher mellan skolorna. Att de skulle ha haft orientering 

i skolan är det endast någon som minns.  

 
…man fick ta bussen ut och åka skidor nånting sånt där det var ju liksom inget det var inte på det 

viset 

 

Några av dem minns att friidrotten var dominerande och redan när de var sju åtta år fick de 

träna mycket på olika moment inom friidrotten.  
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3.2 Vilka ytterligare faktorer kan påverka människan så att man som 
äldre är fysiskt aktiv?  

3.2.1 Veteran-orienterare kvinnor 

3.2.1.1 Socialt 

Ytterligare faktorer som har haft inverkan på deras fysiska aktivitet idag är bland annat det so-

ciala. När deltagarna under samtalen diskuterar varför de är fysiskt aktiva kommer de fram till 

att kamratskap är oerhört viktigt.  

 
…vi träffas på tisdagar så promenerar vi en timme åt lite olika håll och så och sen fikar vi näs-

tan en timme och då tror jag båda bitarna är lika viktiga… 

 

 Som tidigare presenterats hade Eva inte det stödet hemifrån och för henne var det det sociala 

umgänget som avgjorde.  

 
jag sluta röka och träffa andra människor, annat umgänge som inte satt still och rökte  

 

Agda poängterar att när man inte jobbar längre så finns det ett hål att fylla eftersom man har 

tappat sina arbetskamrater. Det ser därför sina aktiviteter mycket som möten med andra män-

niskor vilket motiverar dem till att fortgå med sin fysiska aktivitet idag. Ett bra nätverk är 

viktigt att ha och där lär man känna flera människor på olika sätt. Vidare beskriver Karin hur 

hon betraktar sin träning med orden social samvaro med möjlighet till motion. Gruppen beto-

nar att det inte bara är för att träna utan lika mycket för att få träffa andra människor, som 

påverkar dem att hålla igång. 

 
…man far inte runt på alla maskiner och sen går man därifrån utan att ha haft nån form av ut-

byte med dom andra 

3.2.1.2 För hälsan 

En annan aspekt som gör att deltagarna väljer att röra på sig är de hälsovinster som erhålles. 

Gunn lägger stor vikt vid att hela kroppen fungerar på ett bättre sätt när man rör på sig och ger 

som exempel magen. Hon nämner att det ena ger det andra och att kroppen sköter sig då. Ef-

tersom hon rör på sig menar hon att det är lättare för henne att hålla igång en sund stil när det 

gäller maten. Hon blir fortfarande jättehungrig och känner att hon förbränner det mesta.  
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Men sen med maten är det ju också om man rör sig mycket så blir man ju automatiskt hungrig och 

jag tycker det mesta mage och allt det här det sköter sig också då  

 

Fler talar också om behovet av att få komma ut för att man ska må bra. Man nämner behovet 

att få frisk luft och faktorer som nöje och må bra spelar in på ett betydande sätt. 

3.2.2 Veteran-orienterare män 

3.2.2.1 Socialt 

Arvid betonar att man träffar andra människor genom sin aktivitet. Gemenskapen gör mycket 

och han beskriver vidare hur de träffas och orienterar och vandrar. Samtidigt förklarar Sune 

hur de träffas på onsdagar och han beskriver det som ett gäng som löser världsproblem och 

ser det som något väldigt viktigt istället för att sitta hemma och inte göra något.  

 
…just det här att man träffas det tror jag är ganska viktigt och det är väl de att de gör också att jag 

är fortfarande kvar i branschen så att säga… 

 

Fler belyser vikten av det sociala. Karl beskriver hur det var kamratskap på jobbet som gjorde 

att han börja med orientering. Man hängde med och det bildades på så vis en gemenskap och 

det var så det började.  

3.2.2.2 För hälsan 

Egon beskriver hur han kom tillbaka till orienteringens värld och fysik aktivitet efter att ha 

fått hjärtat opererat. Att kunna röra sig och fungera normalt är något som han värdesätter 

enormt och är en stor påverkan till att hålla på. Samma deltagare berättar vidare hur han klarat 

sjukdomar på ett bra sätt, men det hade inte gått om han inte haft så bra kondition. De har en 

högre smärtgräns menar Örjan att de inte känner efter och springer ändå när man har skavan-

ker. Flera deltagare känner att man har en fördel i vardagen om man är tränad och känner sig 

starkare än många andra just för att de rör sig. 

