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Referat 
 

Syftet med denna avhandling är att undersöka idrottande högstadieelevers upplevelser av 

föräldrars roll i skolgång och idrottsverksamhet. Vi strävar efter att synliggöra mammors och 

pappors roll och vi har tagit i beaktande både flickors och pojkars upplevelser. Utgående från 

syftet har följande forskningsfrågor formulerats: 

1. Hur upplever högstadieelever föräldrars roll i skolgång? 

a. På vilka sätt engagerar sig föräldrar i elevens skolgång?  

b. Hur fördelar sig resultatet mellan mammor och pappor?  

2. Hur upplever högstadieelever föräldrars roll i idrottsverksamhet? 

a. På vilka sätt engagerar sig föräldrar i elevens idrottsverksamhet? 

b. Hur fördelar sig resultatet mellan mammor och pappor? 

Avhandlingen är kvalitativ med fenomenografisk forskningsansats. För att få svar på 

forskningsfrågorna användes semistrukturerad intervju som datainsamlingsmetod. I intervjun 

deltog totalt 30 högstadieelever som var delaktiga i Idrottshögstadieförsöket. 

Utgående från det analyserade materialet kunde elevernas upplevelser delas in i sex 

kategorier både angående föräldrars roll i skolgång och i idrottsverksamhet. Kategorierna i 

skolgång är följande: Hjälper inför prov, Hjälper med läxor, Emotionellt stöd, Skjutsar eleven 
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till skolan, Anser att skolgång är viktigt och Övrigt. Kategorierna i idrottsverksamhet är: 

Emotionellt stöd, Ekonomiskt stöd, Praktiskt stöd, Deltar aktivt i idrottsföreningens 

verksamhet, Deltar som åskådare och Övrigt. I kategorin Praktiskt stöd identifierades 

ytterligare tre underkategorier: Sköter idrottsutrustning och kroppsvård, Tillreder mat och 

mellanmål och Skjutsar till idrottsanläggning eller träning. Kategorierna som behandlar 

skolgång besvarar första forskningsfrågan, och kategorierna som behandlar 

idrottsverksamhet besvarar andra forskningsfrågan. 

Resultaten som berör skolgång tyder på att föräldrar stöder elever främst genom 

hemmabaserat lärande, det vill säga genom att hjälpa elever med läxor och inför prov. Alla 

elever uppgav att de har minst en förälder som stöder dem i skolgång, vilket indikerar att 

eleverna är allmänt nöjda med den stöd som föräldrarna erbjuder. Det är i huvudsak mamma 

som hjälper till med läxorna, men utöver detta konstaterande är skillnaden mellan mammas 

och pappas roll i skolgång relativt obetydlig. Resultaten som berör idrottsverksamhet tyder 

på att mammor ofta engagerar sig mer emotionellt än pappor i barns idrottsverksamhet. 

Pappor däremot är i allmänhet mer engagerade i barns idrotts och deltar oftare i 

idrottsförenings verksamhet än mammor.  

Sammanfattningsvis upplever elever att mammor är mer engagerade i skolgång medan 

pappor är mer engagerade i idrottsverksamhet. Föräldrastödet är väsentligt för att elever 

smidigt ska kunna kombinera idrott med studier, och på så sätt uppnå en lyckad dubbelkarriär.  

Sökord / indexord 
föräldraengagemang, föräldrastöd, parental support, vanhempien tuki, dubbelkarriär, dual 
career, kaksoisura, urheiluyläkoulukokeilu, idrottshögstadieförsöket, idrottsverksamhet, 
skolgång 
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1 Inledning 

I detta kapitel beskrivs bakgrund till avhandlingen och val av tema. Vidare presenteras 

avhandlingens syfte och forskningsfrågor. Avslutningsvis presenteras avhandlingens disposition. 

1.1 Bakgrund och val av tema 

Föräldrar har ett stort inflytande på barns prestationer både i idrott (Pugliese & Tinsley, 2007) och 

i skolgång (Mawjee & Grieshop 2002). Föräldrar fungerar som förebilder för sina barn, därmed 

har föräldraengagemang en stor inverkan på barns motivation (Elliott & Drummond, 2015; 

Lindstrom Bremer, 2012). Motivation är viktigt oavsett om det handlar om skola eller idrott och 

därmed är föräldrars roll av stor betydelse. 

 

Föräldrar kan bidra till både positiva och stressiga idrottsupplevelser till deras barn (Ommundsen 

m.fl., 2006). Föräldrars engagemang och barns upplevelser har med andra ord ett samband (Hinic, 

2004). Om barnet känner press från sina föräldrar kan det leda till rädsla att misslyckas, sänkt 

upplevd egen förmåga och svårigheter att fatta beslut som berör idrotten (Ommundsen m.fl., 2006). 

Däremot kan föräldrars stöd bidra till bland annat en ökad upplevd förmåga och minskad 

prestationsångest, vilket i sin tur kan motivera barnet att satsa på en idrottskarriär. Inom familjen 

blir det ofta hela familjens projekt då barnet idrottar på tävlingsnivå och strävar efter framgång i 

idrott (Aarresola & Konttinen, 2012). Det krävs motivation och engagemang från både föräldrar 

och idrottaren själv. Tävlingsidrotten kräver engagemang, tid och resurser som alla familjer inte 

har. I ideala fall är idrotten en faktor som förenar familjen och höjer livskvaliteten, men i värsta 

fall kan den driva familjens fysiska och psykiska resurser till sin gräns.  

 

Förtroende mellan föräldrar och lärare anses vara en nyckelfaktor i samarbetet mellan hem och 

skola. I Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 (hädanefter Glgu 

2014) betonas vikten av samarbetet mellan föräldrar och lärare mera än i tidigare läroplaner 

(Utbildningsstyrelsen, 2015).  Det är önskvärt att föräldrars engagemang i barns skolgång skulle 

ses som en naturlig del i stödjandet av barnets tillväxt och lärande (Piispanen, 2008).  

Föräldraengagemang inkluderar vanligtvis ett beteende hemma eller i skolan som sporrar barnens 
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utveckling. Detta kan till exempel bestå av diskussion med barns lärare eller att delta i 

skolevenemang och andra skolrelaterade aktiviteter (El Nokali m.fl., 2010).  

 

Föräldrar som aktivt stöder sitt barns skolgång genom att delta i möten och andra aktiviteter som 

skolan anordnar har visat sig bidra till att höja barns prestationsförmåga och en god inlärningsmiljö 

och (El Nokali m.fl., 2010; Fantuzzo m.fl., 2004; Mawjee & Grieshop, 2002). Trots dessa positiva 

följder av föräldrars och skolans samverkan minskar samarbetet betydligt i högstadiet i jämförelse 

med lågstadiet (Nylund, 2007). Högstadietiden är en period då eleven utvecklas betydligt både 

fysiskt och psykiskt. Denna tidsperiod har därmed en stor betydelse för elevens fortsatta studier. 

Därför borde samarbetet mellan föräldrar och skola förstärkas under högstadietiden och inte 

minskas. 

 

Tidigare undersökning tyder på att mammor är mera engagerade än pappor i samarbetet mellan 

föräldrar och skola (Metso, 2004) och att det finns ett stort förtroende mellan mammor och lärare 

(Lerkkanen m.fl., 2013). Trots att pappor inte är lika engagerade som mammor i barnets skolgång 

anser pappor att barnets skolframgång inte endast beror på lärarens insats utan att även eleven och 

föräldrar bär ett ansvar (Ule m.fl., 2014). Med andra ord är både mammor och pappor generellt 

sett medvetna om betydelsen av deras stöd i barnets skolgång. Medan mammor är mer engagerade 

i barns skolgång, är pappor mer engagerade i barns idrottsverksamhet (Patriksson & Wagnsson, 

2004). Pappors och mammors idrottsbakgrund och idrottsintresse har även visat sig ha ett 

inflytande på barns intresse och attityd till idrottsverksamhet (Aaresola & Konttinen, 2012). Därför 

har vi valt att undersöka eventuella trender som är kopplade till föräldrars kön.  

 

Vi valde temat eftersom det finns bristfällig forskning som undersöker föräldrars roll i 

högstadieelevers skolgång och idrottsverksamhet. Vi har också egna erfarenheter av tävlingsidrott 

och studier i en idrottsklass. Således har vi själva fått uppleva kombinationen av idrott och studier 

samt erfara betydelsen av föräldraengagemang. Som blivande klasslärare önskar vi att få bredare 

kunskap i hur vi kan bemöta idrottande elever och deras föräldrar i frågan om elevens 

målsättningar och framtidsförväntningar. Vi anser att denna undersökning kan bidra till en ökad 

förståelse för hur barn upplever föräldrars roll i skolgång och idrottsverksamhet.  
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1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna avhandling är att undersöka idrottande högstadieelevers upplevelser av 

föräldrars roll i skolgång och idrottsverksamhet. Vi strävar efter att synliggöra mammors och 

pappors roll och vi har tagit i beaktande både flickors och pojkars upplevelser. Utgående från syftet 

har följande forskningsfrågor formulerats: 

1. Hur upplever högstadieelever föräldrars roll i skolgång? 

a. På vilka sätt engagerar sig föräldrar i elevens skolgång?  

b. Hur fördelar sig resultatet mellan mammor och pappor?  

2. Hur upplever högstadieelever föräldrars roll i idrottsverksamhet? 

a. På vilka sätt engagerar sig föräldrar i elevens idrottsverksamhet? 

b. Hur fördelar sig resultatet mellan mammor och pappor? 

1.3 Avhandlingens disposition 

Denna avhandling består av åtta kapitel. I det första kapitlet, Inledning, presenteras bakgrund till 

val av ämne, syfte och forskningsfrågor samt avhandlingens disposition. I det andra kapitlet, 

Skolgång och idrott, definieras begrepp som är väsentliga för denna avhandling. Därtill redovisas 

det för begreppet dubbelkarriär och idrottsakademier i Finland. Dessa kapitel har vi skrivit 

tillsammans.  

 

Det tredje kapitlet, Föräldrars roll i elevers skolgång, inleds med centrala begrepp för denna 

avhandling. Sedan beskrivs föräldrars engagemang i elevens skolgång och de förväntningar som 

föräldrar ställer på elever. Skillnader mellan mammors och pappors roll i elevens skolgång 

framhävs och elevers tidigare upplevelser av föräldrastöd uppmärksammas. Willy har haft ansvaret 

för denna del av avhandlingen. I det fjärde kapitlet, Föräldrars roll i elevers idrottsverksamhet, 

beskrivs föräldrars engagemang och föräldrarollen i idrottsverksamhet. Vidare presenteras tidigare 

undersökning om elevers upplevelser av föräldrars roll i idrottsverksamhet samt skillnaden mellan 

mammor och pappor. Detta kapitel har Annette ansvarat för. Båda kapitlen har avslutningsvis en 

sammanfattning.  
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I det femte kapitlet, Metod, presenteras och beskrivs val av forskningsansats, intervju som 

datainsamlingsmetod, val av respondenter, analys av data samt avhandlingens tillförlitlighet, 

trovärdighet och etik. I det sjätte kapitlet, Resultatredovisning, presenteras avhandlingens resultat. 

Resultatet delas upp utgående från syftet och forskningsfrågorna. I det sjunde och sista kapitlet, 

Diskussion, diskuteras undersökningens resultat i relation till tidigare forskning. Därtill beskrivs 

och reflekteras det kring undersökningens metod. Avslutningsvis presenteras förslag på fortsatt 

forskning. 
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2 Skolgång och idrott 
I detta kapitel presenteras inledningsvis begrepp som är centrala för denna avhandling. Vidare 

beskrivs begreppet dubbelkarriär och vad det innebär. Avslutningsvis redogörs det för 

idrottsakademier i Finland och idrottshögstadier.  

2.1 Beskrivning av idrott och fysisk aktivitet 

I vardagligt tal används bland annat begreppen idrott, gymnastik och rörelse som beteckning på 

fysisk aktivitet. Enligt World Health Organization (2017) definieras fysisk aktivitet som all 

kroppslig rörelse som till följd av användning av skelettmuskulaturen resulterar i ökad 

energiförbrukning. Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (Eriksson, 

2012) definierar fysisk aktivitet på samma sätt men tillägger att fysisk aktivitet omfattar alla 

kroppsrörelser oberoende av syfte och sammanhang. Exempel på fysisk aktivitet är lek, bollspel 

och cykling.  

Begreppet idrott används som en sammanfattande benämning på olika slags kroppsliga övningar. 

Den fastslagna definitionen av idrott inom idrottsrörelsen är olika former av fysisk aktivitet som 

människor utför för att få motion och rekreation eller för att uppnå resultat inom tävlingsidrott 

(Folkhälsoinstitutet, 1997). Definitionen för gymnastik är en kombination av systematiskt valda 

kroppsrörelser och kroppsövningar med syftet att stärka människan både fysiskt och psykiskt 

(Nationalencyklopedin, 2020). I Sverige används idrott och hälsa som benämning för läroämnet i 

grundskolan (Skolverket, 2011) medan vi i Svenskfinland använder begreppet gymnastik 

(Utbildningsstyrelsen, 2015).  

Svenska Akademien (2009) beskriver ordet idrottsrörelse som en sammanfattning av alla 

idrottande personer och all idrottslig verksamhet. Idrott kan användas som synonym till 

idrottsrörelse även om idrott mera specifikt beskrivs som den fysiska aktivitet som utförs. Ordet 

idrottsmiljö används ofta som synonym till idrottsrörelse. Idrottsmiljön omfattas av både familj, 

lagkamrater och tränare. I denna avhandling används orden, idrottsrörelse och idrott, som en 

gemensam benämning för all form av idrott som utövas både på hobby och tävlingsnivå.  
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Med toppidrott och elitidrott avses idrott som ligger på världsmästerskaps nivå (Green, 2004). 

Topp och elitidrottare strävar efter att uppnå bästa möjliga resultat och uppskattade prestationer 

inom idrottsvärlden (Raevuori, 2005). Att bli en elitidrottare med internationell framgång är 

utmanande och tidskrävande (Conzelmann & Nagel, 2003). Enligt Finlands Olympiska kommitté 

är topp och elitidrott en integrerad del av samhället som medför glädje och samhörighet för både 

individen och samhället (Olympiakomitea, 2018). 

Utvecklingen till topp och elitidrottare grundar sig i idrottarens förmåga och vilja att tävla. I 

praktiken innebär detta att idrottare som strävar efter att uppnå en elitnivå ska kunna sätta mål, 

välja rätt arbetsmetoder, jobba långsiktigt och bedöma sina framsteg. Topp och elitidrott 

kombineras ofta med starka känslor eftersom idrottsevenemang inkluderar bland annat 

kämparanda, bakslag, vinnande och hjältemod.  (Olympiakomitea, 2018.) 

Eftersom idrottskarriären inte varar livet ut är utbildning en viktig del även för elitidrottare. 

Samhällsutvecklingen ställer krav på individen. Politiska, ekonomiska, sociala och tekniska 

förändringar påverkar förutsättningar på arbetsmarknaden. Detta ställer allt större krav på 

utbildning och kompetens. Ungdomarna måste idag ha större bredd i sina kunskaper för att få 

arbets och utbildningsmöjligheter. Dessa krav ställs speciellt på de barn och unga som satsar på 

en idrottskarriär, och redan i tidig ålder måste tänka på sin framtid.  (MetsäTokila, 2001.)  

2.2 Dubbelkarriär 

Det finska skolsystemet och idrottsförbunden har som gemensam målsättning att idrottaren smidigt 

kan kombinera idrott med studier. Denna kombination kallas för dubbelkarriär. Dubbelkarriären 

stöds av idrottsakademier och idrottsakademiprogrammet som presenteras längre fram i detta 

kapitel. Staten strävar efter att anpassa studierna och skräddarsy studiealternativ som lämpar sig 

för den individuella idrottarens dubbelkarriär. (Olympiakomitea, 2019.)  

  

Dubbelkarriären är viktigt både för idrottaren och samhället (Ryba m.fl., 2015; Torregrosa m.fl., 

2015). Idrottare utan utbildning risker att hamnar utanför samhället när idrottskarriären är över 

(Ryban mfl., 2015). Intresset från samhällets synvinkel är att idrottare ska fungera som en god 

förebild för unga samtidigt som idrottare höjer sitt eget lands nivå i den internationella elitidrotten 

(Tekavc m.fl., 2015). Idrottarens framgång i elitidrotten kan bidra till en ökad samhörighet i landet. 
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Dock kan endast ett fåtal av de idrottare som strävar efter att uppnå en elitnivå försörja sig med en 

idrottskarriär. Dessutom varar idrottskarriären sällan livet ut. Därmed är studierna väsentliga med 

tanke på framtida arbetsmöjligheter och inkludering i samhället.  

  

I dagens läge har utbildning en stor betydelse på arbetsmarknaden. Enligt Ryba m.fl. (2017) är den 

unga idrottare som satsar på dubbelkarriär mera framgångsrika i arbetslivet än idrottare som endast 

riktar sig in i idrottsverksamhet. Idrottaren lär sig dock olika färdigheter under sin idrottskarriär 

som är till nytta i arbetslivet. Bland annat stresshantering, tidshantering, förmåga att fatta beslut 

och samarbetsförmåga är färdigheter som idrottaren ofta kan tillämpa och behärska (Ommundsen 

m.fl., 2006). Idrottarens tidshantering ses dessutom som en av de mest centrala färdigheter som 

idrottaren bör behärska för att uppnå en lyckad dubbelkarriär (Gomez m.fl., 2018). Förmåga att 

sätta upp mål är en ytterligare talang som krävs för att lyckas med kombinationen av idrott och 

studier (Ryban, mfl., 2016). Trots de färdigheter som idrottsutövandet medför är studierna viktiga 

då idrottaren ska övergå från en idrottskarriär till en arbetskarriär (Ryba m.fl., 2017; Torregrosa 

m.fl., 2015).  

2.3 Idrottsakademier i Finland 

Idrottsakademiverksamheten inleddes i slutet av 1980talet när de första idrottsinstituten 

grundades med ett provtillstånd (Savolainen och Härkönen, 2014). Provtillståndet fick sin början 

av diskussioner mellan idrottsförbund och skolväsendet. Båda parterna ansåg att skolsystemet inte 

var tillräckligt flexibelt för att erbjuda unga idrottare en möjlighet att utvecklas till elitidrottare. År 

2007 fick Olympiska kommittén ansvaret för att organisera den nationella 

idrottsakademiverksamheten. Sex år senare, år 2013, fick idrottsakademiprogrammet det 

nuvarande namnet.  

  

Idrottsakademierna är lokala samarbetsnätverk, vilket innebär att skolor, föreningar och 

kommunen samarbetar för att möjliggöra en smidig kombination av idrottskarriär och studier. 

Lämsä m.fl. (2014) anser att Finland kan betraktas som en föregångare i att erbjuda dubbelkarriär 

som ett alternativ för unga idrottare. År 2009 blev idrottsakademiprogrammet en del av 

regeringens stödprogram. Regeringens stöd till idrottsakademierna grundar sig i behovet av stöd 

och i hur markanta de är. Enligt Mononen m.fl. (2014) fås det huvudsakliga stödet ändå från lokal 
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finansiering. År 2020 är nitton idrottsakademier en del av stödprogrammet (Olympiakomitea, 

2019; Ryba m.fl., 2016). I andra stadiet finns det trettio idrottsskolor varav hälften är gymnasier 

och hälften yrkesskolor (Olympiakomitea, 2019). I grundskolan finns det 160 högstadium som 

stöder idrott, varav tjugofem har titeln idrottshögstadium. Därtill finns det nio officiella 

träningscenter som är tillgängliga för alla idrottare. Sammanlagt finns det 17 000 idrottare och 

1020 tränare som är delaktiga i programmet. 

2.3.1 Idrottsakademier i högstadiet  

Den idrottsinriktade verksamheten i grundskolan fick sin början under slutet av 1980talet (Haataja 

& Sarajärvi, 2013). Salpausselän yläaste i Lahtis och Tehtaanpuiston yläaste i Helsingfors var de 

första grundskolorna som prövade på idrottsklassverksamheten. Då fanns det ännu inga 

målsättningar eller riktlinjer för verksamheten, utan tanken var snarare att eleverna skulle få idrotta 

så mycket som möjligt under skoltid. Eleverna kunde välja gymnastik som valbart ämne utan att 

det inverkade på årsveckotimmarna1. 

Enligt Kalaja (2014) är syftet med nuvarande idrottsklasser att erbjuda mångsidig fysisk aktivitet, 

motions glädje och positiva upplevelser för idrottsintresserade elever. Idrottsklasser möjliggör att 

den unga idrottaren kan öka träningsmängden, och således satsa mera på sin idrottsgren (Nielsen 

m.fl. 2017). Grundskolan kan betraktas som en miljö med en direkt inverkan på idrottaren och 

hens idrottskarriär (Haataja & Sarajärvi, 2013). Därmed har skolan en central roll i den unga 

idrottarens utveckling. I högstadieålder ökar träningsmängden och träningsintensiteten, vilket 

innebär att samarbete mellan skolor, idrottsföreningar och idrottsakademier blir mera essentiellt 

(Olympiakomitea, 2019). Målet är att idrottaren ska utvecklas till en målmedveten och hälsosam 

individ som smidigt kan kombinera idrottsverksamhet med studier.  

Glgu 2014 möjliggör en mångsidig verksamhet i läroämnet gymnastik. Läroämnets uppdrag är att 

främja fysiska, psykiska och sociala färdigheter och en positiv inställning till den egna kroppen. 

Enskilda lektioner i gymnastik ska ge eleven positiva upplevelser samt uppmuntra och stödja 

eleven till en aktiv livsstil. Gymnastikundervisningen ska erbjuda eleven en möjlighet att utveckla 

 
1 En årsveckotimme i högstadiet är 38 lektioner, vilket innebär en timme i veckan jämnt fördelat 
under hela skolåret (Utbildningsstyrelsen, 2015) 



 Alhonen & Öhman 

9 
 

och bredda sina färdigheter som stöder utvecklingen i den egna idrottsgrenen eller idrottsgrenarna 

(Utbildningsstyrelsen, 2015).  