 
Det är ju bra för då orkar man ju när dom andra blir griniga och ja egentligen va gnäller du över 

det är bara till att köra och så kör man ju  
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3.2.2.3 Tävling 

Några av männen har börjat med orientering senare i livet medan vissa har ägnat sig åt det sen 

de var små. Motiven till att ägna sig åt fysisk aktivitet och orientering är delade. För vissa av 

dem är tävlingsmomentet viktigt och för att orka delta i dessa tävlingar måste man träna.  

 
Ja men det finns väl lite tävling i oss alla som sitter här annars så springer man ju inte  

 
…jag skiter ju i det om dom springer om mig, jag har åkt blivit omkörd på vasaloppet skidorna går 

knappt fram och jag vet ju det att efter Oxberg då kommer jag ju ifatt dom och så åker jag bara. 

 

Evert nämner vidare att det som är bra med orientering är att man byter klasser i orienteringen 

vart femte år när man blir äldre, vilket gör att de hela tiden hänger med dem man tävlar mot 

och att man känner att man har chans att lyckas. De anser att detta ger ytterligare motivation 

till att fortsätta. En annan aspekt med orientering är att man utmanar sig själv hela tiden. Egon 

instämmer och ser det som tävling mot sig själv.  

 
… man tänker ju för det går ju dåligt tycker en jämt men nästa år då går jag över i den klassen då 

blir det bättre… 

 

Vidare beskriver Sten hur orienteringen och kartan är någonting man lätt kan gömma sig 

bakom i fall man blir trött.  

 
…så fort du blir trött då kan du stanna och läsa kartan med gott samvete och ingen kan säga 

någonting men springer du på en löparbana och du stannar, då är du ju halshuggen eller i alla fall 

utbuad…  

3.3 Jämförelse mellan de båda grupperna 

Ser man till båda gruppernas uppväxtförhållanden så är de överlag ganska lika. Flera av delta-

garna i båda fokusgrupperna har växt upp på landet och fått hjälpa till hemma med olika akti-

viteter. Att ta sig till skolan genom att åka skidor eller gå, är något som ofta förekommit i 

båda grupperna. Flera av deltagarna menar att detta har påverkat dem till att vara fysiskt ak-

tiva idag. Det som skiljer de manliga deltagarna från de kvinnliga är hur de har varit fysiskt 

aktiva på eget bevåg utöver den naturliga fysiska aktivitet de utsattes för så som att ta sig till 

skolan och hjälpa till hemma. Scouterna har haft inverkan på herrarna och de berättar att detta 

är någonting som har lett in dem på orientering med naturen som gemensam nämnare för både 
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scouterna och orienteringen. Vidare beskriver herrarna att spontanidrotten har influerat dem 

mycket och det var något de minns som roligt och som de har haft glädje av. Ser man till de 

kvinnliga deltagarna nämner de inte i samma utsträckning sådana aktiviteter. Några av dem 

nämner att de åkt skidor och lekt med syskon och vänner medan någon enstaka ägnat en del 

av sin fritid åt gymnastik. 

 

Tittar man vidare på hur idrottsämnet påverkat dem visar grupperna vissa likheter men även 

olikheter. De flesta kvinnliga deltagarna minns främst negativa saker med undervisningens 

upplägg men de poängterar dock att de hade relativt lätt för ämnet. Men de menar ändå att 

undervisningen inte påverkat dem positivt till att vara fysiskt aktiva senare i livet. De reflekte-

rar djupare och säger att undervisningen var ganska dålig. För dem som inte hade det lika lätt 

menar deltagarna måste undervisningen varit pressande och jobbig. Många moment var enligt 

dem väldigt utpekande och undervisningen främjade de som redan kände sig trygga med id-

rott. De lärare de hade har inte heller gjort några intryck åt det positiva hållet. Flera av delta-

garna i den kvinnliga fokusgruppen beskriver lärarna som ointresserade och oengagerade. 

Den manliga fokusgruppen har överlag fler positiva minnen från sin skolgång. De ser de 

skoltävlingar man hade i friidrott och fotboll som roliga inslag och de nämner inte något om 

att undervisningen skulle ha känts pressande eller jobbig. En av deltagarna anser att skolid-

rotten har haft betydelse för honom eftersom han hade framgång där. De manliga deltagarna 

tänker på att undervisningen skulle ha påverkat några negativt utan minns endast att det var 

ganska kul. Någon av de manliga deltagarna nämner dock att läraren hade påverkat dem 

negativt och att idrotten i skolan inte var något speciellt roligt. Idrottsundervisningen i skolan 

verkar ha haft liten påverkan på herrarna om man jämför med den fysiska aktivitet de ägnade 

sig åt på fritiden.  

 

När man jämför de båda grupperna och ser på vad det är som påverkat dem till att vara fysisk 

aktiva idag så finns det likheter mellan kvinnornas och männens motiv men även olikheter. 

Båda grupperna betonar det faktum att det är hälsosamt och att man mår bra av motion. Några 

av kvinnorna diskuterar att motion gör att hela kroppen fungerar på ett bättre sätt. Medan 

några av männen ser flera positiva vinningar så som att de orkar mer i olika sammanhang än 

vad andra gör och det är något som motiverat dem till att fortsätta träna. Två av männen po-

ängterar att de känner sig starkare än de i sin omgivning i samma ålder som inte tränar och att 
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de har haft stor nytta av det. Båda grupperna styrker det faktum att de mår bättre av att de 

tränar och känner sig friskare. 

 

En viktig nämnare för båda grupperna till att idag fortsätta med fysisk aktivitet är det sociala 

gemenskapen som finns runt omkring hela tiden. Flera av deltagarna i bägge grupperna ser 

det som en viktig faktor. Den manliga gruppen trycker mycket på att gemenskapen är viktig 

och för någon av dem är det kamratskap på jobbet som fått dem att gå med och börja med 

orientering. Kvinnorna belyser kanske än mer än männen att det sociala är viktigt och någon 

poängterar att det är till och med viktigare än vilken aktivitet man ägnar sig åt.  

 

Den stora skillnaden mellan de två grupperna är vikten av tävlingsmoment. Ingen av kvin-

norna nämnde det överhuvudtaget som ett motiv eller påverkan till att röra sig idag. Flera av 

männen, dock inte alla, såg det som en stor orsak. Just tävlingsmomentet var någonting som 

sporrade dem. En av de manliga deltagarna framhåller att det är just det som gör att man trä-

nar för att kunna delta i dessa tävlingar. Vidare ansåg någon ur den gruppen att det som gör 

att man fortsätter med orientering är att man hela tiden har en chans till att prestera bra resul-

tat genom att man byter klass efter vart femte år. En deltagare sa dock att detta inte var ett 

motiv för honom just för att han aldrig brukade vinna på dessa veteran-orienteringar.  

4. Diskussion 
Syftet med denna studie är att jämföra fysiskt aktiva kvinnliga pensionärer med fysiskt aktiva 

manliga pensionärers uppfattningar om ämnet idrott och hälsa från deras egen skolgång och 

kartlägga vilka faktorer som har bidragit till deras fysiska aktivitet idag. Nedan diskuterar jag 

resultatet under rubrikerna, erfarenheter från skolan, uppväxtmiljön och andra faktorer. Detta 

var teman som jag fann som innehåll i deltagarnas diskussioner i fokusgrupperna. 

4.1 Erfarenheter från skolan 

Idrottsundervisningen beskrevs överlag hos de flesta deltagare som något som inte haft större 

betydelse för deras fortsatta fysiska aktivitet för både kvinnor och män. Deltagarna klarade 

idrotten i skolan på ett bra sätt även om minnena inte alltid varit positiva. Undervisning som 

innebar att stå på led och utföra saker efter varandra var ett vanligt förekommande inslag och 

gjorde att den kändes pressande. Dessa moment gör att man antingen lyckas inför gruppen 

och ens självförtroende ökar eller så misslyckas man och ens självförtroende får sig en törn. 
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Detta stämmer överens med Mikaelssons studie från 2012, som visar att ungdomar som räk-

nas som fysiskt inaktiva ser idrottsundervisningen som utpekande och pressande. Att gå fram 

inför en hel grupp för att visa hur olika moment ska utföras, som deltagarna i studien beskrev, 

ger naturligtvis prestationsångest, enligt mitt sätt att se det. Om minnena inte är positiva hos 

de som ändå känt ett intresse för ämnet kan man bara föreställa sig hur det måste ha uppfattats 

av dem som fick negativa upplevelser i sina första möten med idrottsämnets olika moment. 

Det var framförallt moment där andra i klassen kunde iaktta ens utförande som framhävde 

dessa känslor.  

 

Kvinnorna poängterar att undervisningen, för dem själva men framförallt för de som inte var 

lyckosamma inom ämnet, var utpekande. Vissa av deltagarna nämner hur man fick en stämpel 

på sig att vara bra eller dålig genom att de hade särskiljande moment i skolans undervisning. 