I ideala fall arrangeras undervisningen ämnesövergripande så att det stöder idrottaren på ett 

mångsidigt sätt. Detta kan förverkligas bland annat genom att i läroämnet huslig ekonomi studera 

en hälsosam kost som lämpar sig för idrottare, kombinera musik med rytm och rörelse, bekanta 

sig med idrottsterminologi i olika språk och undersöka kraft och rörelse inom fysik. 

Undervisningsinnehållet i gymnastiken stöder idrottsverksamhet oberoende idrottsgren, men det 

är viktigt att uppmuntra eleven till all form av fysisk aktivitet också utanför skoltid och 

grenspecifika träningar. Eleven att exempelvis sporras att cyklar eller gå till skolan, att vara aktiv 

på rasten och att delta i olika idrottsklubbar som anordnas utanför skoltid. (Kalaja, 2012.) 

Det finns tre olika typer av idrottsskolor i grundskolan. Dessa är idrottshögstadium, idrottsinriktad 

skola och idrottsnärskola. Idrottshögstadium gynnar idrottaren i högsta grad, eftersom idrottaren 

har en möjlighet att träna tio timmar per vecka under skoltid. Utöver det anordnas det olika idrotts 

läger under skolåret. Idrottsinriktade skolor och idrottsnärskolor erbjuder eleven möjligheten att 

träna sex timmar per vecka under skoltid. Dessutom har även dessa elever en möjlighet att delta i 

idrotts läger. I alla de tre olika varianterna av idrottsskolor kan det utöver detta finnas skilda 

idrottsklasser. (Olympiakomitea, 2019.) 

Idrottaren väljs till idrottsakademiprogrammet utifrån nationella lämplighetstest. Genom testen 

mäts idrottarens balansförmåga, uthållighet, muskelstyrka, kroppsrörlighet, förmåga att hantera 

redskap och övriga motoriska färdigheter. Varje moment är värd åtta poäng, vilket innebär att 

maximala poängantalet är 48 poäng. Skolorna har en möjlighet att genomföra ett tilläggs test som 

är specifikt för just den skolan. Tilläggstestet är värt 12 poäng, varav det område där idrottaren 

presterat sämst räknas bort från det totala poängantalet. Skolan kan välja att anordna tilläggstestet 

grenspecifikt eller allmänt. (Kiihamäki & Riikilä, 2019; Olympiakomitea, 2019.) 
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3 Föräldrars roll i elevers skolgång  
Inledningsvis beskrivs centrala begrepp för avhandlingen. Dessa begrepp är engagemang, stöd, 

förväntningar och press. Därefter klargörs fostrans innebörd och de utmaningar som fostran kan 

ge upphov till. Vidare presenteras föräldrars engagemang utgående från olika kategorier. Sedan 

redogörs föräldrars förväntningar på elevers skolgång. Efter det beskrivs skillnader mellan 

mammors och pappors roll i elevens skolgång samt elevers egna upplevelser av föräldrarollen. 

Avslutningsvis sammanfattas det centrala i kapitlet.  

3.1 Begreppsdefinition 

3.1.1 Engagemang 

Begreppet engagemang kan betraktas på flera olika sätt. Engagemang kan omfatta personers 

kompetenser, åsikter, känslor och attityder (Appleton m.fl., 2006). Nationalencyklopedin (2020) 

definierar begreppet engagemang som en inriktning av krafter och intresse mot ett ideellt mål, ofta 

för att hjälpa eller stödja en annan människa. Russell m.fl. (2005) beskriver begreppet engagemang 

som en bild av en individs aktiva involvering i en uppgift. 

 

Berglund (2010) hävdar att begreppen motivation och engagemang kan användas som synonymer 

i vissa situationer. Trots detta finns det vissa skillnader mellan begreppen. Engagemang beskriver 

snarare inställning och beteende, medan motivation uppmärksammar individens inre känslor. 

Motivation, delaktighet, självreglering och relation mellan elev och förälder samt elev och lärare 

påverkar engagemanget (Andersson, 2017). För att uppnå kriterierna för engagemang krävs både 

vilja och det faktiska utförandet. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan det uttryckas som 

människors vilja att aktivt handla tillsammans med andra. I denna avhandling används begreppet 

engagemang som beskrivning för inställning och beteende medan motivation syftar på individens 

inre känslor.  

 

3.1.2 Stöd 

Begreppet stöd är problematisk att definiera eftersom begreppet kan ha många betydelser. Enligt 

Nationalencyklopedin (2019) innebär begreppet att stödja en person moraliskt eller intellektuellt.  
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I denna avhandling används begreppet stöd för att beskriva socialt stöd. I vardagen uppfattas 

socialt stöd vanligtvis som att ta hand om människor som behöver hjälp, stöd eller vård på ett eller 

annat sätt. Socialt stöd ses ofta också som en förebyggande aktivitet i situationer relaterade till 

mänskliga motgångar, kris och livsförändringar (Gothoni, 1990). 

 

Williams, Barclay och Schmied (2004) har analyserat uppkomsten av begreppet socialt stöd i olika 

forskningar och hur begreppet definieras. De har hittat 30 olika definitioner av begreppet socialt 

stöd. Williams m.fl. (2004) hävdar att Cobbs (1976) beskrivning av socialt stöd är den mest 

förekommande i litteratur. Cobbs (1976) definition fokuserar på de känslomässiga dimensionerna 

av det sociala stödet och påpekar att socialt stöd handlar om att tillhöra ett socialt nätverk som ger 

kärlek, uppskattning och en känsla av tillhörighet (Cobb, 1976).  

 

Den näst mest använda definitionen av begreppet, enligt Williams m.fl. (2004), är beskrivningen 

som Cohen och Syme (1985) sammanställt. Cohen och Syme (1985) betonar de materiella och 

informativa aspekterna av socialt stöd. De ser socialt stöd som en resurs som produceras av de 

människor som påverkar en individs välbefinnande. Enligt dem beror betydelsen av socialt stöd 

på mottagarens ålder. Stödjandet påverkar därför barn, ungdomar och vuxna på olika sätt (Cohen 

& Syme, 1985). I denna avhandling syftar det sociala stödet på känslomässiga, materiella och 

informativa aspekterna av socialt stöd. 

 

3.1.3 Förväntningar och press 

Förväntningar kan vara något uppmuntrande och motiverande men det kan även leda till negativa 

känsloupplevelser. Enligt Svenska Akademien (2009) kan ordet förväntan beskrivas som en 

sannolikt kommande utveckling eller som en förhoppning om att något ska ske. I skolgång och 

idrottsverksamhet handlar föräldrars förväntningar vanligtvis om att barnet ska prestera bra och 

bli framgångsrikt (Ommundsen m.fl., 2006; Murberg & Bru, 2004). Föräldrars förväntan kan leda 

till att barn börjar uppleva känslor av press. Press kan beskrivas som en känsla av att bli utsatt för 

tryck (Svenska Akademien, 1954). I denna avhandling syftar förväntningar och press på 

upplevelser som kan ha en negativ verkan. 
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3.3 Fostran 

Det kan vara utmanande att definiera fostran eftersom varje fostrare har sina egna vanor och 

intressen. Fostrans mål påverkas av saker som fostraren själv anser vara viktiga. Detta innebär att 

fostran kan innefatta olika saker beroende på en persons kultur och värdesättningar. En gemensam 

nämnare för begreppet fostran är dock att sträva efter att påverka en individs personlighet och 

beteende på ett positivt sätt. Barnets intresse och behov kan betraktas som utgångspunkter för 

fostran. Dessa kan exempelvis vara behovet av att utforska, göra och skapa. (Puolimatka, 2010.) 

  

Barn bör fostras till att agera enligt sina värderingar, snarare än att fostras enbart för samhällelig 

värdighet. Således kan ett barn anses ha förutsättningar att leva ett meningsfullt och varierande liv 

(Puolimatka, 2010). Vesikansa (2009) betonar dock att barn bör fostras som en del av den 

samhälleliga ordningen och läras de moraliska normerna som råder i samhället. 

 

Det kan vara svårt att avgöra vem som bär ansvaret för fostran och vilka skyldigheter fostraren 

har. I Finland är det huvudsakligen föräldrars ansvar att fostra, men i och med utveckling av 

läroplanen har ansvaret att fostra ökat hos samhället (Metso, 2014). Glgu 2014 beskriver att 

läraryrket innefattar att fostra eleverna till demokratiska medborgare. Undervisningen ska vara 

allmänbildande och sträva efter en hållbar utveckling. Lärare ska även ge eleverna de kompetenser 

och verktyg som behövs för att utvecklas som människor och klara sig i samhället. Även om 

föräldrar och lärare anses ha ett gemensamt ansvar att fostra barn anser vissa föräldrar att det inte 

är skolans uppgift att fostra barnen (Metso, 2014).  

 

Det är vanligt att föräldrar ser sig själva som experter inom föräldraskap och fostran. Vissa 

föräldrar anser att föräldraskap är ett privat ämne som endast berör familjen. Därför är det viktigt 

att komma ihåg att det är barnet som står i centrum när det gäller samarbetet mellan föräldrar och 

skola (Alasuutari, 2003). Lärare bör komma ihåg att föräldrar kan ha en så nära relation till barnet 

att de blir blinda för barnets behov av stöd. I dessa situationer är det viktigt att föräldrar ser lärare 

som objektiva personer ser barnets situation från ett annat perspektiv (Alaja, 1997). När föräldrar 

ser läraren som en resurs som är till för att hjälpa finns det möjligheter till ett gott samarbete. 

 



 Alhonen & Öhman 

13 
 

Figur 1 illustrerar samspelet mellan hem, skola och samhälle. Figuren illustrerar även hur eleven 

påverkas samtidigt av alla dessa institutioner. Detta innebär att institutionerna arbetar med samma 

barn men från olika utgångspunkter. De institutionella sfärerna kan beroende på situationen vara 

mer eller mindre överlappande, men sfärerna kan inte vara helt åtskilda eller helt överlappande. 

Detta beror på att varje institution alltid har någon typ av samarbete, men samtidigt har de egen 

verksamhet som inte alltid påverkas av andra institutioner. Exempelvis har familj och skola egen 

verksamhet som inte påverkas av varandra, men dessa institutioner har även verksamhet där de 

samarbetar. Graden av överlappning påverkas av alla fyra krafter (A, B, C och D). Kraft A, som 

illustreras med en horisontell pil, representerar elevers tidsmässiga utveckling. Kraft B 

representerar familjens erfarenheter, filosofi och praxis. Krafterna C och D representerar (C) 

skolans och (D) samhällets erfarenheter, filosofi och praxis. Elevens inlärning är bäst när föräldrar, 

lärare och övriga parter i samhället arbetar tillsammans för att vägleda och stödja elevers 

utveckling. (Epstein, 2001.) 

 

Figur 1 Överlappande sfärer av familjens, skolans och samhällets inverkan på barns lärande 

(Epstein, 2001). 

 

Överlag anser föräldrar att den fostran som erbjuds av dagvård, skola och andra institutioner är 

naturlig och nödvändig för barns utveckling. Detta kräver dock att föräldrarna är villiga att 

samarbeta med de personer som stöder fostrandet i samhället, till exempel de yrkesverksamma i 
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skolan (Alasuutari, 2003). Föräldrar kan uppleva utbildningsinstitutioner som ett hot. Eftersom 

skolan har värderingar och utbildningsmål som de står fast vid kan det minska föräldrarnas roll i 

att vägleda och påverka barnets utveckling. Föräldrarna överlämnar sina barn till skolan för att 

utbildas och accepterar att skolan också fungerar som en utbildningsmyndighet (Vesikansa, 2009). 

3.4 Föräldrars engagemang i elevers skolgång 

I Glgu 2014 betonas vikten av samarbetet mellan föräldrar och lärare mera än tidigare 

(Utbildningsstyrelsen, 2015). Piispanen (2008) betonar att det är önskvärt att föräldrars 

engagemang i barns skolgång skulle ses som en naturlig del av att stödja barnets tillväxt och 

lärande. Samarbete mellan vårdnadshavare och skola borde ses som en delad process och fungera 

som ett utbildningspartnerskap. Flertal studier hävdar att föräldraengagemang i barns skolgång 

påverkar barns inlärningsresultat positivt (El Nokali m.fl., 2010; Fantuzzo m.fl., 2004; Mawjee & 

Grieshop, 2002).  

 

Den positiva inverkan av föräldraengagemang går att identifiera hos barn under skolåldern ända 

upp till studerande på andra stadiet (Mawjee & Grieshop, 2002; Pianta m.fl., 2007; Reid m.fl., 

2007). Föräldraengagemang inkluderar vanligtvis ett beteende hemma eller i skolan som sporrar 

barnens utveckling. Exempel på detta är samtal med lärare eller deltagande i evenemang och andra 

aktiviteter som anordnas via skolan (El Nokali m.fl., 2010). Föräldrar kan också delta i elevens 

skolgång genom att exempelvis läsa för eleven, ordna en plats för att studera och fråga hur 

skoldagen har varit. Enligt Cooper m.fl. (2000) engagerar sig föräldrar i elevens skolgång genom 

att stödja deras självständiga arbete och eliminera distraktioner som påverkar läxläsning. 

 

Förhållandet mellan hem och skola illustreras ofta av klyftan som orsakas av tidsbrist, brist på 

resurser eller likgiltighet. För att minska detta krävs lämpliga metoder och förståelse från samtliga 

inblandade parter. Elevens övergång från lågstadiet till högstadiet orsakar ofta en utmaning för 

samarbetet mellan föräldrar och skola. Utmaningen förekommer eftersom många faktorer 

förändras i elevers skolgång. Exempel på förändringar är att i högstadiet undervisas fler ämnen, 

klasslärare ersätts med ämneslärare och klassammansättning blir ny. Dessutom måste många 

elever byta skola, ofta från en mindre till en större, vilket kan förändra skolans verksamhetskultur. 

Dessutom minskar samarbetet mellan föräldrar och skola under högstadietiden. Högstadietiden är 
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en period då eleven utvecklas som mest och denna tidperiod har en stor betydelse för elevens 

fortsatta studier. Därför borde samarbetet mellan hem och skola förstärkas under högstadietiden 

och inte minskas. (Nylund, 2007.) 

 

Samarbetet mellan föräldrar och skola fortsätter i andra stadiet och yrkesutbildningen.  

Skyldigheten att utföra detta samarbete ingår i andra stadiets och yrkesutbildningens lagstiftning. 

I andra stadiet bör samarbetet organiseras på ett sådant sätt att det tar hänsyn till studerandes 

självständighet och ansvar, men samtidigt stöder dem på ett adekvat sätt i studierna. (Nylund, 

2007.) 

 

Epstein (1995) hävdar att lärarens förmåga att involvera föräldrar i elevens skolgång är mer 

betydelsefull för elevens skolframgång än exempelvis familjebakgrund. Att föräldrasamarbetet är 

centralt för barnens lärande har även konstaterats i flera andra studier (El Nokali m.fl., 2010; 

Fantuzzo m.fl., 2004; Mawjee & Grieshop 2002). Epstein (1995) uppmanar föräldrar att engagera 

sig i barns skolgång, men konstaterar att detta kan vara utmanande att uppnå i praktiken.  

 

För att underlätta samarbetet mellan föräldrar och skola har Epstein (1995) identifierat sex 

kategorier av föräldraengagemang. Dessa kategorier beskrivs ur lärarens synvinkel. Kategorierna 

är följande: (1) Parenting, vilket kan översättas till föräldrastöd eller stödjandet av föräldraskap; 

(2) Communicating, det vill säga kommunikation mellan hem och skola; (3) Volunteering, vilket 

kan översättas till volontärskap, som innebär föräldrars frivilligt deltagande i olika arrangemang 

anordnade av skolan (exempelvis föräldramöten och kvartsamtal); (4) Learning at home, det vill 

säga hemmabaserat lärande, involverar föräldrars engagemang hemma som berör barnets lärande; 

(5) Decision making, exempelvis styrelser och föräldraorganisationer som ökar föräldrars 

inflytande i skolan genom beslutsfattande; (6) Collaborating with the Community innebär 

samarbete med samhället som ökar engagemanget inom skolan.  

3.4.1 Stödjande av föräldraskap 

Målet med stödjande av föräldraskap är att hjälpa familjer att skapa förutsättningar som främjar 

barns lärande (Epstein, 1995). Syftet är att öka föräldrars kunskap om föräldraskap och barns 

utveckling, samt att ge föräldrar information och stöd för att hantera de utmaningar föräldrar kan 
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stöta på. I stödjandet av föräldraskap är det viktigt att nå ut till alla föräldrar, och inte bara till de 

som kan delta under ett specifikt tillfälle. Genom ett fungerande samarbete gynnas även lärare 

eftersom de får ta del av nödvändig information och erhåller en djupare förståelse för barns 

bakgrund, behov och mångfald. Föräldrastöd är ett mångfacetterat begrepp med varierande 

innebörd, och stöd organiseras av flera olika aktörer (Bergnéhr, 2012). Modig (2010) sammanfattar 

begreppet föräldrastöd som ett konkret och praktiskt stöd i form av hjälp med vård av barn. Det 

generella föräldrastödet bör framstå som förebyggande och erbjudas till samtliga föräldrar. 

Innehållet bör riktas till deltagarna och behandla aktuella teman snarare än fokusera på behandling 

och åtgärder av större problem. 

 

I Sverige förespråkas det för en utvidgning av föräldrastödet genom en statlig utredning (Davidson, 

2008). Sveriges kommuner uppmanas att utveckla förebyggandet av föräldrastöd. Utredningen 

definierar föräldrastöd som ett brett utbud av insatser som föräldrar erbjuds ta del av och som 

syftar till att främja barns hälsa och psykosociala utveckling (Davidson, 2008, s. 24). 

Föräldrastödet ska bidra till att föräldrar får en fördjupad förståelse för barns behov, skapa 

gemenskap hos föräldrar och få dem att känna sig trygga i rollen som förälder. Det nämns en rad 

aktörer som anses vara lämpade att driva denna utredning, och skolan är en av dessa. Detta 

motiveras genom att påpeka hur skolan möter alla barn och föräldrar under minst tio år och har 

därmed unika möjligheter att i samverkan med föräldrarna arbeta långsiktigt med att stärka 

barnens hälsa och välbefinnande (Davidson, 2008, s. 41). 

 

Davidson (2008) nämner att elevvårdspersonal har goda förutsättningar att leda arbetet med 

generellt föräldrastöd. Skolans roll i det föräldrastödjande arbetet kan utöver föräldramöten och 

utvecklingssamtal vara exempelvis att hyra ut lokaler till grupper av föräldrar som vill träffas. 

Skolan bör också informera föräldrar om kommunens utbud av eventuella föräldrastödjande 

åtgärder. 

3.4.2 Kommunikation mellan hem och skola 

Målet med kommunikation som en form av deltagande är att skapa en funktionell och effektiv 

kommunikation mellan föräldrar och skola. När föräldrar kommunicerar med skolans personal får 

lärare information om barns framsteg, skolpraxis och rutiner. Det är vanligt att föräldrar tar kontakt 
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relativt sällan med lärare, medan lärare kommunicerar mer omfattande med föräldrar. Genom att 

kommunicera ofta med föräldrar får lärare en djupare förståelse för familjens perspektiv gällande 

barnets skolgång. (Epstein, 1995.) 

 

Eftersom samhället blir allt mer digitaliserat har också möjligheten att använda teknik som 

kommunikationsmedel mellan hem och skola uppmärksammats. I Glgu 2014 uppmuntrades första 

gången användningen av digitala verktyg i kommunikationen mellan hem och skola i den 

finländska läroplanen. Utöver personliga möten och gruppmöten ska även informations och 

kommunikationsteknik utnyttjas i samarbetet mellan föräldrar och skola. Wilma, som är det mest 

använda skol och student administrationssystemet i Finland, har blivit mycket centralt i 

kommunikationen mellan lärare och föräldrar (Unhola, 2010). Även sociala medietjänster har 

börjat utnyttjas som en del av kommunikationen mellan föräldrar och lärare.  

3.4.3 Volontärskap 

Epstein (1995) beskriver att volontärskap i skolan innefattar det frivilliga stödet från föräldrar som 

kan ses som skolans förmån. Volontärskap behöver inte ske i skolbyggnaden eller under 

skoldagen, utan definierar alla typer av föräldrars frivilligt stöd som främjar barns lärande och 

utveckling. Föräldrars volontärarbete kan bland annat stödjas genom att kartlägga deras resurser, 

färdigheter och fritid. Enligt Metso och Siimes (2015) deltar föräldrar i Finland relativt aktivt i 

volontärarbete i grundskolan, men det finns en betydande skillnad mellan lågstadiet och 

högstadiet. Över hälften av vårdnadshavarna i lågstadiet har möjlighet att delta i organiseringen 

av olika evenemang, medan motsvarande andel för vårdnadshavarna i högstadiet är under en 

tredjedel. Detta kan bero på faktumet att lågstadier är ofta mindre i elevantal jämfört med 

högstadier, vilket bidrar till att lågstadier har bättre samhörighet (HyryBeihammer & Autti, 2014). 

Det minskade engagemanget kan även bero på att vissa föräldrar inte värdesätter att arbeta 

tillsammans, vilket bidrar till ett lägre antal frivilliga deltagare (Seikkula, 2000). 

 

Eftersom volontärskap i skolan inte behöver ske i skolbyggnaden (Epstein, 1995) kan även 

föräldrars vanor att skjutsa sina barn till skolan granskas ur volontärskapets perspektiv. Det är 

föräldrars uppgift att besluta hur deras barn tar sig till skolan, och det har blivit allt vanligare att 

de skjutsar barnen med bil till skolan (Cooper m.fl., 2005). Deras beslut grundar sig på vad de 
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anser vara det bästa sättet för barnet att ta sig till skolan, men beslutet påverkas av flera olika 

faktorer. Ett exempel på en sådan faktor är familjens socioekonomiska status (Davison m.fl., 

2008). Elever från familjer med lägre socioekonomisk status är mera benägna att cykla eller gå till 

skolan jämfört med elever från familjer med hög socioekonomisk status. Cooper m.fl. (2005) 

poängterar att skolvägen erbjuder en ypperlig möjlighet till att utöva regelbunden fysisk aktivitet 

och därför rekommenderas det att barn går eller cyklar till skolan om möjligt. Trots trenden att 

skjutsa barn till skolan föredrar majoriteten av föräldrar att barn går eller cyklar till skolan 

(Nykvist, 2017). 