En intressant aspekt är de känslor de olika grupperna för fram när det tänker tillbaka på ämnet 

som barn. Den kvinnliga gruppen är de som diskuterar hur andra kan ha känt sig och ser 

undervisningen med andras ögon. Det visar, enligt mig, att det själva någon gång har känt 

ämnet som negativt och att undervisningen har brustit i sitt mål att nå alla. Genom att kvin-

norna ser djupare på den undervisningen de fått, visar de också en annan medborgarfostran, 

där andra värden har blivit viktiga för dem om man jämför med männen (Hirdman 2007). Att 

skolan bidrar till att skapa medborgarfostran utifrån könstillhörighet poängterar även Lun-

dqvist Wannerberg (2004) då detta är ett fenomen som hon stött på i sin avhandling.  

 

Undervisningen gav alltså vissa individer enligt deltagarna väldigt dåligt självförtroende. På 

GIH under vår lärarutbildning har vi fått flera exempel på hur man kan undvika den utpe-

kande undervisningen som varit mer vanlig förr. Vi har fått lära oss att ha flera aktiviteter 

igång samtidigt för att minska utpekande situationer. Det är, enligt mig, rätt väg att gå för att 

försöka hitta de miljöer där elever inte känner att de måste prestera inför andra. Att 

självförtroendet spelar roll för ens känslor och tankar kring ett område är naturligtvis själv-

klart. För de flesta är det naturligt att undvika moment som man inte är bra på. Baumans stu-

die (2012) som talar om hur självförtroende påverkar valet av att vara fysisk aktiv bekräftar 

detta. De flesta av dessa deltagare säger sig dock ha haft det ganska lätt i skolans idrott och 

upplevt framgång. Engström (1999) ser liknande mönster i sin studie där han sett att de som 

erhållit högre betyg i ämnet idrott och upplevt framgång också är de som fortsätter vara 

fysiskt aktiva. Att inte drabbas av negativa motgångar som ung, talar givetvis för att man 
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fortsätter på den inslagna vägen med fysisk aktivitet. Många av deltagarna i fokusgrupperna 

verkar inte vara de som mött motstånd på det sättet i skolan. Genom att också få bekräftelse 

inom ämnet ökar självförtroendet för detta moment och det gör att chanserna blir större för att 

vara fortsatt fysiskt aktiv. Även Ekberg och Erberth (2000) belyser detta, där känslan av 

kompetens ses som en viktig orsak till att finna den rätta motivationen till fysisk aktivitet. 

Skolan kan enligt mig bli bättre på att utnyttja detta förhållande. Att ge elever bekräftelse och 

öka deras självkänsla inom ämnet ger också ökat självförtroende. Det sker, enligt mig, främst 

när eleverna har utfört något bra. Istället borde man fokusera mer på att berömma eleverna när 

de gör bra ansats till att försöka utföra något. Det skulle göra att elever som annars kanske 

inte erhåller uppmuntran så ofta ses och får bekräftelse. Att ändra dessa elevers attityd till 

idrott och ge dem en starkare koppling till fysisk aktivitet ökar chanserna för att de ägnar sig 

åt detta högre upp i åldrarna (Hultgren 2008).  

 

Ser man till männen så upplever de inte alls samma utpekande och press som den kvinnliga 

gruppen diskuterade. För dem har istället idrotten varit en chans till att få tävla och röra på 

sig. Den undervisning som dessa deltagare har fått verkar ha fortsatt att särskilja flickor och 

pojkars egenskaper. Momenten som utförts som till exempel bollsporter är sådant som befäs-

ter skillnader mellan könen och som gynnar det manliga könet (Fagrell 2005). Det är egen-

skaper som pojkar anses ha fått naturligt. Detta stämmer överens med Larsson där han beskri-

ver hur man tidigare ansåg att flickor inte skulle delta i tävlingsmoment då det kunde göra 

dem för manliga (Larsson 2005). Att lärarna endast utfört moment som ansetts som manliga 

har då bidragit till att hålla fast vid de könsskillnader som finns inom ämnet. Men de skickade 

också signaler till de flickor som deltagit att idrott är mera för männen. Enligt (Lundqvist 

Wannerbergs 2004) ansåg man förr att flickor skulle ägna sig åt övningar som inte skulle vara 

så betungande för kroppen Denna form av tankar stöptes kvinnorna i och det har fortsatt även 

idag. Peterssons studie från 2005 och Redelius studie från 2009 är bevis på att undervisningen 

favoriserar pojkar och deras intressen. Där såg man att pojkarna var de som erhöll de högre 

betygen i idrott. 