3.4.4 Hemmabaserat lärande 

Att stödja hemmabaserat lärande handlar om att ge föräldrar information och idéer om hur de kan 

hjälpa barnet med läxor och andra skolrelaterade uppgifter hemma. Föräldrar kan hjälpa genom att 

uppmuntra, lyssna, diskutera och övervaka barnet när de utför skolrelaterade uppgifter. Det kräver 

alltså inte att föräldrar ska undervisa barnet. Föräldrars engagemang angående skolans 

målsättningar och planering är också viktigt. Dessutom bör föräldrar informeras om kraven och 

målen i de olika läroämnena. (Epstein, 1995.) 

 

Forsberg (2007) hävdar att läxor är ett stort ansvarsområde för föräldrar. Även om det är elevens 

uppgift att göra läxor, så är det i huvudsak förälderns ansvar att se till att läxorna faktiskt blir 

gjorda. Kralovec och Buell (2001) påpekar att föräldrars möjlighet att hjälpa till i läxläsningen 

varierar.  Detta bidrar till att läxor kan upplevas orättvisa på grund av elevernas hemförhållanden 

och förutsättningar. Vissa föräldrar ger mycket hjälp och stöd medan andra föräldrar inte är lika 

engagerade. Även Österlind (2001) nämner hur olika hemförhållanden påverkar elevernas 

läxläsning, och hur föräldrarna kan skapa både stress och förvirring genom att använda andra 

arbetssätt än de som används i skolundervisningen. Lämsä (2013) anser att läxor gör familjer mer 

sammanhängande tack vare stödet som föräldrar ger barnet, men Saloviita (2013) poängterar att 

för mycket läxor är en börda för både elever och föräldrar. 

 

Hur föräldrar förväntas och hur de kan delta i elevernas skolgång hemifrån varierar mellan olika 

länder. Ule m.fl. (2014) har undersökt föräldrars engagemang i barns skolgång i åtta europeiska 

länder, inkluderat Finland. Enligt undersökningen använder europeiska föräldrar sociala, 
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emotionella och ekonomiska resurser för att stödja sitt barns skolgång eftersom de anser att 

utbildning garanterar deras barn en god framtid. Resurser används bland annat till att hjälpa i 

läxläsning, uppmuntra eleven att studera, införskaffa skolmaterial, ge psykologiskt stöd och 

emotionellt stöd. Emotionellt stöd påverkar hur en människa upplever en viss situation (Webb 

m.fl., 2012). Genom att som förälder erbjuda barn emotionellt stöd hjälper det barn att anpassa sig 

till olika situationer, vilket är en viktig förmåga att behärska (Gross, 1998; Webb m.fl., 2012). 

Europeiska föräldrar förstår i allmänhet att lärare inte bär allt ansvar för barnets framtid, utan att 

även föräldrarna måste vara aktiva (Ule m.fl., 2014). Med andra ord är de medvetna om betydelsen 

av att stödja elevens skolgång genom hemmabaserat lärande. 

3.4.5 Beslutsfattande 

Epstein (1995) vill också att föräldrar ska vara involverade i beslutfattande gällande skolrelaterade 

frågor och betonar åtgärder mot gemensamma mål. Enligt Kikas m.fl. (2011) och Tschannen

Moran (2001) är föräldrar mer benägna att delta i skolrelaterade beslut i skolor som präglas av ett 

stort förtroende mellan rektor, lärare, förälder och elev. Swap (1993) hävdar att det gemensamma 

beslutsfattandet bidrar till äkta partnerskap mellan hem och skola, samt att beslutsfattandet 

utmanar gränserna för lärarnas och föräldrarnas traditionella roller och ansvar. Ett partnerskap 

kring beslutsfattande handlar om att ömsesidigt tilldela lärare och föräldrar legitim auktoritet, och 

den centrala uppgiften är att få till stånd ett utbyte av information (Swap, 1993). Beslutfattande 

som en form av föräldrars engagemang i skolan har även orsakat en del kontroversiella åsikter 

(TschannenMoran, 2001). Dessa åsikter grundar sig bland annat på yttranden om att alla föräldrar 

inte har den kompetens som krävs för att delta i skolrelaterat beslutsfattande. 

3.4.6 Samarbete med samhället 

Enligt Epstein (1995) kan föräldrars engagemang inom skolan ökas genom att utöka samarbetet 

till det omgivande samhället. Resurserna i det omgivande samhället kan användas till förmån för 

skolan, föräldrar och elever i enlighet med inlärnings och utbildningsmålen. Skolan kan bland 

annat organisera olika projekt för att utnyttja samhällets resurser, vilket i sin tur ökar elevernas 

uppskattning och respekt för samhället. Exempel på fokusområden för sådana projekt är 

återvinning, miljömedvetenhet, idrott och rörelse samt konst och musik.   

 



 Alhonen & Öhman 

20 
 

3.5 Föräldrars förväntningar på elevers skolgång 

De flesta föräldrar förväntar sig att deras barn ska prestera bra i skolan (Murberg & Bru, 2004). 

Bra skolresultat bidrar till större möjligheter att lyckas i livet medan misslyckanden i skolan kan 

leda till konflikter mellan barn och förälder.  Föräldrars förväntningar påverkas bland annat av 

deras egna värdesättningar av att prestera bra i skolan (Englund m.fl., 2004). Skolrelaterade 

förväntningar är ofta baserade på barnets tidigare skolframgång, och även föräldrars 

utbildningsnivå har visat sig ha en inverkan på deras förväntningar. Desto högre utbildning 

föräldrar har, desto högre är förväntningarna som de ställer på deras barns skolframgång (Davis

Kean, 2005). HooverDempsey m.fl. (1995) och Seginer (1983) hävdar att föräldrar vanligtvis 

ställer lämpliga krav på barn samtidigt som de tar hänsyn till barns personliga egenskaper. Det kan 

dock förekomma situationer där förväntningarna är orealistiska och svåra för barn att fullfölja 

(Seginer, 1983). 

 

Flera studier har noterat att för höga förväntningar kan förekomma hos föräldrar, vilket kan leda 

till att barn börjar uppleva känslor av skolrelaterad press (Frydenberg, 1997; Gallagher & Coche, 

1987; Majaniemi, 2007). Press från föräldrar i form av befallningar, straff eller tvångsinteraktioner 

är negativt förknippade med barns framgång i skolan (Niggli m.fl., 2007). Att som förälder straffa 

och kritisera barn på grund av att de inte uppnått tillräckligt höga betyg är också relaterat till lägre 

akademiska prestationer. Enligt Majaniemi (2007) kan skolrelaterade stressfaktorer även orsakas 

av brist på barnomsorg och allmänna familjeproblem, till exempel brister i elevers dygnsrytm. Det 

framkommer att särskilt pojkar blir stressade av föräldrars skolrelaterade förväntningar (Murberg 

& Bru, 2004). 

 

Skolverket (2010) i Sverige hävdar dock att föräldrars förväntningar inte är den största bidragande 

faktorerna till varför elever upplever skolrelaterad stress. Endast fem procent av eleverna i årskurs 

4–6 upplever stress på grund av föräldrarnas krav och förväntningar. Av dessa elever är det en klar 

majoritet, åtta av tio, som anser att kraven från föräldrar är lagom höga. 
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3.6 Skillnader mellan mammors och pappors roll i skolgång 

Hung (2005) undersökte hur taiwanesiska grundskoleelever upplever att deras föräldrar engagerar 

sig i deras skolgång. I undersökningen framkom att mammor är mer involverade än pappor i 

stödjandet av barns skolgång. Liknande resultat kan observeras i Bæcks (2010) studie där det 

framkommer att i Norge är mammor mer engagerade att samarbeta med skolan genom att delta i 

olika möten och skolevenemang. Även Guryan (2008) framhäver könsmässiga skillnader i sin 

undersökning som gjorts i USA och hävdar att det vanligtvis är mammor som hjälper barnet med 

läxor. 

 

På liknande sätt är finländska mammor mer benägna att delta i föräldramöten, tillhöra en 

föräldraförening och att hjälpa sitt barn inför prov jämfört med pappor (Metso, 2004; Räty m.fl., 

2009; Torkkel, 2001). Det är även i huvudsak mammor som hjälper barnet med läxor (Räty m.fl., 

2009). Det finns ingen skillnad mellan könen gällande hur tillfredsställda föräldrar är med barnets 

lärare (Räty m.fl., 2004), men det finns en skillnad gällande hur betydelsefullt föräldrarna anser 

att samarbetet mellan hem och skola är. I huvudsak är det mammor som upplever samarbetet som 

viktigt medan pappor inte värdesätter det lika mycket (Seppälä, 2000). Enligt Sormunen m.fl. 

(2011) föredrar mammor oftare att delta i skolrelaterade aktiviteter jämfört med pappor. Mammor 

tycker även att det är lättare att diskutera med lärare och lättare att förstå lärarens intentioner. 

Dessutom hade fler mammor än pappor fått råd från läraren gällande hur de kan hjälpa sitt barn 

med läxor och inför prov. 

 

3.7 Elevers upplevelser av föräldrars roll i skolgång 

Niondeklassares värderingarna och framtidsplaner påverkas allra mest av deras föräldrar (Laihiala

Kankainen, 2010). Efter föräldrar nämner niondeklassarna vänner, skolkamrater, media och lärare 

som påverkande faktorer. Elevers upplevelser av föräldrars roll inom skolgång har även 

analyserats i PISA undersökningen2 år 2015 (Välijärvi, 2017). Undersökningen riktades till elever 

i årskurs 8 och 9. I stort sett anser alla finländska ungdomar att föräldrarna är intresserade av deras 

 
2 Programme for International Student Assessment, en internationell studie som undersöker 15-åringars 
kunskaper inom läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Projektet drivs av OECD. (Arinen & 
Karjalainen, 2007) 
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skolgång och att föräldrastödet är betydande. Föräldrar stödjer dem i olika skolrelaterade 

prestationer och hjälper dem ifall de har svårigheter inom skolgången. Ungdomar i Finland 

upplever föräldrastödet aningen positivare jämfört med ungdomar i de andra OECD3länder som 

deltog i undersökningen. Undersökningen visar även att föräldrars intresse för barns skolgång är 

mera varierande i Finland beroende på hemmets socioekonomiska status jämfört med de flesta 

andra OECDländer. Föräldrar med låg socioekonomisk status är vanligtvis inte lika intresserade 

och engagerade av barns skolgång jämfört med föräldrar med hög socioekonomisk status. 

 

Pang (1991) hävdar att vissa elever anser att föräldrars förväntningar kan vara en bidragande faktor 

till prestationsångest. Prestationsångest inom skolgång påverkas med andra ord av elevernas egna 

uppfattningar om föräldrars förväntningar. Pang (1991) nämner att elevers prestationsångest kan 

utlösas oftare av den egna önskan att behaga sina föräldrar jämfört med direkta förväntningar från 

föräldrar. När lärare möter elever med provångest kan det hjälpa att undersöka elevernas 

uppfattning om sina föräldrars värderingar gällande betyg och prestationer i skolgången. 

 

Kommunikationen mellan barn och föräldrar sporrar barns tillväxt och utvidgar föräldrars 

förståelse för barnet (Värri, 2004). Därmed är kommunikation en viktig del i stödjandet av elevers 

skolgång. Enligt Arnarsson m.fl. (2019) har det under senaste åren skett en positiv utveckling i 

alla nordiska länderna gällande hur barn upplever kommunikationen mellan föräldrar. Även om 

denna positiva förändring i föräldrakommunikationen var mer uttalad bland pappor, visar data att 

mammor hade markant bättre kommunikation med sina barn jämfört pappor (Arnarsson m.fl., 

2019; Parietti, 2015). I Finland anser 87% av ungdomarna att det är lätt att kommunicera med sin 

mamma och 75% anser det är lätt att kommunicera med sin pappa (Arnarsson m.fl., 2019). 

Leiponen och Nyman (2020) noterar dock att idrottande elever har ofta en närmare relation till 

pappan jämfört med elever som inte idrottar. Detta bidrar till att idrottade elever känner sig ofta 

bekväma med att kommunicera med deras pappor. 

 

Föräldrar är intresserade av barns skolgång och vill gärna stödja dem. Enligt ungdomar är dock 

föräldrar inte så ivriga att bege sig till skolan för att diskutera ungdomars skolgång (Kämppi m.fl., 

2008). Detta kan bero på att det inte finns tillräckligt många möjligheter till interaktion mellan 

 
3 Organisationen för ekonomiskt arbete och utveckling 
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föräldrar och lärare. Enligt Peltonen och Kalkkinen (2007) rapporterade mindre än hälften av 

grundskolor och gymnasieskolor i Finland att de regelbundet organiserade diskussioner mellan 

elev, förälder och lärare.  

3.8 Sammanfattning 

Föräldrars engagemang har visat sig ha en inverkan på barns skolframgång. Föräldraengagemang 

innebär i flesta fall ett beteende hemma eller i skolan som sporrar barns utveckling. Det är viktigt 

att samspelet mellan hem, skola och samhälle fungerar för att eleven ska ha de bästa möjliga 

förutsättningarna för att prestera bra i skolan. Samarbete mellan föräldrar och skola borde ses som 

en delad process och fungera som ett utbildningspartnerskap. Vissa former av samarbete mellan 

föräldrar och skola kräver mer förtroende än andra. Ömsesidigt förtroende mellan föräldrar och 

lärare är en förutsättning för vårdnadshavarens deltagande, och ett aktivt deltagande från 

vårdnadshavarens sida stödjer uppbyggnaden av förtroende. Förtroendet är en viktig del när de 

olika institutionerna samarbetar för att utbilda och fostra barnet. Trots att fostran påverkas av bland 

annat fostrarens personlighet, bakgrund, kultur och värderingar är det barnets utveckling som är 

det väsentliga. 

 

Epsteins (1995) kategorier, det vill säga, stödjandet av föräldraskap, kommunikation mellan hem 

och skola, volontärskap, hemmabaserat lärande, beslutsfattande och samarbete med samhället, är 

exempel på hur föräldraengagemanget bör fungera i praktiken. Det är en väldigt omfattande teori, 

men just den komplexiteten ger barn bra förutsättningar och möjligheter för att nå framgång i 

skolan. Gemensamt för dessa kategorier är att barnets inlärning är i fokus.  

 

Flera studier framhäver att det finns skillnader i mammors och pappors roll gällande barns 

skolgång. Dessa studier hävdar att mammor har en mera betydande roll i barnets skolgång jämfört 

med pappor. Det är vanligtvis mammor som deltar i skolrelaterade aktiviteter och stödjer 

hemmabaserat lärande. 
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4 Föräldrars roll i elevers idrottsverksamhet 
I det här kapitlet beskrivs föräldrars engagemang i idrottsverksamhet. Därefter presenteras 

föräldrars roll utgående från barnets ålder. Sedan redogörs det för oengagerade, måttligt 

engagerade och överengagerade föräldrar. Vidare beskrivs barns upplevelser av föräldrars roll i 

idrottsverksamhet, och skillnaden mellan mammors och pappors roll. Efter det framförs 

idrottsmiljön och dess betydelse för den unga idrottaren, och avslutningsvis sammanfattas det 

centrala i kapitlet.  

4.1 Föräldrars engagemang i idrottsverksamhet  

Föräldrar kan bidra både till trivsamma och stressiga idrottsupplevelser. Enligt Ommundsen m.fl. 

(2006) kan föräldrars stöd bidra till att barn upplever ökad kompetens och minskad 

prestationsångest i idrottsverksamhet. Däremot kan föräldrars förväntningar om framgång ha en 

negativ effekt på barns idrottsprestationer och attityd till idrott i allmänhet (Cox m.fl., 2010). 

Föräldrars förväntningar kan bland annat leda till rädsla att misslyckas, sänkt uppfattning av egen 

förmåga och tvivel över att fatta beslut som gäller idrottsverksamhet (Ommundsen m.fl., 2006). 

Pugliese och Tinsley (2007) framhäver att föräldrar fungerar som förebild för sina barn och att 

deras engagemang har ett stort inflytande på barns inställning till idrott.  

 

Pugliese och Tinsley (2007) konstaterar att om föräldrar stöder barns fysiska aktivitet genom att 

själv vara fysiskt aktiva är sannolikheten nästan dubbelt större att deras barn upptar en aktiv livsstil. 

Under barndomen utgörs grunden och förutsättningarna för att utvecklas till idrottare och för att 

upprätthålla ett intresse för idrott som varar livet ut. Föräldrars tidigare idrottserfarenhet, 

idrottsintresse, socioekonomiskstatus och familjetyp har också visat sig ha en effekt på barns och 

ungas idrottsverksamhet. Dessa bakgrundsfaktorer kommer att presenteras längre fram i kapitlet.  

 

Aaresola och Konttinen (2012) delar in föräldraengagemang i idrottsverksamhet i praktiskt, 

emotionellt och ekonomiskt engagemang. Praktiskt engagemang innebär att föräldrar exempelvis 

erbjuder skjuts till träningar, matcher och tävlingar, deltar som åskådare, ser till att barnet får en 

mångsidig och hälsosam kost samt deltar i idrottsföreningens verksamhet (Pugliese och Tinsley, 
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2007; Cox m.fl., 2010). I idrottsföreningens verksamhet kan föräldrarna bidra genom att bland 

annat ställa upp som frivillig och delta i talkoarbete (Aaresola, 2012).  

 

Föräldrar kan stödja barn emotionellt genom att vara lyhörda och visa ett genuint intresse till 

idrottsgrenen. Föräldrar som visar intresse till idrottsgrenen, till exempel genom att följa med 

matcher och tävlingar på tv, har visat sig ha en positiv inverkan på barns idrottsupplevelser och 

idrottsframgång (Aaresola, 2012). Vidare kan föräldrar engagera sig emotionellt genom att vara 

uppmärksamma, glädjas över framgång och trösta barnet vid misslyckanden. Emotionellt 

engagemang innebär också att föräldrar låter sitt barn fatta egna beslut som berör 

idrottsverksamhet och att de engagerar sig på sitt barns villkor. Emotionellt engagerade föräldrar 

pressar inte barnet till att delta i idrottsverksamhet och anser inte att prestationer är avgörande, 

utan värdesätter att ha roligt. (Aaresola & Konttinen, 2012) 

 

Exempel på ekonomiskt engagemang är att föräldrar införskaffar idrottsutrustning och 

idrottskläder, finansierar tävlingsresor och ser till att barnet har licenser och försäkringar som 

idrottsgrenen kräver (Aaresola & Konttinen, 2012). Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter 

har alla barn rätt till fritidsaktiviteter och rätt att bli medlem i föreningar och verka i dem. Enligt 

Aaresola (2012) har trots detta föräldrars socioekonomiska status visat sig påverka på barns 

deltagande i idrottsverksamhet. Merparten av idrottande barn och unga har högutbildade föräldrar 

med en hög inkomstnivå. Fenomenet kunde förklaras med att idrott och hälsosamma levnadsvanor 

är högt uppskattade inom högre socioekonomiska samhällsklasser.  

 

Tiihonen (2014) framhåller att alla föräldrar inte har de resurser som krävs för att stödja sitt barns 

idrottsverksamhet ekonomiskt. Brister i ekonomin är en realitet i flera finländska hem. 

Fattigdomen i Finland har ökat sedan mitten av 1990talet, och enligt Finlands officiella statistik 

(2020) var den allmänna fattigdomen eller den låga inkomstnivån i Finland nästan 12 % år 2018. 

I antal invånare innebär det cirka 640 000 människor av Finlands befolkning. Denna siffra har varit 

ungefär samma sedan år 2006.  
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4.2 Föräldrarollen utgående från barnets ålder 

Lindstrom Bremer (2012) delar in idrottande familjer i två grupper, familjer med barn i åldern 4–

12 och familjer med barn i åldern 13–18. Lindstrom Bremer (2012) framhåller att det finns vissa 

uppgifter som idrottande barns familjen bör behärska. Familjer med barn i åldern 4–12 bör ge 

barnet möjlighet till att bekanta sig med olika former av fysisk aktivitet och både individuella och 

lagsporter. Dessa föräldrar bör se till att barnet har en trygg idrottsmiljö och förse barnet men 

mångsidig och bra träning. Betydelsen av att utveckla färdigheter och att ha roligt bör även 

betonas. Föräldrar med barn i åldern 4–12 bör inte kräva att barnet satsar all sin tid på träning utan 

ska ge barnet tid att vara med vänner, med familjen och ensam. Dessa föräldrar ska också fungera 

som rollmodeller samt värdesätta hårt arbete och strävan efter att uppnå mål. I detta skede av 

utvecklingen är det essentiellt att barn får bekanta sig med idrott och ha roligt i samband med 

fysisk aktivitet.  