4.2 Uppväxtmiljön 

Uppväxten och i vilken utsträckning man som liten kom i kontakt med fysisk aktivitet visade 

sig vara avgörande för den fysiska aktiviteten senare i livet. Vanor skapas tidigt hos en män-

niska och att få in en vana och en förtrogenhet med att röra sig ökar naturligtvis chanserna till 
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att man fortsätter röra sig. Malinas (2001) och även Sallis (2000) studie belyser samma pro-

blematik och visar att vara fysiskt aktiv som liten även följer med upp i åldrarna och bidrar till 

att man rör sig mer och även får en bättre hälsa. Det är från sin uppväxt de flesta deltagarna 

har positiva minnen från fysisk aktivitet och där har de funnit en identitet där fysisk aktivitet 

ingår. När deras skolgång mer har skapat negativa miljöer för dem är det istället på deras 

fritid som intresset har uppstått. Det innebär också att stödet hemifrån för ungdomar är viktigt 

vilket också Bauman (2012) har sett i sin studie. Deltagarna i föreliggande studie poängterar 

att deras föräldrar på ett eller annat sätt stöttat dem i deras aktiviteter. Antingen har föräld-

rarna utövat någon form av fysisk aktivitet själva eller så har de gett dem bra förutsättningar 

och möjligheter. En av deltagarna beskriver hur hon inte riktigt hade stöttning hemifrån och 

hon slutade därför med fysisk aktivitet ett tag för att sedan ta upp det igen, men då genom 

social påverkan av bekanta. De som inte fått den här uppväxten eller stödet hemifrån, borde 

då rimligtvis enbart ha fått sina erfarenheter av idrott genom skolan. Det här visar att skolans 

roll är mycket viktig. Men också att den enligt min uppfattning, har misslyckats med sitt 

uppdrag, åtminstone att för dessa deltagare skapa ett intresse för fortsatt fysisk aktivitet. 

Enligt mig så har detta problem accelererats, allt fler elever som inte har erfarenheter av fy-

sisk aktivitet på fritiden möter idag endast skolans idrottsundervisning. Fler och fler barn har 

hittat andra aktiviteter att roa sig med. Tv-spel, film och datorer är verksamheter som har 

blivit betydligt vanligare. Idrottsundervisningen har inte hängt med i denna utveckling och har 

bedrivit sin verksamhet i samma anda som tidigare utan att tänka på att det finns många flera 

saker som konkurrerar om ungdomarnas fritid. Problemet ligger i att idrottsundervisningen 

har kommit längre och längre ifrån dessa elever vilket gör att de finner det svårare att ta till 

sig undervisningen och komma in på den arenan (Säljö 2000). Det ser man även idag då de 

som har erfarenheter från idrott utanför skolan är mycket nöjda med undervisningen (Londos 

2005). Förr kunde man dra nytta av att många elever på ett eller annat sätt redan hade vana av 

fysisk aktivitet. Spontanidrott och lek var betydligt vanligare förr och var något där många 

vann kunskaper om den idrottsliga världens miljö. Så är det inte idag, idrottsundervisningen i 

skolan möter fler barn som får sina första erfarenheter av idrott just här. För att nå dem bättre 

måste man från skolans sida möta dem där de finns och skola in eleverna på ett bättre sätt i 

den sociala miljö som skolan utgör (Säljö 2000).  
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4.3 Andra faktorer 

Men det finns flera faktorer som påverkat deltagarna till att vara fysiskt aktiva idag. Det var 

en faktor som skiljde sig mellan de undersökta grupperna, tävlingsmomentet. För några i den 

manliga gruppen var detta en direkt orsak till att hålla på med orientering. Männen verkar ha 

blivit skolade i att vinna. Det är någonting som är viktigt och hedersamt (Lundqvist Wanner-

berg 2004). Detta synsätt verkar ingå i männens genusschema och det märks att de har skolats 

in i det redan som små (Fagrell 2000). Två av männen minns att de skolturneringar man haft 

var något som sågs som en stor händelse och någonting där man skulle prestera bra resultat. 

Det verkar finnas en tydlig tendens till att skolan förut har uppmuntrat tävling åtminstone hos 

de manliga deltagarna genom diverse skolturneringar och utslagsmoment i undervisningen. 

Larssons (2005) forskning tyder också på detta, där tävlingsmoment ansågs manligt och inte 

var något för kvinnor. Att lyckas i det man håller på med verkar också vara en stor poäng i 

denna grupp istället för att se vad som är roligt. Flera av dem verkar ligga på trappsteg två 

enligt Ekberg och Erberth (2000, s. 70) där man finner motivation genom yttre belöning. 

Undervisningen har brustit i att skapa en miljö där det är okej att misslyckas. Enligt det soci-

okulturella perspektivet är det viktigt att skapa miljöer och sammanhang där eleverna trivs 

och kan utvecklas (Säljö 2000). 

 

Något som ses som en viktig orsak till att vara fysiskt aktiv är den sociala samvaron. Båda 

grupperna nämner detta, om än med en viss dominans hos kvinnorna. Det är något man sett i 

tidigare forskning där kvinnor mer än män ägnar sig åt sociala aktiviteter (Agahis 2008). Ti-

digare forskning visar också detta och enligt Bauman (2012) så är det framförallt de äldre som 

anser att det är viktigt. Det sociala är viktigt, men i Mikaelssons studie (2012) har man sett att 

det just är den sociala omgivningen som också kan fungera som ett hinder till att inte vara 

fysiskt aktiv, främst då hos de yngre. När hon intervjuade fysiskt inaktiva ungdomar var just 

aktiviteter som att gå på bio eller träffa vänner något som hindrade dem till att välja fysisk 

aktivitet. Jag tror att man skulle få många, både ungdomar och även äldre, att vara fysiskt ak-

tiva genom att sätta själva aktiviteten i ett socialt sammanhang. Att ge sig ut själva och 

springa eller träna är inte alltid det roligaste om man inte själv är driven för träning. Männi-

skan är en social varelse och att tillsammans då erbjuda miljöer där dessa två kontexter slås 

ihop, skulle enligt mig, kunna ge flera en bra anledning att börja röra på sig. Deltagarna från 

veteran-orienteringen fungerar just på det sättet, man träffas, pratar och gör sin träning och 

man får på så viss kontakter och en gemenskap vilket är mycket viktigt och nyttigt för de 
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äldre (Rizzuto et al. 2005). Just att de här människorna har ägnat sig åt orientering kan ab-

solut, enligt mig, haft en stor påverkan till att de är fortsatt fysiskt aktiva. Man lär och ut-

vecklas i sociala sammanhang och känner mer och mer gemenskap med den miljö man vistas 

i (Säljö 2000). Orientering är en av de sporter där man har goda förutsättningar att fortsätta 

delta även när man kommer upp i högre ålder. I andra sporter har man kanske inte lika lång 

”livslängd” som deltagare då sporten inte lika lätt kan lika lätt kan anpassas till deltagarnas 

fysiska nivå. När man inte kan sysselsätta sig med den aktiviteten längre måste man, om man 

vill vara fortsatt fysiskt aktiv, finna en ny aktivitet och ett nytt social sammanhang att komma 

in i. På så vis, tror jag, att man tappar många och det är något som orienterarna aldrig behöver 

utsättas för då man har lång ”livslängd” inom den sporten. I arbetet att nå målet att få eleverna 

att bli fortsatt fysiskt aktiva borde det därför läggas större vikt vid en bra introducering av 

denna sport inom skolan eftersom det här finns goda möjligheter för ett långt aktivt delta-

gande. En annan skäl till att fortsätta med sporten kan vara att orientering inte på samma sätt 

verkar utpekande och tävlingsmoment behöver inte stå i centrum lika mycket som det gör i 

andra sporter. Orientering är också en av de aktiviteter som enligt Fagrell (2000) är en av de 

mest könsneutrala. Denna sport favoriserar inte en eller vissa egenskaper som en del andra 

sporter gör, vilket säkert kan påverka kvinnorna till att känna sig mer hemma inom denna 

sport. Här finner man flera vägar till att känna kompetens. Det krävs inte bara att springa fort 

eller att vara uthållig, man måste också kunna hantera kartan och tänka strategiskt och finna 

lämpliga löpvägar.  