 

Familjer med idrottande barn i ålder 13–18 har som uppgift att uppmuntra och stödja barnets val 

att satsa på antingen en enskild idrottsgren eller flera idrottsgrenar. Föräldrarna ska stödja barnet 

både praktiskt, emotionellt och ekonomiskt. De bör fungera som rollmodeller samt värdesätta hårt 

arbete och strävan efter att uppnå mål. Tillsammans bör de uppmuntra hälsosamma levnadsvanor 

och sporra barnet till social interaktion också utanför idrottsverksamheten. Föräldrar med 

idrottande barn i ålder 13–18 bör även se till att barnet har en trygg idrottsmiljö, förse barnet med 

bra träning samt tillåta tränare ha inflytande på barnet. Barnet bör uppmuntras till att fatta egna 

beslut som berör idrottsverksamhet och idrottsgrenen. I detta skede av barnets utveckling är det 

väsentligt att föräldrar vägleder barnet att bli mera självständigt inom idrott och tillåter barnet att 

välja om hen vill hålla på med en eller flera grenar. Det är också viktigt att upprätthålla goda 

familjeförhållanden som inte är beroende av barnets idrottsverksamhet (Lindstrom Bremer, 2012; 

Hellstedt, 1995) 

4.3 Oengagerade, måttligt engagerade och överengagerade föräldrar 

Enligt Karp (2000) varierar föräldrars engagemang utgående från vilka mål och förväntningar de 

har på sitt barns idrottsverksamhet. Föräldrars förväntningar kan vara både outtalade och uttalade, 

men i båda fallen styr det föräldrars beteende och engagemang. Aaresola och Konttinen (2012) 
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hävdar att föräldrars tidigare idrottserfarenhet och idrottsintresse påverkar deras engagemang i 

barnets idrottsverksamhet. Föräldrar som själv har idrottat eller har en fysiskt aktiv livsstil är ofta 

mera engagerade än föräldrar som inte har utövat någon form av idrott eller är fysisk aktiva i 

vardagen. Hellstedt (1987) har identifierat tre olika kategorier av föräldrars engagemang i barns 

idrottsverksamhet. Kategorierna grundar sig i intensiteten av engagemanget. Kategorierna är 

följande: oengagerade föräldrar, måttligt engagerade föräldrar och överengagerade föräldrar.  

 

Oengagerade föräldrar visar lite eller inget intresse till barnets idrottstalanger och idrottsframgång. 

Föräldrar som hör till denna kategori investerar sig varken ekonomiskt, emotionellt eller praktiskt 

i barnets idrott. Oengaerade föräldrar lägger inte heller ner tid på att hjälpa eller vägleda barnet 

inom idrottsverksamhet. Dessa föräldrar har ofta en fysiskt inaktiv livsstil och har antingen litet 

eller inget intresse till idrott i allmänhet. (Hellstedt, 1987.) 

 

Måttligt engagerade föräldrar ger barnet utrymme att fatta sina egna beslut som berör deltagande, 

satsningar och målsättningar i idrottsverksamhet (Hellstedt, 1987). Måttligt engagerade föräldrar 

stöder barnet ekonomiskt men kräver att barnet bidrar till kostnader genom att bland annat sköta 

olika hushållssysslor. Måttligt engagerade föräldrar stöder barnet emotionellt genom att delta i 

tävlingar som åskådare, assistent och mentalt stöd (Aaresola & Konttinen, 2012). Föräldrar som 

hör till denna kategori ger utrymme för tränaren att sköta sina uppgifter som tränare och blandar 

sig inte i träningen (Hellstedt, 1987). Måttligt engagerade föräldrar stöder barnet praktiskt genom 

att bland annat skjutsa barnet till träningar och se till att barnet får en tillräckligt mångsidig och 

hälsosam kost (Aaresola & Konttinen, 2012).  

 

Barn upplever föräldrars beröm och uppmuntran som positivt stöd medan upprepad rådgivning 

och instruering upplevs som press (Hinic, 2004). Föräldrar som konstant ger råd åt sina barn kan 

betraktas som överengagerad. Överengagerade föräldrar är emotionellt överengagerade i barnets 

upplevelser och idrottsprestationer (Aaresola & Konttinen, 2012). Hellstedt (1987) hävdar att 

överengagerade föräldrar lever genom barnets idrottsframgång, baserar sitt eget status utgående 

från detta och drömmer om en framtid där barnet får beröm via den idrottsgren som barnet utövar. 

Överengagerade föräldrar tenderar vara dryga och besvärliga mot tränare och fokuserar mera på 



 Alhonen & Öhman 

28 
 

vinsten än på barnets lycka, välmående och utveckling. Föräldrar som prioriterar vinst och 

framgång brukar bidra till att idrottaren upplever press (Karp, 2000) 

 

Enligt Ommundsen m.fl. (2006) kan barns upplevda press leda till rädsla att misslyckas, sänkt 

uppfattning av den egna förmågan och svårigheter att fatta beslut inom idrotten. Däremot kan 

föräldrars stöd bidra till bland annat en ökad upplevd förmåga och minskad prestationsångest. 

Detta i sin tur kan motivera barnet att sätta högre mål åt sig själv och satsa på en karriär i idrott. 

Karp (2000) presenterar tre olika typer av föräldrars förväntningar och mål på barns 

idrottsverksamhet. Det första målet är att idrottsverksamhet ska vara roligt och öka barns 

välbefinnandet. Andra målet är relaterat till idrottsprestationer och handlar om att barnet utvecklar 

sina idrottsliga färdigheter i jämförelse till sig själv eller i jämförelse till andra. Det tredje målet är 

att barn ska få en större säkerhet i sociala sammanhang.  

 

Enligt Karp (2000) förekommer det mindre press i familjer där föräldrar betonar barnets 

välbefinnande och sociala värden, än i familjer där föräldrarna förväntar sig framgång i idrott. Det 

kan dock finnas outtalade förväntningar om att barnet ska fortsätta idrotta även om dessa föräldrar 

värdesätter barnets välbefinnande. Det förekommer mera press i familjer där föräldrar är 

överengagerade, men måttligt engagerade föräldrar kan också ha outtalade förväntningar på barnet. 

Både måttligt engagerade och överengagerade föräldrar är redo att ställa upp ifall barnet väljer att 

satsa på idrottsverksamhet. Trots att måttligt engagerade föräldrar lever i nuet ser de en framtid 

där barnet utövar idrott. Överengagerade föräldrar däremot ser en framtid där barnet är en 

framgångsrik toppidrottare (Hellstedt, 1987).  

 

Tränares ansvar är i första hand att coacha men de har även ansvar över att uppfostra och stödja 

barnets utveckling (Hämäläinen, 2012). Enligt Kokko (2012) bör tränare fostra idrottaren och 

förespråka en hälsosam livsstil. Tränares ansvar över idrottares levnadsvanor gäller dock endast 

under träningar, matcher och tävlingar. Hemma är det föräldrar som ansvarar för att idrottaren får 

tillräckligt mångsidig kost och är tillräckligt fysiskt aktiv under fritiden. Enligt Hämäläinen (2012) 

agerar tränare i vissa fall som en extra förälder som idrottaren anförtror sig till, men om tränaren i 

verkligheten är barnets förälder kan det vara svårt för barnet att skilja på när föräldern innehar 

tränarrollen och när föräldrarollen.  
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Enligt Eliasson (2016) upplever barn både för och nackdelar med att ha en förälder som tränare. 

Barn med föräldratränare anser att det är en fördel att få spendera mycket tid med sin förälder, 

därtill känner de trygghet både hemma och i idrottssammanhang. Nackdelar som barn upplever är 

problem att handskas med det känslomässiga förhållandet till föräldern, att föräldern kräver mera 

av dem än av lagkamrater och bekymmer över vad lagkamrater tänker. För att tydliggöra 

föräldrarollerna och tränarrollerna kan föräldratränare och tränarbarn exempelvis ta distans i 

idrottssammanhang. Föräldratränare bör även sträva efter att behandla alla rättvist och konsekvent 

för att undvika lagkamraters och övriga föräldrars tvivelaktighet.  

 

4.4 Barns upplevelser av föräldrars roll i idrottsverksamhet 

En del barn och unga anser att föräldrars närvaro under deras idrottsprestationer bidrar till stressiga 

idrottsupplevelser (Augustsson, 2007). Cirka var sjätte ungdom anser att det ofta eller ibland känts 

jobbigt med föräldrar i idrottsmiljön. Detta antyder att vissa ungdomar kan uppleva samspelet med 

föräldrar och föräldrarollen i idrottsverkdsamhet som påfrestande.  Lee och McLean (1997) hävdar 

att dessa ungdomar riskerar att börja uppleva föräldrapress i framtiden, eftersom föräldrarollen 

inte är i balans med vad ungdomarna själv önskar. Majoriteten av barn och unga anser dock att det 

är viktigt att deras föräldrar deltar i tävlingar och matcher och är närvarande under 

idrottsprestationer. Föräldrars närvaro bidrar till känsla av trygghet och positiva idrottsupplevelser. 

 

Föräldrars tidigare idrottserfarenheter, idrottsintressen och livsstil har en inverkan på barns och 

ungas val att delta i idrottsverksamhet (Aaresola, 2012). Föräldrars tidigare erfarenhet och intresse 

till idrott har visat sig påverka barn, speciellt i grundskoleålder. Enligt undersökning börjar barn 

trots detta idrotta främst av egen vilja (Augustsson, 2007). Detta kan ses som en fördel för 

idrottsrörelsen eftersom barn som själv väljer att börja idrotta ofta har en hög inre motivation. Då 

inre motivationen är hög är sannolikheten större att idrottaren strävar efter framgång och väljer att 

satsa på en idrottskarriär. En ytterligare faktor som påverkar barns val att delta i idrottsverksamhet 

är kompisar och deras val av hobbyn. Augustsson (2007) hävdar att var femte barn börjar utöva 

idrott för att föräldrarna vill det.  
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Huvudsakliga orsaken till att barn fortsätter utöva idrott är för att ha roligt. Detta framkommer 

både i nationella och internationella studier (Husu m.fl., 2011; Patriksson, 1995; Trondman, 2006). 

Ungefär var tionde barn och ungdom säger att orsaken varför de fortsätter utöva idrott är på grund 

av att deras föräldrar vill det (Augustsson, 2007). Dessa idrottare beskriver föräldrars engagemang 

i idrott som intensivt och de upplever även ofta press.  

 

4.5 Skillnader mellan mammors och pappors roll i idrottsverksamhet 

Karp (2000) hävdar att det finns vissa skillnader mellan mammors och pappors uppfattning om 

engagemang. Mammors och pappors engagemang kan bestå av olika uttryck och intensitet. 

Alfermann och Würth (2001) hävdar att mammor ofta sköter det praktiska arbetet i hemmet, 

exempelvis att anpassa mattider, tvättar idrottskläder och sköta idrottsutrustning. Mammor är 

emotionellt engagerade genom att bland annat heja på sitt barn i samband med tränings och 

tävlingssituationer. Enligt Parietti (2015) pratar barn oftare med sina mammor om känslor och 

upplevelser angående idrott. Pappor däremot fördjupar sig mera än mammor i själva aktiviteten 

och stöder i form av mer detaljerad feedback (Alfermann & Würth, 2001).  

 

Eftersom pappor ofta är mera engagerade i idrottsverksamhet kan det vara bra att tränare i första 

hand kommunicerar med pappor angående barnets idrott (Parietti, 2015). Föräldrar med barnets 

välbefinnande som utgångspunkt stöder barnet oavsett vilken ansvarsfördelningen de har 

(Alferman & Würth, 2001), men om båda föräldrarna är intensivt engagerade i barnets 

idrottsverksamhet och önskar att barnet ska satsa på en idrottskarriär kan det leda till att barnets 

skolframgång blir lidande (Parietti, 2015). I det ideal fallet är ena föräldern mera engagerad i 

idrottsverksamhet och den andra i skolgång.  

 

Pappor anses förorsaka stressiga idrottsupplevelser oftare än mammor (Stein & Raedeke, 1999). 

Den upplevda stressen förekommer då pappors engagemang i barnets idrottsverksamhet är för 

intensivt, vilket i sin tur leder till minskad upplevd glädje att idrotta. Leff och Hoyles (1995) hävdar 

att pojkar i 6–18 års ålder upplever starkare press från pappor än från mammor. I flickors fall är 

skillnaden obetydlig. Trots att vissa idrottare upplever press från sina föräldrar, anser de flesta 

idrottande barn att deras föräldrar bidrar till deras idrottsverksamhet på ett positivt sätt.  
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Idrottsgrenen har visat sig ha en betydelse på intensiteten och uttrycket av föräldraengagemang 

(Karp, 2000; Aaresola & Konttinen, 2012). Enligt Karp (2000) anser pappor som spelar golf att 

det inte är en uppoffring att skjutsa sitt barn till golfbanan (Karp, 2000). Golfande pappor tycker 

att det är trevligt att spendera tid med sitt barn i samband med golfen. De tar med sin egen 

utrustning och lär sig nya saker samtidigt som barnet är på träning. Dessa pappor upplever att det 

är trevligare att skjutsa barnet till golfen än till fotbollsträningar och fotbollsmatcher. Vidare 

upplever golfande pappor att fotboll är mera passivt och att de inte får något ut utav att följa med 

på fotbollsträningar eller matcher.  

 

Enligt undersökning har pappor generellt sätt en markantare roll än mammor i barns socialisering 

inom idrott. Barns och ungas sociala nätverk blir större med ökande ålder och samtidigt blir 

kompisars roll viktigare. Desto äldre barn blir desto större inflytande har kompisar i idrottsintresse 

och beslutsfattande som berör idrottsverksamhet. Förutom kompisar får även tränare en större roll 

inom det sociala nätverket när barn blir äldre. (Trondman, 2005; Werner & Wikman, 2005) 

 

4.6 Idrottsmiljön och dess betydelse för den unga idrottaren 

Samspelet mellan ungdomar och föräldrar i idrottsmiljön avviker från familjelivet hemma. 

Augustsson (2007) beskriver att ett typiskt särskiljande drag är att det som sker i hemmet är mera 

dolt och privat jämfört med vad som sker mellan barn och föräldrar i offentliga idrottsmiljön. 

Ytterligare ett karaktäriserande drag som Augustsson (2007) nämner är att idrottsverksamheten 

ofta sker under familjens gemensamma fritid. Därmed påverkar barns idrottsverksamhet på ett 

eller annat sätt hela familjen.   

 

Idrottsverksamheten bygger på aktivt deltagande, ofta i form av ett direkt samarbete mellan barn 

och föräldrar i idrottsmiljön (Augustsson, 2007). Under träningar, tävlingar och matcher ser alla 

vad som görs och sägs mellan barn och föräldrar. Samspelet mellan barn och föräldrar kan också 

bidra till starka känslor då idrottens prestations och tävlingsinslag är emotionellt medryckande. 

Det finns få tillfällen i vardagen där barn och föräldrar samverkar i situationer som är lika laddade 

som idrottsmiljön. För att ytterligare belysa idrottsmiljöns speciella krav för den unga idrottaren 
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tillför Augustsson (2007) perspektivet för individuell mognad och utveckling. Fritiden intar en 

betydelsefull roll i barn och ungas utveckling av identitet. Aktiviteter på fritiden består i de flesta 

fall av fria val jämfört med de obligatoriska delarna av vardagen, som främst består av skolgång. 

Samtidigt har ungas fritidsaktiviteter gått mot att bli alltmer schemalagda (Engström, 2004).  

 

4.7 Sammanfattning 

Ett flertal studier visar att det krävs någon form av involvering av föräldrar för att idrotten ska 

fungera som verksamhet. Idrott som fritidsaktivitet för barn och unga blir således en angelägenhet 

för hela familjen, som kan vara både frivillig och ofrivillig. Föräldrars engagemang varierar 

utgående från idrottsgrenens och idrottsklubbens verksamhetskultur, barnets nivå och träningens 

intensitet. Desto högre nivå barnet tränar på, desto större betydelse har föräldrars roll och stöd. Det 

blir ofta ett projekt för hela familjen då barnet idrottar på tävlingsnivå och strävar efter en karriär 

inom idrott.  

 

Föräldrars engagemang delas in i emotionellt, praktiskt och ekonomiskt engagemang. Tidigare i 

detta kapitel konstateras det att alla familjer inte har samma utgångsläge och bakgrund. 

Tävlingsidrotten kräver intresse, tid, ork och resurser som alla familjer inte har. I ideala fall är 

idrott en faktor som förenar familjen och höjer livskvaliteten men i värsta fall kan det driva 

familjens fysiska och psykiska resurser till sin gräns. 

 

Som tidigare nämnts har föräldrars engagemang olika uttryck och intensitet. Föräldrars 

engagemang kan bidra till både trivsamma och stressiga idrottsupplevelser. Föräldrar som 

engagerar sig måttligt och prioriterar barnets välmående bidrar ofta till positiva upplevelser och 

framgång medan överengagerade föräldrar som fokuserar på vinst och framgång medför negativa 

och stressiga idrottsupplevelser.  

 

I barns utvecklingsskede är det föräldrar som har det största inflytandet på barnets 

idrottsverksamhet men när barnet blir äldre får kompisar och tränare en större roll. Mammors och 

pappors engagemang i barnets idrottsverksamhet kan se olika ut men i allmänhet är det pappor 

som är mera engagerade i barnets idrottsverksamhet.
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5 Metod 
I detta kapitel presenteras inledningsvis syftet för avhandlingen och forskningsfrågorna. Därefter 

redovisas val av forskningsansats och datainsamlingsmetod. Sedan beskrivs valet av respondenter, 

vilket även åskådliggörs med en tabell. Vidare redogörs för analys av data. Avslutningsvis beskrivs 

avhandlingens tillförlitlighet, trovärdighet och etik. 

5.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna avhandling är att undersöka idrottande högstadieelevers upplevelser av 

föräldrars roll i skolgång och idrottsverksamhet. Vi strävar efter att synliggöra mammors och 

pappors roll och vi har tagit i beaktande både flickors och pojkars upplevelser. Utgående från syftet 

har följande forskningsfrågor formulerats: 

1. Hur upplever högstadieelever föräldrars roll i skolgång? 

a. På vilka sätt engagerar sig föräldrar i elevens skolgång?  

b. Hur fördelar sig resultatet mellan mammor och pappor?  

2. Hur upplever högstadieelever föräldrars roll i idrottsverksamhet 

a. På vilka sätt engagerar sig föräldrar i elevens idrottsverksamhet? 

b. Hur fördelar sig resultatet mellan mammor och pappor? 

5.2 Val av forskningsansats 

Inom pedagogiken kategoriseras forskning vanligtvis som kvantitativ eller kvalitativ (Stukát, 

2011; Olsson & Sörensen, 2007). Det har dock blivit allt vanligare att använda en kombination av 

de båda forskningsstrategierna (Bryman & Bell, 2017). Undersökningens syfte avgör vilken metod 

som är lämpligast att använda (Olsson och Sörensen, 2007). I vår undersökning har vi valt att 

använda oss av en kombination av kvalitativ och kvantitativ forskningsstrategi. Denna 

kombination kallas för flermetodsforskning. 

 

Vår forskningsansats är i huvudsak kvalitativ men har även kvantitativa inslag i form av tabeller. 

Olsson och Sörensen (2007) hävdar att en kvalitativ forskning kännetecknas av att forskaren 

försöker gestalta något. Utgångspunkten för kvalitativ forskning är beskrivningen av det verkliga 
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livet och att studera ämnet i fråga så omfattande som möjligt (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2016). 

Syftet med en kvalitativ forskning är således inte att göra statistiska generaliseringar, utan snarare 

att försöka beskriva och studera ett fenomen (Tuomi & Sarajärvi, 2009).  

 

Kvantitativ forskning karaktäriseras av ett mer strukturerat förhållningssätt till data jämfört med 

kvalitativ forskning. Kvantitativa undersökningar strävar efter att framställa resultat som kan 

generaliseras. Vid kvantitativ forskning har forskaren ett mer objektivt förhållningssätt till 

respondenterna än vid kvalitativ forskning. Vid kvantitativa undersökningar är frågeställningarna 

formulerade i förväg och fördjupas inte under forskningsprocessen. (Olsson & Sörensen, 2011.) 

 

En kombination av forskningsstrategierna har valts eftersom enbart kvalitativa svar inte ger studien 

den bredd som vi önskar att uppnå. Med flermetodsforskning täcks olika infallsvinklar, vilket 

bidrar till mer komplext data och en mer fullständig bild av det som undersöks (Eliasson, 2018). 

Det är meningsfullt att kombinera kvalitativ och kvantitativ forskningsstrategi om den kvalitativa 

metoden kan fördjupa en fråga som redovisats kvantitativt, eller om den kvantitativa metoden kan 

stärka generaliserbarheten av kvalitativ data (Cwejman, 1994; Eliasson, 2018). 

Flermetodsforskning delas upp baserat på prioriteringsbeslut eller sekvensbeslut. Denna studie 

baserar sig på ett prioriteringsbeslut där både kvalitativ och kvantitativ data har producerats, trots 

att den kvalitativa delen utgör den huvudsakliga metoden. Detta illustreras i figur 2 

Flermetodsforskning som är sammanställs av Bryman & Bell (2017). Vårt prioriteringsbeslut har 

ringats in i figuren. 
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Figur 2. Flermetodsforskning (Bryman & Bell, 2017) 

5.2.1 Fenomenografi 

Ordet fenomenografi härstammar från grekiskan och består av orden fenomeno (n) och grafi. 

Ordet fenomenon motsvarar det som visar sig och grafia innebär att beskriva i ord eller bild 

(Starrin & Svensson, 1994). Fenomenografi används för att studera olika vardagliga fenomen och 

de föreställningar som är kopplade till dessa (Huusko & Paloniemi, 2006). Enligt Huusko och 

Paloniemi (2006) och Virtanen (2006) är studier av mänskliga uppfattningar typiskt för 

fenomenografi. Patel och Davidson (2011) hävdar att fenomenografins analytiska syfte är att 

studera hurdana uppfattningar olika respondenter har. Huusko och Paloniemi (2006) betonar även 

att fenomenografins intresse är att framhäva eventuella skillnader i informanternas uppfattningar. 

 

För att framhäva en människas uppfattningar av ett fenomen kan olika datainsamlingsmetoder 

användas, men inom fenomenografisk forskning är intervju den vanligaste datainsamlingsmetoden 

(Marton & Booth, 2000). Denscombe (2016) menar att intervju är en lämplig datainsamlingsmetod 

om det lämpar sig för syftet och om forskaren vet hur hen ska få tag på informanter. Intervju är en 

bra datainsamlingsmetod inom fenomenografin eftersom forskaren vill förstå informanterna mer 

på djupet och verkligen få fram deras uppfattningar kring ett fenomen. Eftersom vår studie 
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behandlar ett vardagligt fenomen ur människors perspektiv är fenomenografi en lämplig 

forskningsansats. Fenomenografi som forskningsansats passar in i vårt syfte och våra 

forskningsfrågor, med vilka vi strävar efter att synliggöra människors upplevelser.  