4.4 Metoddiskussion 

En av fördelarna med att använda fokusgrupp är enligt Wibeck (2000) att metoden på ett bra 

sätt fångar tankar och attityder. Det upplevdes även fungera bra i detta sammanhang och det 

kom fram flera viktiga områden som var av intresse att beakta. En nackdel med metoden är 

dock att vissa personer i en grupp lätt kan ta över och prata mer än de andra. Det fanns dock 

sådana tendenser i studien men alla kom i vilket fall som helst till tals och det var inte någon 

av deltagarna som satt tysta under hela samtalet. Som moderator hade man en viktig uppgift 

att bevaka detta. Risken finns dock att tankar och attityder från deltagare som pratat mest 

kommer att betraktas som sanningar för hela gruppen. För att alla skulle få chansen att 

komma till tals så har moderatorerna varit noga med att inte gå vidare till nästa fråga efter att 

någon deltagare hade haft en lång utläggning utan riktat sig till de andra för att även få höra 

deras åsikter. I båda grupperna var det en bekväm och avslappnad miljö och det kändes att 
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deltagarna vågade ta ordet och säga sin åsikt. Det märktes att det var homogena grupper där 

deltagarna kände en trygghet med varandra. En sak som kan ha haft påverkan är att grupperna 

hade olika moderatorer. Det kan medföra att frågor har ställts på olika sätt av moderatorerna 

och gett olika tolkningar av frågan. Att ha samma moderator hade kunnat minska tolkningsfel 

till en viss del mellan grupperna. Inom forskargruppen försökte vi undvik detta problem och 

bli samstämmiga genom en noggrann planering innan fokusgruppssamtalen och en gemensam 

utvärdering efteråt.  

 

Analysen av materialet var tidsödande men det gick relativt lätt att finna teman som delta-

garna diskuterat. Att låta fler ta del av transkriberingar, tolkningar och resultatet har ökat reli-

abiliteten då det minskat risken för att de tankar och sanningar författaren bär på ska speglas i 

det resultatet som har funnits.  

4.5 Slutsats 

Av den här studien ser man två saker. Idrottsundervisningen har överlag hos dessa deltagare 

inte haft någon stor betydelse. Det som avgjorde att de har blivit fysiskt aktiva handlar mer 

om uppväxtförhållanden, stöd hemifrån och det umgänge man sedan kom att hamna i. Man 

kan då tycka att det egentligen inte spelar någon större roll vad vi som lärare gör, eleverna 

verkar inte påverkas av det i någon större utsträckning ändå. Hemförhållanden och familjens 

syn på det hela verkar avgöra mer vilket även flera studier visar så som tillexempel Bauman 

(2012). Det kan då kännas hopplöst att försöka få någon motiverad till något som inte 

föräldrarna själva fullt ut stöttar. Skolan för deltagarna i föreliggande studie misslyckades 

tydligt med att få dem motiverade att fortsätta med fysisk aktivitet. Till och med de som 

tyckte att idrott var roligt och hade andra motiv för att fortsätta såg tydliga brister med den 

undervisning de hade fått.  

 

Skolan känns idag som att den har utvecklats och blivit bättre och bättre inom det här områ-

det. Dock finns det fortfarande många elever som har negativa erfarenheter från 

idrottsundervisningen (Mikaelsson 2012). Det man kan ta med sig som lärare härifrån är att 

man lätt glömmer bort att se undervisningen med elevernas ögon. Det blir lätt så att vi som id-

rottsintresserade lärare inte ser de hinder som barn med andra intressen gör. De elever som 

blir engagerade i undervisningen är i mångt och mycket redan de som trivs med 

undervisningsformen. Det är också oftast dessa elevers röster och synpunkter man hör och det 
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kan nog lätt bli så att man rättar sin undervisning efter dem. Genom denna studie kan man se 

att de som får med sig idrott, fysisk aktivitet och friluftsliv hemifrån kommer att vara fortsatt 

fysiskt aktiva ändå även om de upplever undervisningen som dålig. Därför borde, enligt mig, 

mer fokus läggas på de elever som inte har en större bakgrund från idrottens värld. Givetvis 

ska man inte försumma de som redan håller på med idrott utan ge dem utmaningar i undervis-

ningen. Men elever som redan har idrottslig bakgrund på ett eller annat sätt gynnas i under-

visningen vilket även Londos (2005) studie visar. Där de flesta av de fotbollsspelande ung-

domarna som deltog i forskningen också hade höga betyg i ämnet idrott och hälsa. För många 

kan dock idrottsundervisningen i skolan vara första mötet med fysisk aktivitet och det gäller 

då från skolans sida att se till att det blir positivt. En annan kategori som också blivit lidande 

inom ämnet är flickorna. Även här tror jag att idrottsundervisningen har blivit bättre dock ser 

man fortfarande att pojkar gynnas av den undervisning som finns idag. Peterssons studie från 

2005 visade också att pojkar är de som erhåller höga betyg inom ämnet. Som lärare kan man 

dra lärdom av detta och försöka se det mer ur flickornas ögon, men också hjälpa till och bryta 

de könsbestämmelser som enligt Fagrell finns för hur man ska vara som kvinna eller man 

(Fagrell 2000).  