5.3 Intervju som datainsamlingsmetod 

Vid datainsamling kan olika metoder användas för att samla den data som önskas framhävas. Dessa 

metoder består i huvudsak av observationer, intervjuer, frågeformulär och skriftliga källor 

(Denscombe, 2016). Materialet som bearbetats i denna studie är en del av forskningsprojektet 

Idrottshögstadieförsöket. Målsättningen med Idrottshögstadieförsöket är att ge möjligheter för 

elever att satsa på dubbelkarriär redan i högstadiet. I projektet deltar 25 skolor runt om i Finland. 

Detta innebär att vi inte har utfört intervjuerna själva. Forskaren har använt sig av intervju som 

datainsamlingsmetod, eftersom ämnet som undersöks förutsätter personliga och känslorika åsikter 

samt upplevelser. Intervju anses vara en lämplig datainsamlingsmetod i denna typ av studie 

eftersom detaljerad information fås genom att gå djupt in på frågor och utveckla svaren som 

uppdagas (Denscombe, 2016).  

 

I syfte att undersöka elevers upplevelser av föräldrars roll i skolgång och idrottsverksamhet har en 

kvalitativ och semistrukturerad intervju använts som datainsamlingsmetod. Avsikten med den 

kvalitativa forskningsintervjun är att förstå världen från informanternas synvinkel och på så vis 

skapa kunskap baserat på deras erfarenheter. (Kvale & Brinkmann, 2014.) 

 

Forskningsintervjun kan ses som ett samtal mellan två parter kring ett ämne som intresserar båda 

parterna (Olsson & Sörensen, 2007). Intervjun påminner om ett vardagssamtal, men 

forskningsintervjun är professionellt utformat med ett tydligt syfte. Forskaren har även på förhand 

utarbetat frågor som diskuteras (Kvale & Brinkmann, 2014). Kunskap skapas i det sociala 

samspelet där alla parter i samtalet kan påverka varandra, men det är forskaren som avgränsar och 

kontrollerar intervjusituationen (Kvale & Brinkmann, 2014). Beroende på undersökningens syfte 

och målgrupp avgörs vilken form av intervju som utförs (Kvale & Brinkmann, 2014; Lantz, 2007). 

 

Beroende på vilken intervjuform som är aktuell för studien i fråga kan intervjun vara mer eller 

mindre strukturerad (Lantz, 2007). Intervjuer kan vara av strukturerad, semistrukturerad eller 



 Alhonen & Öhman 

37 
 

ostrukturerad karaktär (Denscombe, 2018). Intervjuns struktur påverkar samtalets anpassbarhet 

och flexibilitet. Enligt Trost (2010) kännetecknas strukturerade intervjuer av att intervjuaren har 

en intervjuguide med bestämda svarsalternativ. En ostrukturerad intervju består däremot av öppna 

frågor och ger intervjuaren en möjlighet att vara spontan, exempelvis genom att välja ordningsföljd 

på frågorna. En semistrukturerad intervju är en kombination av strukturerad och ostrukturerad 

intervju (Denscombe, 2018). Vid semisstrukturerad intervju har intervjuaren en intervjuguide med 

förutbestämda frågor men behöver inte ställa frågorna i ordning. Svaren är öppna och intervjuaren 

kan vid behov ställa följdfrågor för att få bredare svar (Denscombe, 2016; Bell, 2009). 

 

Materialet som analyseras i denna avhandling har blivit insamlat genom att tillämpa 

semistrukturerad intervju som datainsamlingsmetod. Forskaren har på förhand formulerat frågorna 

som ska behandlas och beroende på respondenternas svar har forskaren medvetet utvecklat 

intervjun med en följdfråga för att få ett bredare svar. Detta ger intervjuaren en möjlighet att 

flexibelt samtala om temat samtidigt som alla respondenter ändå blir ställda samma frågor 

(Denscombe, 2016). Temat som frågorna behandlade i intervjun var samverkan inom familjer med 

idrottande barn i högstadiet. Vi valde att fokusera på de frågor som berörde föräldrars stöd i elevers 

skolgång och idrott. Dessa frågor var: Vem tillhör din familj? Hur hjälper/stödjer mamma i din 

skolgång? Hur hjälper/stödjer pappa i din skolgång? Hur deltar/stödjer mamma i din 

idrottsverksamhet? Hur deltar/stödjer pappa i din idrottsverksamhet? 

 

5.4 Val av respondenter  

I en kvalitativ studie gör forskaren urvalet av respondenter med fokus på avhandlingens syfte 

(Kvale & Brinkmann, 2009; Repstad, 2007). Eftersom vårt syfte är att undersöka elevers 

upplevelser av föräldrars roll i skolgång och idrottsverksamhet har vi valt att undersöka idrottande 

högstadieelevers upplevelser. Materialet som analyserats i avhandlingen är insamlat hösten 2017 

och är en del av Olympiska kommitténs idrottsakademiprojekt Idrottshögstadieförsöket. 

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) bör forskare intervjua tillräckligt många respondenter för att 

säkerhetsställa relevant data och samtidigt främja tillförlitligheten. I denna studie deltog 

sammanlagt 30 högstadieelever som valdes strategiskt inför studien. Strategiskt urval innebär att 
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forskaren söker personer som kan förhålla sig till ämnet som undersöks (Alvehus, 2013). 

Respondenterna får gärna ha vissa specifika erfarenheter och urvalet utformas specifikt utgående 

från de forskningsfrågor som formulerats i studien. Därmed var urvalskriteriet i denna studie att 

respondenterna är delaktiga i Idrottshögstadieförsöket. När respondenter väljs till en kvalitativ 

undersökning är det även viktigt skapa en stor variation så att respondenterna formar en heterogen 

grupp (Holme & Solvang, 1997; Trost, 2010). För att skapa ett brett urval består informanterna av 

båda könen och kommer från olika orter i Finland. Dessutom utövar en del av respondenter 

individuella idrottsgrenar och en del lagsporter.  

 

Tabell 1.  Åskådliggörning av respondenterna 

Namn  Idrottsgren 

Lucas  Fotboll 

Alice  Fotboll 

Maija  Fotboll 

William  Fotboll 

Elias  Fotboll 

Noel  Simning och triathlon 

Ella  Simning 

Wilma  Simning 

Olivia  Simning 

Hugo  Innebandy 

Oliver  Simning 

Oskar  Ishockey 

Astrid  Simning 

Alma  Fotboll 

Elsa  Fotboll 

Adam  Fotboll och innebandy 

Saga  Konståkning 
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Walter  Fotboll 

Alexander  Innebandy 

Freja  Konstsimning 

Agnes  Motocross 

Nils  Ishockey 

Alfred  Friidrott och basket 

Ludvig  Innebandy 

Adrian  Ishockey 

Vera  Truppgymnastik 

Ines  Truppgymnastik 

Theo  Basket 

Elliot  Ishockey 

Julia  Truppgymnastik 

   

  

5.5 Analys av data 

Eftersom undersökningens data var insamlat på förhand fick vi tillgång till materialet enligt en 

överenskommelse med vår handledare. Innan tillgången till materialet fördjupade vi oss i tidigare 

forskning som berör avhandlingens tema. Dessa redogörs i avhandlingens andra, tredje och fjärde 

kapitel. När analys av data blev aktuellt planerade vi analysprocessen på ett strukturerat sätt. 

 

Fejes och Thornberg (2015) påpekar att forskaren bör organisera den insamlade datan och dela in 

den i mindre delar. Dahlgren och Johansson (2015) har sammanställt en fenomenografisk 

analysmodell som är indelad i sju steg. Dessa steg är: (1) bekanta sig med materialet, (2) 

kondensation, (3) jämförelse, (4) gruppering, (5) artikulera kategorierna, (6) namnge kategorierna 

och (7) kontrastiv fas. Denna modell har fungerat som utgångspunkt i vår analysprocess. 
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Det första steget i analysmodellen handlar om att bekanta sig med materialet. Vi läste igenom de 

transkriberade intervjuerna upprepade gånger för att bli bekanta med det i skriven form. Detta 

gjorde vi för att skapa en övergripande bild av materialet som samlats in. Samtidigt som vi 

bekantade oss med materialet påbörjades andra steget, nämligen kondensation. I 

kondensationsfasen försökte vi urskilja de viktigaste uttalandena. Detta gjorde vi genom att 

markera texten som analyserades med olika färger. En färg för svar som behandlade skolgång och 

en annan färg för svar som behandlade idrottsverksamhet.  

 

Tredje steget innefattar en jämförelse av respondenternas svar. Vi jämförde skillnader och likheter 

mellan respondenterna. Detta gjorde vi för att underlätta genomförandet av steg fyra, det vill säga 

gruppering. Likheter och skillnader ligger som grund för grupperingen av respondenternas svar 

(Dahlgren & Johansson, 2015). Olsson och Sörensen (2007) påpekar att då svaren kategoriseras 

kan respondenternas kvalitativa skillnader tydliggöras. Vid femte steget artikulerades 

kategorierna. Detta innebar att vi avgränsade de olika kategorierna med fokus på likheter. 

Samtidigt bestämde vi antalet kategorier som krävs för att omfatta alla teman. 

 

Vid sjätte steget namnges kategorierna (Dahlgren & Johansson, 2015). Kategoriernas namn bör 

vara korta och tydligt beskriva den kategori som namnet står för. Under vår process av 

dataanalysen ändrade vi namnen på kategorierna några gånger. Vi ändrade namnen för att hitta de 

begrepp som bäst beskrev innehållet i kategorierna. Vid sista steget, den kontrastiva fasen, gjorde 

vi en granskning av respondenternas uttalanden. Detta gjorde vi för att kontrollera ifall ett uttalande 

passade in under flera kategorier. Dahlgren och Johansson (2015) nämner att detta kan leda till att 

kategoriernas antal minskar, och detta skedde även i vår undersökning. Vi upptäckte att vi kunde 

förena vissa kategorier om vi anpassade kategoriernas namn. När kategorierna var färdigt 

formulerade sammanställde vi tabeller för att synliggöra hur respondenternas svar fördelades. 

Dessa tabeller har överförts till resultatdelen för att tydliggöra resultatet.  

 

Vi valde att inte göra en statistisk analys eftersom den huvudsakliga forskningsansatsen är 

kvalitativ. Med en statistisk analys strävar forskaren efter att synliggöra ett mönster istället för att 

gå in på djupet på människors upplevelser (Denscombe, 2018). För att göra en statistisk analys 

krävs även ett flertal svar som samlas in  exempelvis via enkätundersökning. Eftersom antalet 
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respondenter var relativt få i denna undersökning och människors upplevelser stod i fokus var det 

relevant att utesluta statistisk analys.  

5.6 Tillförlitlighet, trovärdighet och etik 

Tillförlitlighet och trovärdighet är begrepp som härstammar från den kvantitativa metodologin. I 

kvalitativa studier är de inte lika lätt att applicera dessa begrepp, men det innebär inte att kvalitativa 

studier inte behöver ta tillförlitligheten och trovärdigheten i beaktande. Även de etiska aspekterna 

måste beaktas då en undersökning utförs, det vill säga hur forskare bör ta informanternas integritet 

och värdighet i beaktande. (Trost, 2010.) 

 

5.6.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten måste tas i beaktande i en studie för att försäkra sig om att den står på en stadig 

grund och slumpen inte kan påverka (Trost, 2010). Tillförlitligheten kan fastställas genom att 

genomföra samma undersökning och komma fram till liknande resultat (Kvale & Brinkmann, 

2014). I en intervjustudie innebär detta att intervjusituationen ska se likadan ut vid varje intervju. 

Intervjufrågorna bör även ställas på liknande sätt varje gång för att undvika svar som påverkats av 

frågeformuleringen. I denna intervju har detta uppnåtts genom att använda en intervjumanual (se 

bilaga 1). Trost (2010) poängterar dock att resultat från kvalitativa intervjuer kan förändras med 

tiden eftersom vi lever i en föränderlig värld.  

 

Det är inte endast informanten som kan påverka tillförlitligheten, utan även personen som fungerar 

som intervjuare (Trost, 2010). Intervjuaren skapar egna tolkningar och observationer av materialet 

som insamlats, vilket innebär att tillförlitligheten påverkas av intervjuarens förmåga att avgöra hur 

informanten ska tolkas. Om personen som intervjuar har goda förmågor i att tolka och observera 

bidrar det till en ökad tillförlitlighet. Patel och Davidson (2011) rekommenderar att forskare bandar 

in intervjun. Således underlättas bearbetandet och tolkningen av intervjun, vilket bidrar till en ökad 

tillförlitlighet. I denna studie bandades intervjuerna för att minimera risken för felaktiga tolkningar 

när materialet skulle bearbetas. Tillförlitligheten ökar också av att vi beskrivit 

datainsamlingsprocessen så noggrant som möjligt. 
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För att öka tillförlitligheten vid analys av data kategoriserade vi respondenternas intervjusvar 

enskilt. Detta gjorde vi för att sedan kunna jämföra våra placeringar av svaren i de olika 

kategorierna. När vi jämförde våra placeringar av svaren som berörde föräldrar och skolgång 

stämde 93 % av placeringarna överens. Gällande föräldrar och idrottsverksamheten var 

motsvarande andel 91%. Denna jämförelse gjordes för att säkerhetsställa att om undersökningen 

gjordes på nytt skulle liknande resultat uppenbaras. 

5.6.2 Trovärdighet 

Trovärdighet innebär att forskaren undersöker det som är avsett att undersökas och att forskarens 

egna synpunkter hålls utanför studien (Denscombe, 2016; Kvale & Brinkmann, 2014; Olsson & 

Sörensen, 2007).  Det är inte lika lätt att bedöma en kvalitativ forsknings trovärdighet jämfört med 

en kvantitativ forskning (Denscombe, 2016). En orsak till detta är att sociala sammanhang är i 

princip omöjliga att upprepa. Sannolikheten att hitta motsvarande informanter i en likadan miljö 

med samma förutsättningar är så gott som omöjligt. Det finns dock åtgärder forskare kan vidta för 

att uppnå en hög trovärdighet i kvalitativa undersökningar. 

 

En kvalitativ intervjustudies trovärdighet kan bland annat uppnås genom att som forskare säkra att 

det empiriska materialet som insamlats svarar på forskningsfrågorna (Trost, 2010). Materialet bör 

även insamlas på ett lämpligt sätt i förhållande till undersökningens syfte. Genom att framhäva 

respondenters citat i resultatredovisningen kan trovärdigheten förstärkas och läsaren får en bättre 

förståelse för forskarens tolkning (Denscombe, 2016). I denna avhandling har vi valt att utnyttja 

respondenternas citat i resultatredovisningen för att höja trovärdigheten. Denscombe (2016) 

påpekar även att trovärdigheten påverkas av hur läsare kan använda informationen om det 

studerande fallet. Detta innebär att läsare bör kunna bedöma i vilken mån informationen går att 

tillämpa på andra jämförbara fall. Därför har vi i denna studie strävat efter att ge läsarna tillräckligt 

detaljerad information gällande metoder som använts och framföra resultatet utförligt. Detta bidrar 

till att läsarna kan själva avgöra resultatens överförbarhet, och därmed ökar studiens trovärdighet. 

 

Dalen (2007) framhäver att om forskarna har egna erfarenheter av ämnet som undersöks 

underlättar det förståelsen för informanternas svar och den kontext de refererar till. Eftersom vi 

båda har egna erfarenheter av att kombinera skolgång och idrott underlättar det vår förståelse för 
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respondenternas svar, vilket bidrar till en ökad trovärdighet. Patel och Davidson (2011) poängterar 

dock att det inte är nödvändigt att ha en teoretisk utgångspunkt i ämnet från början eftersom 

forskare utvecklas successivt. 

5.6.3 Etik 

Kvale och Brinkman (2014) framhäver fyra etiska riktlinjer som forskare måste beakta. Dessa är 

informerat samtycke, konfidentialitet, forskarens roll och konsekvenser. Med informerat samtycke 

menas att informanterna bör bli informerade om studiens syfte och upplägg. Informanterna bör 

även vara medvetna om att de har rätt att avbryta undersökningen om de så önskar. Konfidentialitet 

innebär att informanterna förblir anonyma inför omvärlden.  Det innebär även att de har rätt att 

veta vem som kommer att ta del av materialet och i vilket syfte det kommer att användas. 

Forskarens roll innefattar forskarens inverkan på kvaliteten och den vetenskapliga hållbarheten i 

studiens etiska beslut. Detta innebär att forskaren ska sträva efter en hög nivå av vetenskaplig 

kvalité i sin undersökning. Konsekvenser innebär att forskaren bör uppmärksamma vilka följder 

den kvalitativa undersökningen har för informanterna och den grupp som de representerar. 

 

I denna studie deltog respondenterna frivilligt och undersökningens syfte klargjordes innan 

intervjun genomfördes. Respondenterna blev även informerade om undersökningens 

konfidentialitet och dessutom krävdes vårdnadshavarnas godkännande för att barnet skulle få delta 

i undersökningen. Således har ett informerat samtycke skapats. Eftersom informanterna är 

anonyma för oss som inte har genomfört intervjuerna kan vi konstateras att även konfidentialitet 

har uppnåtts. Bedömningen av konsekvenser är dock mer utmanande eftersom vi inte genomfört 

intervjuerna personligen. Men eftersom informanterna själva haft möjlighet att avgöra om de velat 

delta i undersökningen anser vi att inga negativa konsekvenser har uppkommit hos informanterna. 

Dessutom har materialet behandlats konfidentiellt, vilket också tyder på att negativa konsekvenser 

undvikits. I denna avhandling har vi uppmärksammat forskarens roll genom att rättvist bibehålla 

en god vetenskaplig kvalité i forskningsresultaten. 
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6 Resultatredovisning 
I detta kapitel presenteras resultatet utgående från forskningsfrågorna. Inledningsvis redovisas 

föräldrars engagemang i elevers skolgång. Sedan presenteras fördelningen av resultatet mellan 

mammors och pappors roll i skolgång. Efter det presenteras resultatet för föräldrars engagemang 

i elevers idrottsverksamhet och fördelningen av resultatet mellan mammors och pappors roll inom 

idrottsverksamhet.  

6.1 Föräldrars engagemang i elevers skolgång 

Utgående från elevernas svar har vi identifierat sex kategorier för föräldrastödet i skolgång. 

Kategorierna är följande: Hjälper inför prov, Hjälper med läxor, Emotionellt stöd, Skjutsar eleven 

till skolan, Anser att skolgång är viktigt och Övrigt. 

 

Hjälper inför prov 

Hjälper inför prov innebär att föräldern exempelvis förhör eleven, hjälper eleven att förstå om 

något är oklart och påminner eleven om att förbereda sig i god tid. Lucas (fotboll) framhöll: 

Mamma förhör mig inför proven, frågar om uppgifter och så svarar jag på dem, och nå samma 

gäller pappa, båda gör det. En del elever uppgav att de får hjälp av deras föräldrar inför prov vid 

behov. Alice (fotboll) berättade: Ibland förhör mamma inför prov om jag behöver hjälp [...] 

samma [gäller pappa] som mamma att om jag behöver hjälp med någo läxor eller prov så då 

hjälper han. Elsa (fotboll) framhöll att hennes mamma hjälper henne ibland inför prov genom att 

ställa frågor och sammanfatta det viktigaste som berör provområdet.  

 

Av de elever som uppgav att både mamma och pappa hjälper inför prov fanns det en del elever 

som ansåg att mamma i allmänhet hjälper oftare. Elsa (fotboll) uppgav: Pappa skulle ha tid [att 

hjälpa] men kanske jag ändå oftare frågar min mamma till hjälp. Alma (fotboll) hade liknande 

resonemang och påpekade att om mamma inte kan så då kommer pappa istället för henne och 

förhör och hjälper och lär mig och så vidare. 
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Ett annat sätt för föräldrar att hjälpa eleven inför prov är att påminna eleven om att läsa till prov 

och förbereda eleven i god tid. Hugo (innebandy) berättade att mamma hjälper mig att läsa till 

prov om det är något ämne jag inte riktigt förstår. Sen påminner hon mig om att läsa till prov och 

ser till att jag kommer ihåg det. Oskar (ishockey) ansåg också att hans mamma stöder honom 

genom att fråga när han har nästa prov och påminner honom att läsa. Han sade: Hon [mamma] 

stöder mig jättebra, hon frågar varje dag att när är nästa prov [...] och om jag har kommit ihåg 

att läsa. 

 

Hjälper med läxor 

Hjälper med läxor innebär att föräldern hjälper eleven bland annat att lösa svåra uppgifter, 

kontrollerar rättstavning och läser igenom essäer. Vissa elever yttrade att både mamma och pappa 

hjälper med läxor. Wilma (simning) påpekade att mamma förklarar de saker där jag behöver hjälp, 

och kollar på de uppgifter där jag behöver hjälp och så hjälper hon så gott hon kan [...] pappa 

hjälper likadant som mamma. Även Adrian (ishockey) uppgav att hans båda föräldrar hjälper 

honom i skolrelaterade uppgifter. Han berättade: Hon [mamma] hjälper så gott hon kan med läxor 

[...] pappa gör dom där samma sakerna som mamma. 

 

En del elever yttrade att det främst eller endast är mamman som hjälper till med läxor. Bland annat 

Astrid (simning) nämnde att jag kan fråga mamma om hjälp gällande dem [skoluppgifter] eller 

till exempel om jag skriver någon essä så frågar jag ofta om det låter vettigt och så berättar jag 

olika idéer och så vidare. I frågan om pappans roll svarade Astrid (simning) att hon inte brukar 

diskutera skolrelaterade saker med honom. Freja (konstsimning) hade ett liknande utlåtande när 

hon berättade att jag upplever att det främst är mamma som hjälper [...] framför allt med läxor.  

 

Några få elever framhöll att de inte nödvändigtvis behöver hjälp med läxor. Noel (simning och 

triathlon) sade: Jag och min bror, vi har inte egentligen behövt hjälp av föräldrarna gällande 

skolgång. Vissa elever påpekade att skolrelaterat stöd finns tillgänglig, men att de sällan behöver 

hjälp från föräldrarna. Walter (fotboll) sade: De [mamma och pappa] hjälper om jag behöver hjälp 

men jag har inte behövt så mycket hjälp.  
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Skillnader mellan läroämnen angående föräldrars roll framkommer i några elevers svar. Vissa 

läroämnen och undervisningsområden behärskar den ena föräldern medan den andra kan vara mera 

insatt i ett annat undervisningsämne. 

 

Oftast hjälper mamma mig just med något, om jag har någo stora essäer eller andra 

[uppgifter] så kollar hon oftast igenom dem eller hjälper och berättar vad jag sku kunna 

göra annorlunda.  [...] Det är sen om vi har engelska så är han [pappa] bättre på det, när 

han pratar svenska så kan han bättre hjälpa just med svenska och engelska och dom 

språken, mamma är sen mera för rättstavning. Maija (fotboll) 

 

En del elevers föräldrar har ett yrke som kan vara till nytta i stödjandet av elevens skolgång. Oskar 

(ishockey) berättade att både mamma och pappa hjälper till med läxor, men påpekar att pappa 

hjälper i alla fall med matematik och sånt då han själv jobbar i ett lite liksom matematiskt yrke. 

Vidare hade några elever föräldrar som var lärare, vilket kan bidra till ett naturligt stöd i barnets 

skolgång. Olivias (simning) mamma är lärare. Olivia (simning) berättade: Jag får jättebra stöd av 

henne [mamma], åtminstone gällande skolgång. Hon kan hjälpa mig om jag inte kan. 

 

Emotionellt stöd 

Emotionellt stöd innebär att föräldern uppmuntrar och stöttar eleven samt ställer frågor relaterade 

till skolgång. Oskar (ishockey) sade: Mamma frågar varje dag när är nästa prov och hur har 

läxorna gått och har du kommit ihåg att läsa och så vidare. Nog upplever jag att mamma sköter 

om skolgången och allt.  

 

Föräldrar kan även stöda elever emotionellt genom att uppmuntra dem och fungera som mentalt 

stöd. Ines (truppgymnastik) berättade: Om jag inte kan något så hjälper mamma och försöker lära 

och så kämpar hon på mig och så. [Pappas roll är] ganska samma som mamma. Olivia (simning) 

sade: Mamma kan relatera till skolgången och uppmuntra mig och kämpa på mig [...] hon är mitt 

mentala stöd. 

 

Dessutom kan föräldrar ha egna erfarenheter av att kombinera idrottsverksamhet med skolgång. 

Ella (simning) berättade att hennes pappa har erfarenheter av att kombinera idrottsverksamhet med 
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skolgång. Hon sade: I gymnasiet hade han [pappa] också på samma sättsammanslaget [idrott och 

skolgång] som jag. Så han har upplevt det här samma. 

 

Skjutsar eleven till skolan 

Med denna kategori avses att föräldern alltid eller ibland skjutsar eleven till skolan eller hämtar 

eleven från skolan. Ella (fotboll) berättade: Min mamma skjutsar mig till skolan varje morgon [...]. 

Och samma gäller pappa, han skjutsar också. Hugo (innebandy) uppgav att pappa hinner föra mig 

till skolan ibland så att jag kan sova längre under dom här [klockan] åtta mornarna.  

 

Anser att skolgång är viktigt 

Anser att skolgång är viktigt innebär att föräldern värdesätter elevens skolgång och önskar att 

eleven ska få höga vitsord. Ett fåtal elever lyfte fram att deras föräldrar anser att skolgång är viktigt. 

Elias (fotboll) uppgav att hans pappa värdesätter skolgång och önskar att han ska få höga vitsord. 

Han sade: Pappa stöder mig nog, han vill att jag får möjligast bra vitsord [...] han anser nog att 

den [skolgången] är ganska viktig. Oskar (ishockey) uppgav att både hans mamma och pappa 

tycker att skolan är viktigt.  

 

Övrigt 

Kategorin Övrigt omfattar de uttalanden som inte går att placera i någon av de tidigare nämnda 

kategorierna. En av dessa berörde skol och student administrationssystemet Wilma. I Wilma kan 

föräldrar bland annat följa med om eleven har ogjorda läxor, anmärkningar eller olovliga 

frånvaron. Adam (fotboll och innebandy) sade: Om det kommer en anmärkning till Wilma gällande 

läxor, så då säger de [mamma och pappa] och kollar att jag gör läxorna.  

 

Flera elever berättade att deras föräldrar tillreder mat eller mellanmål åt dem, men endast en elev 

upplevde det som stöd för hennes skolgång. Saga (konståkning) berättade att hennes mamma 

brukar laga mellanmål åt henne som stöd. Hon berättade: Mamma försöker göra allt lättare, allt 

vad jag ska göra, hon försöker hjälpa mig och gör mellanmål åt mig och sånt. 

 

De resterande svaren som placerades i denna kategori består av uttalanden om att mamma och/eller 

pappa stödjer elevens skolgång, men eleverna svarade inte specifikt hur föräldrarna stödjer dem. 
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Exempelvis Theo (basket) nämnde att alltid när jag frågar något så hjälper dom [mamma och 

pappa]. Noel (simning och triathlon) sade att både hans mamma och pappa hjälper alltid då han 

behöver hjälp med något.   

6.2 Fördelning av resultatet inom skolgång  

Utgående från intervjusvaren har vi sammanställt en tabell som visar hur pojkars och flickors svar 

fördelade sig mellan mammor och pappor (se tabell 2). Kategorin Hjälper med läxor fick flest 

svar. Femton elever uppgav att mamma hjälper med läxor medan motsvarande antal för pappa var 

elva. Utgående från elevernas svar hjälper mammor aningen oftare med läxor jämfört med pappor. 

Det var fler flickor än pojkar som ansåg att mamma hjälper med läxor. Kategorin Hjälper inför 

prov fick näst flest svar. Tolv elever uppgav att mamma hjälper inför prov och elva elever hävdade 

att pappa hjälper inför prov. I denna kategori går det med andra ord inte att observera någon 

skillnad mellan mamma och pappa.  

 

Tre elever ansåg att mamma stödjer emotionellt och två elever poängterade det samma om pappa. 

I kategorin Skjutsar till skolan fick mamma ett svar medan pappa fick två svar. Skillnaderna mellan 

mamma och pappa i kategorierna Stödjer emotionellt och Skjutsar till skolan är såldes obetydliga. 

En elev framhöll att mamma anser att skolgång är viktigt och två elever uppgav att pappa anser att 

skolgång är viktigt. Även här är skillnaden oansenlig. Tio elever ansåg att mamma stöder på något 

annat sätt än de tidigare nämnda kategorierna och åtta elever ansåg att pappa stöder på något 

ytterligare sätt. Fler pojkar än flickor ansåg att mamma eller pappa stöder på något övrigt sätt. 

Detta kan delvis bero på att flera pojkar svarade mera kortfattat än flickor. 
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Tabell 2 
Kategorisering av föräldrastödet i elevens skolgång. 

 Hjälper 
inför prov 

Hjälper 
med läxor 

Emotionellt 
stöd 

Skjutsar Anser att 
skolgång är 
viktigt 

Övrigt  

 
Mamma 

7 5 1 0 1 7 Pojke 

5 10 2 1 0 3 Flicka 

 
Pappa 

6 4 0 1 2 7 Pojke 

5 7 2 1 0 1 Flicka 

Tot.  23 26 5 3 3 18  

6.3 Föräldrars roll i elevers idrottsverksamhet 

Utgående från elevernas svar har vi identifierat sex olika huvudkategorier för föräldrastödet i 

idrottsverksamhet. Kategorierna är följande: Emotionellt stöd, Ekonomiskt stöd, Praktiskt stöd, 

Deltar aktivt i idrottsföreningens verksamhet, Deltar som åskådare och Övrigt. Inom kategorin 

Praktiskt stöd har vi identifierat tre underkategorier: Sköter idrottsutrustning och kroppsvård, 

Tillreder mat och mellanmål och Skjutsar till idrottsanläggning eller träning. 

 

Emotionellt stöd 

Emotionellt stöd innebär att föräldern uppmuntrar eleven, är lyhörd och diskuterar om idrott med 

eleven samt låter eleven fatta egna beslut som gäller idrott. De mest förekommande uttalanden om 

emotionellt stöd handlade om att föräldrar hejar på eleven i publiken och diskuterar elevens 

prestationer tillsammans med eleven. Wilma (simning) berättade: mamma hejar alltid på mig och 

är där som stöd [...] och jaa, ser till att jag har allt bra. Oliva (simning) berättade att hennes 

mamma fungerar som hennes mentala stöd.  
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När det gäller idrott är hon liksom mitt mentala stöd. Oberoende om tävlingarna har gått 

bra eller dåligt så pratar vi igenom det. Och sen om jag är stressad över något eller har 

ångest så är hon nog till stor hjälp. (Olivia, simning) 

 

En ytterligare form av emotionellt stöd är att låta eleven själv fatta beslut angående 

idrottsverksamhet. Detta innebär att föräldrar låter eleven välja hur mycket hen vill satsa på idrott, 

inte pressar eleven till att idrotta och att inte betona prestationer. Oskar (ishockey) berättade att 

hans mamma inte fäster avseende vid prestationer och ger honom utrymme att fatta egna beslut.  

 

[Mamma] säger att jag får fatta mina egna beslut, att om jag till exempel vill sluta spela, 

fast såklart kommer jag inte att sluta. Men hon säger att det inte har något betydelse om 

jag är bra eller dålig att jag ska göra som det känns bäst för mig själv. (Oskar, ishockey) 

 

Ekonomiskt stöd 

Ekonomiskt stöd innebär att föräldern betalar avgifter relaterade till idrotten. Det kan handla om 

idrottsutrustning, idrottskläder, medlemsavgifter, tränings och deltagaravgifter, resekostnader 

med mera. Eleverna lyfte fram kostnader i anslutning till idrottsverksamhet. De flesta elever 

kombinerar avgifterna till idrottsutrustning och idrottskläder. William (fotboll) berättade: [Pappa] 

ansvarar över idrottsgrejorna, han ser till att allt är i skick och skaffar mera om det behövs [...] 

till exempel nya fotbollsskor.  Adrian (ishockey) lyfter fram kostnader utöver det fysiska, det vill 

säga idrottsutrustning och kläder. Han specificerar dock inte vilka utgifter det handlar. Han 

framhöll: pappa står för alla utgifter [inom idrottsverksamhet]. 

 

Praktiskt stöd 

Praktiskt stöd omfattar olika praktiska handlingar och företeelser som föräldrar gör för att stödja 

elevens idrott. Sköter idrottsutrustning och kroppsvård, Tillreder mat och mellanmål och Skjutsar 

till idrottsanläggning eller träning är exempel på praktiskt stöd.  

 

Sköter idrottsutrustning och kroppsvård, omfattar tvätt av kläder och skötsel av utrustning. Oftast 

uppgav eleverna att den ena föräldern har huvudsakliga ansvaret för att se till att idrottsutrustning 

och idrottskläder är rena och hela. Flera elever uppgav att det är mamma som ansvarar över skötsel 
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av idrottsutrustning och kroppsvård. Alice (fotboll) menade: Mamma sätter alla mina 

fotbollsgrejor i tvätten och sånt. Adam (fotboll och innebandy) lyfte fram kroppsvård som en 

stödjande aspekt. Han berättade: Om jag har några spänningar till exempel i skuldrorna så 

masserar hon [mamma] dom och öppnar dom.  

 

Behovet av skötsel av idrottsutrustning och övriga förberedelser inför träningar, matcher och 

tävlingar varierar beroende på idrottsgren. I vissa idrottsgrenar räcker det att kläderna tvättas och 

ersätts med nya när de blir slitna medan det i andra idrottsgrenar krävs mera. I de idrottsgrenar där 

idrottsutrustningen kräver mycket skötsel och övriga förberedelser spenderar idrottaren självfallet 

mer tid med den förälder som är mera insatt i grenen. Julia (truppgymnastik) berättade att hennes 

mamma ansvarar för förberedelserna inför tävlingar. Hon framhöll: Mamma fixar alltid mitt hår 

och jaa, ser till att jag har alla mina saker och dekorerar dem och min tävlingsdräkt och allt sånt. 

Hon gör fast vad. Agnes (motocross) hävdade att pappa har en större roll än mamma i hennes 

idrottsverksamhet eftersom hon ofta servar motorcyklar tillsammans med sin pappa. Hon 

berättade: Pappa deltar mest [i min idrottsverksamhet] jag servar cyklarna med pappa och allt 

sånt, men mamma är med på ett annat sätt.  

 

Tillreder mat och mellanmål, innebär att föräldern tillreder måltider på förhand som eleven kan 

äta hemma eller ta med till idrottsanläggning eller träning. Föräldern ansvarar för att eleven får en 

hälsosam och näringsrik kost före och efter träningar, matcher eller tävlingar. Det poängterades att 

maten är färdig när eleven kommer hem så att eleven sparar tid. Julia (truppgymnastik) berättade: 

Mamma sköter om att jag har mat när jag kommer från träningarna och före jag far till 

träningarna. Julia (truppgymnastik) menade att pappa inte har lika stor roll i hennes idrott som 

mamma men att han också lagar mat ibland. En del eleverna skilde på mat och mellanmål. Agnes 

(motocross) berättade att hennes mamma hämtar mellanmål till träningarna.  

 

Skjutsar till idrottsanläggning eller träning, innebär att föräldern erbjuder skjuts till eller från 

idrottsanläggning eller träning. I de flesta fall var det båda föräldrarna som någon gång skjutsar 

eleven. Bland annat Vera (truppgymnastik) framhöll: Mamma och pappa kör och hämtar mig både 

till och från träningarna. 
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Vissa elever skiljde på att skjutsa till träningar och att skjutsa till matcher och tävlingar. Alice 

(fotboll) berättade: [mamma] skjutsar mig alltid till träningarna om jag ber henne [...] pappa 

deltar mera genom att skjutsa oss till matcherna. Elliot (ishockey) sade: pappa skjutsar mig alltid 

[...] både till träningar och till matcher. Lucas (fotboll) påpekade att utöver att hans föräldrars 

skjutsar honom till träningar, skjutsar de även idrottsutrustning åt honom till träningarna så att han 

själv inte behöver bära med dem till skolan. Han berättade: Dom för och hämtar mig till och från 

träningarna och så hämtar dom också mina saker åt mig.  

 

Deltar aktivt i idrottsföreningens verksamhet 

Deltar aktivt i idrottsföreningens verksamhet innebär att föräldern deltar som exempelvis tränare, 

hjälptränare, domare, lagledare eller materialförvaltare. Julia (truppgymnastik) berättade att det är 

mamman i familjen som är aktiv inom idrottsföreningen. Hon lyfte fram att hennes mamma ordnar 

lagkvällar för vårt lag och organisera pengainsamlingar. Några elever hävdade att deras pappa 

representerar familjen i styrelsen. Varje ideell förening bör ha en styrelse som består av 

styrelsemedlemmar med olika uppdrag och ansvarsområden, exempelvis ordförande, 

viceordförande, sekreterare och materialförvaltare. Theo (basket) berättade: [Pappa] deltar i alla 

evenemang och är [styrelsens] materialförvaltare.  

 

En del elever framhöll att de har föräldrar som också är deras tränare eller domare i den idrottsgren 

som de utövar. Wilma (simning) berättade att hennes pappa jobbar i en simförening och att han 

också är domare. Hon berättade: Han jobbar på Cetus [Finlands största simförening], att han är 

jättemycket med i verksamheten. Han är som domare i alla tävlingar och allt möjligt sånt. Även 

Freja (konstsimning) uppgav att hennes mamma är domare och tränare. Hon sade: Hon är tränare 

och domare [...] vi har en såndän rolig grej att jag och min syster simmar duo och mamma är vår 

tränare.  

 

Flera elever hävdade att deras pappa är tränare. Alma (fotboll) berättade att hennes pappa är hennes 

fotbollslags huvudtränare. Hon berättade: [Pappa] är huvudtränare för vårt lag så han har en 

ganska stor roll [i idrotten]. Vissa elever uppgav att deras föräldrar ställer upp som frivilliga 

hjälptränare. William (fotboll) uppgav: Eftersom vi har bara en tränare för tillfället så är pappa 

med och hjälper.  
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En del av eleverna berättade om sina upplevelser att ha en förälder som tränare. Upplevelserna var 

både positiva och negativa. Maija (fotboll) har haft sin pappa som tränare i ett tidigare skede. Hon 

berättade: det var nog helt roligt. Han visste hela tiden vad som hände, och jag fick goda råd av 

honom. William (fotboll) upplevde att det endast var besvärligt att ha en förälder som tränare. Han 

uppgav att det är ganska störande. Även Elsa (fotboll) uppgav att hon har en tränarförälder. Elsas 

(fotboll) upplevelser var både positiva och negativa. Hon ansåg att det är bra att hela tiden ha 

tränaren närvarande men att det kan bli besvärligt i längden.  Hon berättade: Det är nog helt bra 

när han ser när jag tränar och kan berätta om det var bra eller om det är något jag måste förbättra. 

Men ibland kan det vara lite störande om han börjar gnälla.  

 

Deltar som åskådare 

Deltar som åskådare innebär att föräldern är närvarande under elevens idrottsprestationer. Det 

omfattar matcher, tävlingar och träningar. Vissa elever hävdade att endast ena föräldern deltar som 

åskådare. En av dem var Elsa (fotboll), som berättade att hennes mamma nog kommer alltid o ser 

på mina matcher. Adam (fotboll och innebandy) sade: pappa kommer alltid med på bortamatcher 

och kollar på våra hemmamatcher och sånt.  

 

Vissa elever framhöll att båda föräldrarna ofta eller ibland deltar som åskådare. Några elever skilde 

också på matcher och turneringar samt hemmamatcher och bortamatcher. Walter (fotboll) 

berättade att både hans mamma och pappa deltar som åskådare men att hans mamma endast deltar 

i turneringar. Walter (fotboll) uppgav: pappa kommer oftare och ser på matcher och sånt. Mamma 

kommer ibland och kollar på turneringar. Adam (fotboll) sade att hans mamma skjutsar honom 

till matcher men att det oftast är pappa som är med och ser på när han spelar. Han berättade: 

[Mamma] skjutsar mig ibland till matcher och så är hon med där [...] pappa är alltid och ser på 

våra hemmamatcher och bortamatcher. Föräldrar som deltar som åskådare kan även stöda eleven 

emotionellt genom att heja på eleven i publiken. Bland annat Hugo (innebandy) framhöll: 

[Mamma] är alltid med tummarna uppe i publiken när vi har spel, [...] pappa är också med 

tummarna uppe i publiken och stöder mig på det sättet.  
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I denna kategori placerade vi även föräldrar som fotograferar och filmar elevens presentationer. 

Att filma och fotografera idrottsprestationer är ett sätt att senare kunna analysera teknik och taktik. 

Agnes (motocross) lyfte fram: mamma är där [på träningarna] och fotar och filmar så att jag sen 

senare kan kolla att där gick det helt snett. Ludvig (innebandy) sade: förra säsongen filmande 

mamma alla [innebandy] matcher, men jag vet inte ännu om hon gör det den kommande säsongen.  

 

Övrigt 

Denna kategori omfattar svar som inte går att placera in i någon av de tidigare nämnda 

kategorierna. Till den här kategori hör bland annat föräldrar som är fysiskt aktiva tillsammans med 

eleven och föräldrar som själva deltar eller har deltagit i idrottsverksamhet. Noel (simning och 

triathlon) berättade att hans båda föräldrar är fysiskt aktiva och att de ofta idrottar tillsammans. 

Han uppgav: [mamma] idrottar också själv så hon är alltid med till 100 procent. Vi brukar jogga 

tillsammans [...] Pappa stöder också mycket, vi tränar ofta tillsammans på sommaren. Vi cyklar 

och joggar tillsammans och sånt.  

 

Vissa elever satsar på en idrottsgren medan andra utövar flera idrottsgrenar. De elever som satsar 

på en idrottsgren kan få variation i träningen genom att utöva andra idrottsgrenar när det inte är 

säsong. Hugo (innebandy) berättade att hans pappa tränar tillsammans med honom året runt både 

inomhus och utomhus. Han sade: Vi går och spelar ishockey på vintrarna och på somrarna tränar 

vi skott på gården.  

 

En del föräldrar har utövat tävlingsidrott eller idrott på hobbynivå tidigare i livet. Elsa (fotboll) 

berättade att hennes pappas intresse till fotboll och tidigare fotbollskarriär stöder henne eftersom 

han kan ge råd och relatera till hennes idrottsgren och träningsmängd. Hon berättade: Pappa 

berättar alltid vad jag borde göra när han själv har spelat fotboll som liten [...] Han är liksom 

som min hjälptränare. Uttalanden om föräldraengagemang som inte direkt svarar på frågan hur 

föräldrar stöder eleven är också placerade i denna kategori. Freja (konstsimning) sade: mamma är 

jättemycket med i konstsimningen. Alexander (innebandy) hävdade: [mamma och pappa] stöder 

alla barns hobbyn lika mycket.  
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6.4 Fördelning av resultatet inom idrott 

Utgående från intervjusvaren har vi sammanställt en tabell som visar hur pojkars och flickors svar 

fördelar sig mellan mammor och pappor (se tabell 3). Tretton elever ansåg att mamma stöder dem 

emotionellt och nio elever ansåg att pappa stöder dem emotionellt. Med andra ord är det några fler 

elever som upplever att mamma stöder dem emotionellt. En elev ansåg att mamma stöder 

idrottsverksamheten ekonomiskt medan motsvarande antal för pappa var fem. Majoriteten av dessa 

elever uppgav att pappa har huvudsakliga ansvaret över införskaffning av idrottsutrustning. Det 

var fler pojkar än flickor som ansåg att någondera föräldern stöder dem ekonomiskt. I mammas 

fall var det en pojke och i pappas fall var det fyra pojkar och endast en flicka som uppgav det.  