4.6 Vidare forskning 

Forskning har gjorts inom detta område men det borde göras mer omfattande. Många studier 

beskriver hur det ser ut i den undervisning som ges idag och vilka som gynnas och inte gyn-

nas av den. Däremot är det sällsynt med studier som försöker lösa hur man ska gå tillväga för 

att undervisningen ska passa fler. Detta är ett område som handlar om känslor inför ett visst 

moment och därför borde det finnas mer kvalitativ forskning som mer går på djupet för att 

finna de känslor och tankar som finns hos de människor som anser ämnet mindre intressant. 

Det borde vara viktiga frågor för de som bestämmer målet för ämnet. Vad ser dessa elever 

som utpekande undervisning och i vilka situationer känner de sig pressade? Hur kan man 

agera på ett annorlunda sätt för att undvika detta? Här har forskningen en viktig roll att 

kartlägga problemen och finna lösningar. Ett sätt som jag ser det är att genomföra så kallade 

Learning studies. Det är ett samarbete mellan forskare och lärare där man gemensamt ut-

vecklar undervisningen. Lärarna väljer själva det innehåll som de vill utveckla och sedan ob-

serverar forskaren vad som händer i undervisningen, diskuterar den och genomför en ny för-

ändring. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 
Syfte och frågeställningar:  
Syftet med denna studie är att jämföra fysiskt aktiva kvinnliga pensionärer med fysiskt aktiva 

manliga pensionärers uppfattningar om ämnet idrott och hälsa från deras egen skolgång och 

kartlägga vilka faktorer som har bidragit till deras fysiska aktivitet idag 

Frågeställningarna är: 
1. Hur påverkar skolidrott och deltagande i fysisk aktivitet vid ung ålder graden av 
fysiskt aktivitet vid högre ålder (64 år och uppåt)? 
  
2. Vilka ytterligare faktorer kan påverka människan så att man som äldre är fysiskt 
aktiv? 

 
 
Vilka sökord har du använt? 
Healthy agaeing, young health, äldres hälsa, erfarenheter från skolan, idrottsundervisningen 
förr, idrottshistoria, ungdomars syn på idrott,  

 
Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog, Pubmed, Ebsco, Swemed, Google Scholar. 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Pubmed: Healthy ageing 
Google Scholar: erfarenheter från skolan,  
 

 
Kommentarer 
Till en början var det svårt att hitta relevant litteratur och forskning. Det bästa sättet för mig 
var att använda mig av så kallad kedje-sökning där jag har funnit forskare som har studerat 
områden som är någorlunda liknande mitt eget och sedan hittat relevant forskning från deras 
undersökningar. Jag har även läst så kallade reviewartiklar för att få en blick över området 
och finna relevanta artiklar. 

 



 

 

Bilaga  

Intervjuguide för fokusgrupper 

 

• Vad innebär hälsa/välbefinnande för er? 
o Hur håller du dig frisk/välmående? 

 
o Hur har det ändrats genom livet? 

 

o Vilken betydelse har magen för dig och ditt välbefinnande? 
 

o Vilken betydelse har fysisk aktivitet för ditt välbefinnande?  
 

• Angående fysisk aktivitet: 
 

o Vilken betydelse har fysisk aktivitet för ditt välbefinnande? 
 Hur håller du dig fysiskt aktiv? 
 Hur har det ändrats genom livet? 

 

o Kommer du ihåg hur du upplevde idrotten i skolan? 
 Vilken betydelse har skolidrotten haft för din fysiska aktivitet/hur 

mycket du rör på dig? 
eller om vi vet att de idrottar:  

 Vilken betydelse har skolidrotten haft för ditt nuvarande idrottande? 
 

Följdfrågor: 

Kan du beskriva mer/förklara, ge exempel? 

Har ni andra uppfattningar/erfarenheter? 

Avslutningsfrågor: 

Är det något som ni tycker att vi borde ha pratat om eller har ni andra funderingar?  

Tycker ni att ni haft möjlighet att uttrycka era tankar och åsikter i gruppen? 
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