 

Fjorton elever uppgav att deras mamma skjutsar dem till idrottsanläggning eller träning, och lika 

många elever hävdade samma gällande pappa. Denna kategori fick även betydligt flest svar totalt. 

De två övriga underkategorierna till praktiskt stöd fick lägsta totala antal svar. Det vill säga 

föräldrar som sköter idrottsutrustning och vårdar kroppen samt som tillreder mat och mellanmål. 

I båda underkategorierna var det sju elever sammanlagt som uppgav att någon förälder stöder dem 

på detta vis. I bägge kategorierna var det betydligt fler som ansåg att mamma stöder dem. Fem 

elever uppgav att deras mamma sköter deras idrottsutrustning och kroppsvård och två elever 

uppgav att det är pappa som sköter det. Fem elever hävdade att deras mamma tillreder mat och 

mellanmål medan det endast var en elev som sade samma angående sin pappa.  

 

Angående aktivt deltagande i idrottsföreningens verksamhet var det fler elever som ansåg att deras 

pappa stöder dem på detta sätt jämfört med deras mamma. Sju elever uppgav att deras pappa på 

ett eller annat sätt deltar i idrottsförenings verksamhet medan endast två hävdade samma om sin 

mamma. Av dessa pappor deltog majoriteten i idrottsförenings verksamhet som tränare. Elva 

elever uppgav att deras mamma deltar som åskådare på träningar, matcher eller tävlingar och åtta 

elever uppgav att deras pappa deltar på detta sätt. Under kategorin som omfattar övriga svar var 

det två svar som berörde mammas engagemang och åtta svar som berörde pappas engagemang. 

Med andra ord var det betydligt fler elever som ansåg att deras pappa deltar på något annat än de 

ovan nämnda sätten. 
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Tabell 3 
Kategorisering av föräldrastödet i elevens idrottsverksamhet. 

 Emotio
nellt 
stöd 

Eko 
nomiskt 
stöd 

Praktiskt stöd Aktiv i 
idrotts 
föreningen 

Deltar  
som 
åskådare 

Övrigt  

Skjutsar Utrustning 
och 
kroppsvård 

Lagar 
mat 

 
Mamma 

7 0 9 2 4 2 4 1 Flicka 

6 1 5 3 2 0 7 1 Pojke 

 
Pappa 

5 1 6 1 1 4 3 5 Flicka 

4 4 8 1 0 3 5 3 Pojke 

Tot.  22 6 28 7 7 9 19 10  
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7 Diskussion 

I avhandlingens avslutande kapitel diskuteras undersökningens resultat och metod i relation till 

tidigare teori som presenterats. Inledningsvis diskuteras val av metod och forskningsansats. Sedan 

diskuteras resultatet på forskningsfrågorna. Avslutningsvis ges förslag på fortsatt forskning. 

7.1 Metoddiskussion 

För att undersöka idrottande högstadieelevers upplevelser av föräldrars roll inom idrott och 

skolgång använde vi oss av flermetodsforskning. Denna metod valdes för att täcka olika 

infallsvinklar och för att ge ett bredare samt rikare resultat. Eftersom utgångspunkten för vår studie 

var att förstå och beskriva elevers upplevelser utgående från deras egna tankar och åsikter var det 

naturligt att undersökningen karaktäriseras mer av kvalitativ än kvantitativ inriktning. Därför 

används den kvantitativa forskningsstrategin som komplement för den kvalitativa 

forskningsstrategin. Kvantitativa inslagen består av data i form av tabell 2 och 3 i 

resultatredovisningen. Det är meningsfullt att kombinera både kvalitativ och kvantitativ 

forskningsstrategi ifall en forskningsfråga inom den kvalitativa metoden kan fördjupas med hjälp 

av kvantitativ metod, eller om kvantitativ data kan bestyrkas genom kvalitativ metod (Cwejman, 

1994; Eliasson, 2018). Vi skapade tabellerna utgående från intervjumaterialet för att komplettera, 

styrka och generalisera det kvalitativa materialet som insamlats. 

Som den huvudsakliga forskningsstrategin har vi valt den kvalitativa metoden. Detta val gjordes 

utgående från det faktum att undersökningens ansats och angreppssätt lämpar sig bäst inom 

kvalitativ forskning då vi önskar framhäva elevers upplevelser. Vid användningen av kvalitativ 

metod försöker forskare tolka och beskriva ett fenomen. Forskare strävar efter att skapa en 

förståelse för personers uppfattningar, upplevelser och föresatser (Holme & Solvang, 1997; 

Tidström & Nyberg, 2012). Vi har valt intervju som datainsamlingsmetod, vilken också har en 

central roll som insamlingsmetod inom den kvalitativa forskningen (Ryen, 2004). 

Eftersom undersökningens insamlade material bestod av intervjuer blev det centralt att skapa ett 

strukturerat arbetssätt för att nå fram till ett resultat. Fejes och Thornberg (2015) påpekar att 

forskaren bör organisera den insamlade datan och dela in den i mindre delar. Dessa delar ska 
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kategoriseras och namnges. Forskaren ska även beskriva de olika kategorierna samt jämföra dem 

med varandra för att finna eventuella likheter eller olikheter. Vid analys av materialet utgick vi 

från analysmodellen som Dahlberg och Johansson (2015) skapat. 

I analys av data upptäckte vi att flera av de svar som behandlar föräldrars roll i skolgång var 

kortfattade och besvarade inte frågan på vilket sätt föräldrar stöder dem på. Däremot var det lätt 

att identifiera kategorier eftersom fler av svaren var motsvarande och stämde överens med vår 

teori. Data som redogör för föräldrars roll i idrottsverksamhet var mera omfattande och svaren 

mera specifika än i den tidigare nämnda delen. Kategorisering av svaren var svårare än i den första 

delen eftersom det fanns flera svar och en del av dem gick att placera i flera kategorier. Genom att 

analysera materialet separat ökade vi avhandlingens tillförlitlighet. På detta sätt blev lättare för oss 

att kritiskt granska svaren samt identifiera och bearbeta de utmaningar och brister som vi stötte på.  

Virtanen (2006) nämner att fenomenografi som forskningsansats lämpar sig för att undersöka 

upplevelser och speciellt utlåtandet från enskilda individer. Dessutom kännetecknas 

fenomenografin av att finna likheter i resultaten och av att skapa en fördjupad förståelse för varför 

individer upplever ett fenomen som de gör. Fenomenografi valdes som forskningsansats eftersom 

målet med denna undersökning var att undersöka enskilda individers utlåtanden och även 

framhäva eventuella skillnader gällande mammor och pappor. Undersökningens resultat 

påverkades inte av föräldrarnas utbildningsbakgrund eller ålder, men det är uppenbart att tidigare 

erfarenheter påverkar människors tankar på något sätt (Lindqvist m.fl., 2015). Å andra sidan är det 

också tänkbart att om föräldrar själva anser fysisk aktivitet som en viktig faktor i livet, är de också 

mer villiga att uppmuntra sina barn att träna. 

Ur trovärdighetens aspekt bör det påpekas att intervjudatan skulle ha varit mer specifik om 

intervjuaren hade ställt fler följdfrågor. Om forskaren anser att informantens svar blir för snävt kan 

forskaren ställa följdfrågor så att informanten kan förklara sitt svar mer ingående (Denscombe, 

2016). I det insamlade materialet förekom det vissa svar som var aningen oklara och därför hade 

följdfrågor fungerat som stöd för att utveckla respondenternas svar. Det bör även poängteras att 

vissa elever kan uppleva muntliga samtal som besvärliga. Ifall elevens muntliga kunskaper är 

svaga, skulle eleven möjligtvis producerat mera detaljerade svar vid en skriftlig 

datainsamlingsmetod (Nyström & Palm, 2001). Trots detta anser vi att det var fördelaktigt att 



 Alhonen & Öhman 

59 
 

använda intervju som metod med tanke på undersökningens syfte. Tack vare intervjumetodens 

direkta respons och möjligheten att ställa följdfrågor minskar risken för missförstånd hos eleverna 

(Bryman, 2011). En annan metod, som bland annat observation eller textanalys, skulle eventuellt 

ha gett ett annat resultat. Vid val av metod bör olika faktorer, som exempelvis elevers sociala 

färdigheter och skrivkunskaper, tas i beaktande för att dessa ska påverka resultatet möjligast lite. 

7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 Föräldrars engagemang i elevers skolgång 

Syftet med första forskningsfrågan var att undersöka högstadieelevers upplevelser av föräldrars 

roll i skolgång. Utgående från elevernas svar identifierades sex kategorier som beskriver denna 

typ av föräldrastöd. Kategorierna är följande: Hjälper inför prov, Hjälper med läxor, Emotionellt 

stöd, Skjutsar eleven till skolan, Anser att skolgång är viktigt och Övrigt.  

Kategorin Hjälper till med läxor hade flest svar. Detta stärker Forsbergs (2007) uttalande att läxor 

är ett stort ansvarsområde för föräldrar. Även om det är elevens uppgift att göra sina läxor, så har 

föräldrar ett stort ansvar att se till så att läxan i verkligheten blir gjord. Trots detta fanns det elever 

som inte nämnde att föräldrarna hjälper till med läxor, vilket kan bero på elevers hemförhållanden 

(Kralovec & Buell, 2001; Österlind, 2001). Vissa föräldrar ger mycket hjälp och stöd gällande 

läxor medan andra föräldrar inte är lika engagerade (Kralovec & Buell, 2001). Fåtal elever nämnde 

att de inte behöver föräldrars hjälp med läxor. Detta kan bero på att föräldrarna kan skapa både 

stress och förvirring genom att använda andra arbetssätt än de som används i skolundervisningen 

(Österlind, 2001). I sådant fall upplever eleven att föräldrars läxhjälp inte är till någon nytta, utan 

snarare försvårar situationen. 

Kategorin Hjälper inför prov hade näst flest svar. Eftersom kategorierna Hjälper till med läxor 

och Hjälper inför prov hade betydligt fler svar än de andra kategorierna kan det konstateras att 

högstadieeleverna upplever att de får mest stöd av föräldrar vid hemmabaserat lärande. 

Hemmabaserat lärande innebär bland annat att föräldrar hjälper barnet med läxor och andra 

skolrelaterade uppgifter hemma (Epstein, 1995). Detta stämmer överens med Ules m.fl. (2014) 

uttalande om att finländska föräldrar i allmänhet förstår att lärare inte ansvarar ensam för barnets 
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framtid. Detta innebär att föräldrar i allmänhet är medvetna om betydelsen av att stödja elevens 

skolgång genom hemmabaserat lärande, vilket även framkommer i vårt resultat. 

Emotionellt stöd framkom i elevernas uttalanden bland annat när de nämnde att föräldrarna brukar 

kämpa dem, uppmuntra dem eller fungera som ett mentalt stöd. Enligt Ule m.fl. (2014) använder 

europeiska föräldrar bland annat emotionella och sociala resurser för att stödja sitt barns skolgång 

eftersom de anser att utbildning garanterar deras barn en god framtid. Föräldrars emotionella stöd 

hjälper barn att anpassa sig till olika situationer, vilket är en viktig förmåga för barn att behärska 

(Gross, 1998; Webb m.fl., 2012). 

Volontärskap i skolan innebär föräldrars frivilliga stöd som bidrar till nytta för skolan (Epstein, 

1995). Volontärskap behöver nödvändigtvis inte ske i skolbyggnaden eller under skoldagen, utan 

omfattar all form av frivilligt stöd som främjar barns inlärning och utveckling. Utgående från 

resultatet kan det konstateras att föräldrar som skjutsar eleven till skolan är exempel på detta. Det 

var dock relativt få elever som nämnde skjutsandet som en stödjande faktor. Det kan finnas flera 

bakomliggande orsaker till detta, exempelvis familjens socioekonomiska status (Davidson m.fl., 

2008). Vissa föräldrar föredrar att barn cyklar eller går till och från skolan, vilket är en ytterligare 

faktor som eventuellt bidrog till färre antal svar i denna kategori (Nykvist, 2017). 

Utgående från resultatet upplever ett fåtal elever att deras föräldrar anser att skolgång är viktigt. 

Eftersom majoriteten av föräldrar förväntar sig att deras barn ska prestera bra i skolan, överraskar 

det inte att detta framkom i resultatet (Murberg & Bru, 2004). Bra skolresultat bidrar till större 

möjligheter att lyckas i livet medan misslyckanden i skolan kan leda till konflikter mellan barn och 

föräldrar. Föräldrars höga förväntningar kan bidra till att elever upplever känslor av press 

(Frydenberg, 1997; Gallagher & Coche, 1987; Majaniemi, 2007). Press i form av befallningar, 

straff eller tvångsinteraktioner är har visat sig ha en negativ inverkan på barns skolframgång och 

skolprestationer (Niggli m.fl., 2007). I resultatet framkom det inte att elever upplever press, även 

om ett fåtal elever framhävde att deras föräldrar anser att skolgång är viktigt. Enligt Murberg och 

Bru (2004) upplever pojkar att föräldrars förväntningar leder till stress oftare än flickor. Därför är 

det meningsfullt att framhäva att det utgående från resultatet är fler pojkar än flickor som upplever 

att föräldrar anser att skolgång är viktigt. Resultatet är dock inte generaliserbart eftersom svaren 

var få till antal. 
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Kategorin Övrigt omfattar de uttalanden som inte går att placera i någon av de tidigare nämnda 

kategorierna. En elev nämnde hur föräldrarna utnyttjade skol och student administrationssystemet 

Wilma för att stödja elevens skolgång. Detta var inte ett oväntat svar eftersom Wilma är det mest 

använda skol och student administrationssystemet i Finland (Unhola, 2010). Användningen av 

Wilma har blivit mycket centralt i kommunikationen mellan lärare och vårdnadshavare de senaste 

åren (Unhola, 2010). En elev nämnde att mamma stödjer elevens skolgång genom att laga 

mellanmål. Resten av svaren inom kategorin övrigt handlade om att mamma och/eller pappa 

stödjer elevens skolgång, men eleverna svarade inte specifikt på frågan hur föräldrarna stödjer 

dem. Orsaken varför eleverna inte svarade mer ingående kan bero på att eleven kände sig besvärad 

av intervjusituationen eller att elevens muntliga kunskaper var svaga. Dessa elever skulle 

möjligtvis ha producerat mera detaljerade svar vid en skriftlig datainsamlingsmetod (Nyström & 

Palm, 2001). 

Det fanns ett antal metoder för föräldrastöd som behandlades i litteraturöversikten men som inte 

framkom i elevernas svar. Exempel på föräldrastöd som inte framkom i intervjuerna var 

ekonomiskt stöd, deltagande i föräldramöten och deltagande i olika skolrelaterade evenemang. 

Tidigare forskning som behandlats i litteraturöversikten har haft varierande typer av data, och 

därmed är det inte relevant att förvänta sig att alla former av föräldrastöd framkommer i 

intervjuerna. En annan orsak till att alla former av föräldrastöd inte framkom i intervjuerna kan 

bero på att vissa stödformer är mera indirekta och påverkar således inte direkt på elevens 

skolrelaterade prestationer. 

En ytterligare orsak till varför föräldramöten och deltagande i skolrelaterade evenemang inte 

framkom i intervjuerna kan bero på att föräldrar inte är ivriga att bege sig till skolan för att 

diskutera elevers skolgång (Kämppi m.fl., 2008). Det behöver inte nödvändigtvis bero på 

bristfällig motivation hos föräldrar, utan det kan även bero på att det inte finns tillräckligt många 

tillfällen till interaktion mellan föräldrar och lärare. Mindre än hälften av grundskolor och 

gymnasieskolor i Finland uppger att de regelbundet organiserar diskussioner mellan elev, föräldrar 

och lärare (Peltonen & Kalkkinen, 2007).  
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7.2.2 En jämförelse av mammors och pappors engagemang i elevers skolgång 

Utgående från tabell 2 kan det konstateras att det finns vissa trender som berör mammors och 

pappors roll i skolgång. Enligt resultatet är mammor mera benägna att hjälpa barn med läxor i 

jämförelse med pappor. I kategorin Hjälper med läxor fick pappa elva svar medan mamma fick 

femton svar. Detta stärker Rätys m.fl., (2009) utlåtande att det är i huvudsak mamman som hjälper 

barn med läxor. I de övriga kategorierna, Hjälper inför prov, Emotionellt stöd, Skjutsar, Anser att 

skolgång är viktigt och Övrigt, kan det konstateras att skillnaden mellan mammor och pappor är 

relativt obetydliga.  Metso (2004), Räty m.fl. (2009) och Torkkel (2001) hävdar att mammor är 

mer benägna att hjälpa sitt barn inför prov i jämförelse med pappor. Eftersom vårt resultat inte 

framhäver tydliga skillnader ifrågasätts tidigare undersökning som hävdar att mammor hjälper till 

oftare inför prov jämfört med pappor.  

Kommunikationen mellan barn och föräldrar sporrar barns tillväxt och har en betydande roll när 

föräldrar erbjuder sitt barn emotionellt stöd (Värri, 2004). I allmänhet känner sig ungdomar mer 

bekväma att kommunicera med sin mamma jämfört med pappa (Arnarsson m.fl., 2019; Parietti, 

2015). I vårt resultat framkommer dock inga relevanta skillnader mellan mammor och pappor 

gällande emotionellt stöd. Den obetydliga skillnaden mellan mammor och pappor som framkom i 

vår studie kan motiveras genom att elever enligt tidigare undersökning har upplevt en positiv 

förändring i pappors föräldrakommunikation under de senaste åren (Arnarsson m.fl., 2019). 

Dessutom har idrottande högstadieelever ofta en nära relation till pappan, vilket främjar 

kommunikationen mellan idrottande elever och deras pappa (Leiponen & Nyman, 2020). Det bör 

poängteras att svaren som presenteras i kategorin Emotionellt stöd är få till antalet. Med annan typ 

av data kunde fler svar ha uppdagats i denna kategori, vilket skulle ha möjliggjort en mer detaljerad 

jämförelse av mammas och pappas roll i elevens skolgång. 

När svaren som behandlar skolgång granskas som en helhet, kan det konstateras att 

högstadieelever i allmänhet upplever att mammor har en större roll i skolgång än pappor. Detta 

kan bero på att mammor upplever samarbetet mellan hem och skola mer betydelsefullt än pappor 

(Seppälä, 2000). Mammor föredrar att delta i skolrelaterade aktiviteter, och får ofta råd av lärare 

angående hur de kan hjälpa sitt barn med läxor och prov (Sormunen m.fl., 2011). 
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7.2.3 Föräldrars engagemang i elevers idrottsverksamhet 

Utgående från resultatet identifierades sex kategorier som beskriver föräldrars engagemang inom 

idrott. Kategorierna är följande: Emotionellt stöd, Ekonomiskt stöd, Praktiskt stöd, Deltar aktivt i 

idrottsföreningens verksamhet, Deltar som åskådare och Övrigt. Praktiskt stöd delades ytterligare 

in i tre olika underkategorier: Sköter idrottsutrustning och kroppsvård, Tillreder mat och 

mellanmål och Skjutsar till idrottsanläggning eller träning.  

Det mest förekommande uttryckssättet av emotionellt stöd är, utgående från resultatet, att föräldrar 

hejar på sitt barn i publiken. Det stämmer också överens med Aaresolas och Konttinens (2012) 

definition av emotionellt engagemang. Föräldrar kan delta som åskådare, assistent, supporter eller 

mentalt stöd men huvudsaken är att de är närvarande under sitt barns idrottsprestationer och då 

upplever barn följaktligen att någon stöder denne (Aaresola & Konttinen, 2012; Augustsson, 

2007). Detta framkommer bland annat genom att elever betonade att deras föräldrar inte endast 

deltar som åskådare utan även är där för att heja på dem och stötta dem.  

Föräldrar kan även stödja barnet emotionellt genom att låta barnet fatta sina egna beslut gällande 

deltagande i idrottsverksamhet, satsning på idrottsgren och målsättningar inom idrott (Hellstedt, 

1987). Detta överensstämmer med vårt resultat av elevernas upplevelser om föräldrars emotionella 

stöd. Elever upplever att deras föräldrar stödjer dem genom att ge dem frihet att själva styra över 

sitt deltagande i idrottsverksamhet och inte behöva känna press över att prestera bra. Utgående 

från Hellstedts (1987) kategorisering är dessa föräldrar måttligt engagerade. Enligt Karp (2000) 

upplever barn mindre press i de familjer där föräldrar fokuserar på sitt barns välbefinnande och 

sociala värden istället för prestationer. Föräldrar med barn i högstadieålder har som ansvar att 

betona att idrottsverksamhet ska vara roligt (Lindstrom Bremer, 2012).   

Resultatet indikerar att elever upplever att diskussion om idrottsprestationer med föräldrar stöder 

deras idrottsverksamhet. Aaresola och Konttinen (2012) hävdar att föräldrar kan stöda sina 

idrottande barn genom att vara uppmärksamma, glädjas över framgångar och trösta barnet vid 

misslyckanden. Detta stämmer bra överens med resultatet. Enligt resultatet upplever elever 

dessutom att samtal om deras prestationer och analys av taktik och teknik är stödjande. En 

ytterligare form av emotionellt engagemang är föräldrars visat intresse till idrottsgrenen, till 

exempel genom att följa med matcher och tävlingar på tv (Aaresola, 2012). Även detta framkom i 
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elevernas svar om föräldrars stöd. Elever ansåg att deras föräldrar deltar och stödjer deras 

idrottsverksamhet genom att tillsammans med eleven följa med idrottsgrenen på tv och analysera 

spelare eller tävlande.  

Föräldrarnas socioekonomiska status har visat sig ha en inverkan på barns idrott (Aaresola, 2012). 

Idrottande barn har ofta högutbildade föräldrar med hög socioekonomisk status. En förklaring till 

detta kan vara att idrott och hälsosamma levnadsvanor är högt uppskattade i de högre 

socioekonomiska klasserna. Enligt Tiihonen (2014) har alla föräldrar inte de resurser som krävs 

för att finansiera barnets idrottsverksamhet. I denna undersökning framkom inte föräldrars 

socioekonomisk status. Således går det inte att dra några slutsatser gällande elevers upplevda 

ekonomiska stöd och föräldrars socioekonomisk status. En del elever framhöll dock att deras 

föräldrar stöder dem ekonomiskt. Exempel på föräldrars ekonomiska stöd är att införskaffa 

idrottsutrustning och idrottskläder, finansiera tävlingsresor och se till att barnet har de licenser och 

försäkringar som idrottsgrenen kräver (Aaresola & Konttinen, 2012). I resultatet betonas att 

föräldrar ofta ansvarar över idrottsutrustning och köper ny utrustning vid behov. Hellstedt (1987) 

hävdar att måttligt engagerade föräldrar stöder sina barn ekonomiskt, men de kräver att barnet 

bidrar till idrottsrelaterade kostnader genom att exempelvis sköta olika hushållssysslor. Föräldrar 

som stöder idrottaren ekonomiskt utan krav kan kategoriseras som överengagerade föräldrar. 

Resultatet indikerar dock inte på några paralleller mellan ekonomiskt stöd och intensiteten av 

engagemang.  

 

Utgående från resultatet identifierade vi tre olika exempel på praktiskt engagemang. Föräldrar som 

skjutsar eleven till idrottsanläggning eller träning var den mest förekommande formen av upplevt 

föräldrastöd, vilket överensstämmer med Aaresolas och Konttinens (2012) definition av praktiskt 

engagerade föräldrar. Vidare framhölls skötsel av utrustning, kroppsvård och tillredning av mat 

och mellanmål som en form av stöd. Alfermann och Würth (2001) lyfter fram dessa som olika 

former av engagemang. Augustsson (2007) hävdar att barnets idrottsverksamhet ofta sker under 

familjens gemensamma fritid. Således blir barnets idrottsaktivitet något som på ett eller annat sätt 

påverkar hela familjen. Med andra ord är det självfallet på föräldrars ansvar att anpassa mattider, 

att skjutsa barnet till idrottsanläggning eller träningar och att sköta om idrottsutrustning när barnet 

inte har tillräckligt tid för att sköta allt själv. Enligt Hellstedt (1987) går dessa föräldrar att 
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kategoriseras som måttligt engagerade. Dock övergår föräldrars engagemang till överengagemang 

om de samtidigt har förväntningar att eleven ska prestera bra och uppnå en karriär inom idrott.  

 

Föräldrar kan även engagera sig i sitt barns idrottsverksamhet genom att delta i idrottsföreningens 

verksamhet. Dessa föräldrar är till mestadels måttligt engagerade föräldrar (Hellstedt, 1987). 

Resultatet indikerar att föräldrar vanligen deltar i föreningsverksamhet som tränare, domare, 

lagledare eller materialförvaltare. Vidare kan det konstateras att föräldrar som deltar som tränare 

och domare ofta själva utövar grenen eller har utövat grenen under ett tidigare skede i livet. 

Resultatet överensstämmer med tidigare forskning som hävdar att föräldrarna kan stödja barnets 

idrottsverksamhet genom att ställa upp som frivillig och delta bland annat i talkoarbete (Aaresolal, 

2012).  

 

Resultatet indikerar att elever upplever föräldrar som deltar som tränare eller domare främst som 

en positiv aspekt. Dessa elever tyckte att det är bra att alltid ha tränaren närvarande både i 

idrottssammanhang och hemma. Elevernas upplevelser stämmer överens med tidigare 

undersökning som tyder på att barn med föräldratränare anser att det är en fördel att kunna spendera 

mycket tid med föräldern och dessutom känna trygghet både hemma och i idrottssammanhang 

(Eliasson, 2016). Exempel på nackdelar med föräldratränare är idrottarens upplevda problem att 

handskas med det känslomässiga förhållandet till föräldern, att föräldern kräver mera av sitt barn 

och bekymmer över vad lagkamrater tänker. Resultatet indikerar att ett fåtal elever upplever att det 

är jobbigt med tränarföräldrar som kontinuerligt ger råd och instruktioner. Föräldrar som är väldigt 

intensivt medverkande i barnets träning kan uppfattas som överengagerade föräldrar (Hellstedt, 

1987). Överengagerade föräldrar kan orsaka att barnets glädje att idrotta minskar eller avtar (Stein 

& Raedeke, 1999).  

Föräldrars levnadsvanor, fysisk aktivitet och tidigare idrottsbakgrund har visat sig ha en både 

direkt och indirekt inverkan på barnet (Pugliese & Tinsley, 2007). Utgående från resultatet kan det 

konstateras att flera föräldrar tränar och är fysiskt aktiva tillsammans med barnet. För att barnet 

ska få förutsättningarna för att bygga upp en idrottskarriär krävs det både motivation och 

engagemang. Desto yngre barnet är desto större betydelse har föräldrarollen i barnets 

idrottsverksamhet och framgång. Föräldrar som är fysiskt aktiva ökar sannolikheten att barnet 

upptar en hälsosam livsstil som varar livet ut, vilket är centralt för idrottare. Det är på föräldrarnas 
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ansvar att vara en god förebild för barnen, värdesätta hårt arbete och uppmuntra till strävan efter 

att uppnå mål (Lindstrom Bremer, 2012; Hellstedt, 1995).  

Enligt Lindstrom Bremer (2012) och Hellstedt (1995) är det på föräldrars ansvar att stödja barnet 

oberoende vilka idrottsrelaterade val barn gör, exempelvis gällande val av idrottsgren eller 

idrottsgrenar. Föräldrar till idrottande barn i högstadieålder har som uppgift att tillse att barn rör 

på sig på ett mångsidigt sätt. Detta överensstämmer med resultatet som tyder på att föräldrar 

tillsammans med barnet utövar andra idrottsgrenar än den idrottsgren som barnet har valt att satsa 

på. 

Utgående från resultatet anser en del elever att det endast är den ena föräldern som är engagerad i 

idrottsverksamhet. De föräldrar som inte nämns som stödjande kan enligt Hellstedt (1987) 

kategoriseras som oengagerade föräldrar. Dessa föräldrar har ofta litet eller inget intresse alls till 

idrott och är sällan själva fysiskt aktiva. Enligt resultatet har dock idrottande högstadieelever minst 

en förälder som är engagerad i elevens idrottsverksamhet.  

7.2.4 En jämförelse av mammors och pappors engagemang i elevers 
idrottsverksamhet 

Utgående från resultatet upplever elever att deras mamma oftare stöder dem emotionellt än deras 

pappa. Parietti (2015) hävdar att barn oftare pratar med sin mamma än med sin pappa om känslor 

och upplevelser angående idrott. Resultatet stämmer med andra ord överens med tidigare 

forskning. Enligt resultatet stöder pappor oftare sina barn ekonomiskt genom att införskaffa ny 

idrottsutrustning och stå för utgifter relaterade till idrottsverksamhet. Detta kan bero på att pappor 

ofta är mera engagerade i själva idrottsaktiviteten än mammor (Alfermann & Würth, 2001).  

Resultatet tyder på att elever upplever att mammor stöder dem praktiskt oftare än pappor. Enligt 

tidigare forskning sköter mammor ofta det praktiska arbetet i hemmet, det vill säga tillreder mat, 

tvättar idrottskläder och sköter om idrottsutrustning (Alfermann & Würth, 2001). Skjutsandet till 

idrottsanläggning eller träning klassificeras ytterligare som praktiskt stöd (Pugliese & Tinsley, 

2007). Utgående från resultatet är det den vanligaste formen av stöd i idrottsverksamhet och även 

här ansåg elever att mammor engagerar sig oftare. Enligt Karp (2000) anser pappor att det är 
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trevligt att skjutsa sitt barn till träningar ifall de har ett delat idrottsintresse. Om idrottsgrenen inte 

intresserar pappan är han inte lika ivrig att skjutsa barnet till träning.  

Generellt sätt har pappor en större roll i barnets idrottsverksamhet än mammor (Trondman, 2005; 

Werner & Wikman, 2005). Utgående från resultatet upplever elever att pappor deltar oftare i 

idrottsförenings verksamhet. Majoriteten av dessa elever uppgav att deras pappa är tränare, vilket 

stämmer överens med att pappor engagerar sig mera när de har ett delat intresse med sitt barn. 

Resultatet är därmed i enlighet med tidigare forskning.  

Det var fler elever som uppgav att deras mamma deltar som åskådare än deras pappa. En eventuell 

förklaring till detta kunde vara att papporna uppenbarligen deltar som åskådare om de är 

närvarande som tränare. Dock är mammor enligt tidigare undersökning ofta mera emotionellt 

engagerade (Alfermann & Würth, 2001; Parietti, 2015). Emotionellt stöd omfattar att delta som 

supporter och att heja på sitt barn i publiken.  

I resultatet framhävs vissa övriga former av föräldraengagemang. Dessa är bland annat föräldrar 

som är fysiskt aktiva tillsammans med sina barn, föräldrar som själva utövar någon idrottsform 

eller deltar i någon form av idrottsverksamhet och föräldrar som själva har tävlat i någon 

idrottsgren. Det var betydligt fler elever som ansåg att deras pappa stöder dem på något övrigt sätt 

än elever som ansåg att deras mamma stöder dem på något övrigt sätt. Enligt Parietti (2015) är 

pappor i allmänhet mera engagerade i barns idrottsverksamhet än mammor. Därmed kan det 

konstateras att pappor stöder barn på ett mer mångsidigt sätt än mammor.  

Enligt Stein och Raedeke (1999) anses pappor generera mera stressiga upplevelser i jämförelse 

med mammor. Utgående från resultatet upplever en del elever att deras pappa är besvärlig när han 

blandar i sig för mycket, till exempel genom att upprepade gånger ge råd och påpeka om elevens 

prestationer. Detta stämmer överens med tidigare forskning (Hinic, 2004), som tyder på att barn 

upplever upprepad rådgivning och instruering som press.  
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7.3 Sammanfattande diskussion 

Resultatet och tidigare forskning indikerar att det finns en trend som tyder på att mammor är mera 

engagerade i högstadieelevers skolgång och att pappor är mera engagerade i högstadieelevers 

idrottsverksamhet. Det framkom dock få betydande skillnader mellan mammor och pappor både 

gällande skolgång och idrottsverksamhet. Detta kan förklaras med att elever som går på en 

idrottsklass ofta har en nära relation till sin pappa (Leiponen & Nyman, 2020). Således är pappor 

till idrottande elever inte endast engagerade i elevers idrottsverksamhet utan deltar även i elevens 

skolgång.  

Det finns en tydlig kategoriseringen av föräldraengagemang både i skolgång och 

idrottsverksamhet. Gällande föräldrars roll i skolgång är det dock betydligt svårare för elever att 

observera och begripa föräldraengagemanget. Epsteins (1995) kategorisering av 

föräldraengagemang har fungerat som grund för denna avhandling, men endast två av sex 

kategorier framkom i intervjuerna. Kategorierna som framkom var Hemmabaserat lärande och 

Volontärskap. De övriga kategorierna som inte framkom var Stödjandet av föräldraskap, 

Kommunikation mellan hem och skola, Beslutsfattande och Samarbete med samhället. Dessa 

kategorier kan betraktas som indirekta former av stöd. Med andra ord uppfattar elever inte 

betydelsen och effekten av dessa former av föräldraengagemang.  

Resultatet indikerar att högstadieelevers upplevelser av föräldrars roll i idrottsverksamhet är mer 

nyanserad än i skolgång. Det var lättare för eleverna att begripa och åskådliggöra 

föräldraengagemang i idrottsverksamhet än i skolgång. I denna avhandling tillämpades Hellstedts 

(1987) kategorisering av föräldraengagemang för att betrakta intensiteten av engagemanget. 

Utgående från resultatet och tidigare forskning kan det konstateras att föräldrar till idrottande barn 

i allmänhet är måttligt engagerade, vilket innebär att de deltar både ekonomiskt, praktiskt och 

emotionellt i elevens idrott utan att förorsaka press.  

Enligt denna undersökning upplever idrottande högstadieelever att de har åtminstone en förälder 

som stöder dem i skolgång och en förälder som stöder dem inom idrottsverksamhet. Flera elever 

upplevde att åtminstone en förälder stöder dem i både skolgång och idrottsverksamhet. Detta kan 

ses som en positiv aspekt eftersom föräldrastödet är väsentligt för att uppnå en lyckad 

dubbelkarriär.  
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7.4 Förslag på fortsatt forskning 

Som tidigare nämnts finns det till vår kännedom bristfällig forskning om idrottande 

högstadieelevers upplevelser av föräldrastödet i skolgång och idrottsverksamhet. För att specifikt 

undersöka idrottarens dubbelkarriär krävs det att skolgång och idrottsverksamhet undersöks och 

jämförs parallellt. Dubbelkarriären är viktigt för såväl idrottaren som för samhället. Därmed är det 

inte endast den enskilda idrottaren som gynnas av forskning inom temat, utan det förekommer 

även ett samhällsintresse. All forskning som behandlar dubbelkarriär bidrar till en ökad 

medvetenhet och bättre möjlighet för eleven att lyckas kombinera skolgång med en idrottskarriär.  

I denna avhandling använde vi oss av flermetodsforskning för att analysera elevers upplevelser på 

djupet och samtidigt jämföra mammors och pappors roll. Ett förslag på fortsatt forskning är att 

använda enkäter som datainsamlingsmetod och således få flera svar inom specifika kategorier. 

Därmed kunde en tydligare fördelning uppstå mellan mammors och pappors roll. Den kvalitativa 

delen som behandlar elevers upplevelser gav oss dock en möjlighet att identifiera kategorier som 

elever själva formulerat, även om vissa kategorier omfattade färre svar än andra.  

Utgående från tidigare undersökning och resultatet i denna avhandling kan vi dra slutsatsen att 

föräldrastödet är viktigt för unga idrottare. Utöver föräldrastödet har även lärare, tränare och 

kompisar en betydande roll i barnets skolgång och idrottsverksamhet. Det kunde vara intressant 

att undersöka hur lärare och tränare upplever föräldrastödet och jämföra dessa med elevers 

upplevelser. Samarbetet mellan hem, skola och idrottsföreningen är väsentligt för idrottarens 

framgång och framtida karriär. Därmed anser vi att all forskning som behandlar detta tema främjar 

elevernas möjlighet att göra en dubbelkarriär och för att alla parter får en bredare kunskap i vilka 

effekter det har på idrottaren.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjumanual 

Yläkoulukokeilu – haastattelurunko, kevät 2019 

 
Family interactions (School; sport) 

 Ketä perheeseesi kuuluu? 

 Miten äitisi auttaa/tukee sinua koulunkäyntiin liittyvissä asioissa? 

 Miten isäsi auttaa/tukee sinua koulunkäyntiin liittyvissä asioissa? 

  Miten äitisi osallistuu/tukee sinua urheiluharrastuksessasi?  

 Miten isäsi osallistuu/tukee sinua urheiluharrastuksessasi?  
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Bilaga 2 Informationsbrev till föräldrar 

URHEILUYLÄKOULUTUTKIMUS 20172020  SEURANTATUTKIMUS OPPILAIDEN 
ELÄMÄNTAVOISTA, SOSIAALISISTA SUHTEISTA SEKÄ SUHTEESTA 
KOULUNKÄYNTIIN JA FYYSISEEN AKTIIVISUUTEEN/URHEILUUN 
  
Hyvä vanhempi/huoltaja! 
  
Lapsenne koulu osallistuu syksyllä 2017 alkaneeseen urheiluyläkoulukokeiluun. Maanlaajuiseen 
kokeiluun osallistuu 19 koulua. Tutkimukseen rekrytoidaan kaikista kouluista 
urheiluyläkoulukokeiluluokka ja yksi rinnakkaisluokka. Urheiluyläluokkia käyviltä nuorilta 
kerätään tietoa, jota käytetään analysoitaessa mm. kuinka urheilun, koulunkäynnin ja vapaaajan 
yhdistäminen onnistuu. Rinnakkaisluokkia käyvät oppilaat taas tuottavat erittäin tärkeää 
vertailutietoa koulunkäynnin vapaaajan ja hyvinvointia tukevien koulukohtaisten ratkaisujen 
löytymiseksi. Tiedon ja ymmärryksen lisääntymisen myötä koulun käytänteitä voidaan kehittää 
entistä paremmiksi.   
 
Mitä tutkimukseen osallistuminen vaatii vanhemmalta/huoltajalta?  
  
Nuoren osallistuminen tutkimukseen edellyttää vanhemman/huoltajan lupaa. Tutkimustietoa 
kerätään urheiluyläkoulukokeiluun osallistuvilta nuorilta sekä rinnakkaisluokkien oppilailta.  
  
Tutkimuksen eteneminen ja tutkimusaineiston kerääminen  
  
Tutkimus toteutetaan koko yläkoulun ajan, 20172020, kestävänä seurantatutkimuksena. Tietoa 
kerätään neljä kertaa (syksy 2017, kevät 2018, kevät 2019 ja kevät 2020). Oppilaat vastaavat 
elektronisiin kyselyihin koulupäivän aikana. Kaikki oppilaiden antamat tiedot ovat ehdottoman 
luottamuksellisia. Tutkimuksen aikana kerättyä tietoa hyödynnetään monipuolisesti 
kasvatustieteiden väitöskirjaa, urheiluyläluokkien seurantaa sekä yliopistoiden opinnäytetöitä 
varten. 
  
Mitä siis pitäisi tehdä?  
  
Lapsenne koulun rehtori suosittelee kaikille vanhemmille luvan myöntämistä lapsen 
osallistumiseksi tähän tutkimukseen. Toivomme, että täytätte tutkimussuostumuslomakkeen ja 
palautatte sen luokanvalvojalle jo 29.3.2018 mennessä  
  
Joni Kuokkanen, Åbo Akademi,                            JanErik Romar, Åbo Akademi, 
Tohtorikoulutettava, yliopistonopettaja                        Väitöskirjan ohjaaja, Dosentti 
  
Mirja Hirvensalo, Jyväskylän Yliopisto                            Maarit Nieminen (rekisterivastaava) 
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Väitöskirjan ohjaaja, Professori                                        Tutkija,  Kilpailu ja huippuurheilun           
tutkimusyksikkö 

                                                                                            maarit.nieminen@kihu.fi                       
Outi Aarresola 

Tutkija, Kilpailu ja huippuurheilun tutkimusyksikkö 
  

SUOSTUMUSLOMAKE SEURANTATUTKIMUKSEEN 
Osallistuminen on vapaaehtoista ja oppilaalla on oikeus keskeyttää osallistuminen, milloin 

tahansa, syytä ilmoittamatta. Oppilailta tarvitaan henkilötiedot, nimi (etuja sukunimi) 

seurantatutkimuksen käynnistämistä varten. Tutkimukseen tarvittavia henkilötietoja säilytetään ja 

käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti, niin että tietoja ei voida yhdistää tutkittavaan 

henkilöön. Henkilötietoja ei missään olosuhteissa luovuteta eteenpäin markkinointiin eikä muihin 

tarkoituksiin. Rekisteröidyllä on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä oikeus vaatia 

virheellisen tiedon oikaisua.  

Nimeni:___________________________________________________Syntymäaika:___________  
  
Koulun nimi: _______________________________________________Luokkani:______________ 
  
Paikka ja aika:____________________________________________  ________/_________/_______ 
  
Allekirjoitus ja nimenselvennys:________________________________________________________ 
  
OSALLISTUN Urheiluyläkoulututkimuksen seurantakyselyyn. 
  
EN OSALLISTU Urheiluyläkoulututkimuksen seurantakyselyyn. 
  
  
********************************************************************************** 
HUOLTAJAN VARMENNUS 
  
Olen tutustunut tutkimustiedotteeseen, nähnyt huollettavani täyttämän  osallistumisvalinnan ja 
suostumuksen henkilötietojen käyttämistä varten. Varmennan hänen päätöksensä. 
  
  
Paikka ja aika:__________________________________________________  
  
______/______/_________  
  
Allekirjoitus ja nimenselvennys:________________________________________ 
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 Bilaga 3 Informationsbrev till rektor 
URHEILUYLÄKOULUKOKEILUN LIITTYVÄ TUTKIMUSTOIMINTA – OPPILAILTA 

KERÄTTÄVÄ TIETO 

  

Hyvä rehtori, 

  

Koulunne osallistuu urheiluyläkoulukokeiluun. Kokeilun aikana tutkimustietoa kerätään eri 

toimijoiden tarpeisiin. Tutkimustoiminnan koordinoimiseksi on perustettu urheiluyläkoulun 

tutkimustyöryhmä. Työryhmän tarkoituksena on tuottaa monitieteistä tutkimustietoa, josta 

mahdollisimman moni toimija hyötyy, niin tieteen kun käytännön tasolla. Tutkimuksen avulla 

pyrimme syventämään ymmärrystä oppilaiden kokemuksista mm: 

  

1. Koulunkäynti (kouluun kiinnittyminen, koulun kokeminen) 
2. Urheilun parissa pysyminen > kehittyminen 
3. Jaksaminen  
4. Viihtyminen  
5. Urheilun ja opiskelun yhdistäminen 
6. Vanhempien osallisuus  

  

Kilpailu ja huippuurheilun tutkimusyksikkö (Kihu) tuottaa seurantatietoa 

urheiluyläkoululuokille osallistuvien oppilaiden ja koulujen sekä olympiakomitean tarpeisiin. 

Koulut saavat oppilaiden vastauksista koulukohtaisen raportin. 

  

Yliopistot tuottavat opinnäytetöinä mm. elämäntapoihin, oppilaiden hyvinvointiin ja fyysiseen 

aktiivisuuteen liittyvää tutkimustietoa. Urheilun ja koulunkäynnin yhdistämiseen sekä 

koulunkäyntiin liittyvää tietoa analysoidaan väitöskirjan muodossa. Yliopistotahoa edustavat 

Jyväskylän yliopisto sekä Åbo Akademi. 

  

Tutkimuksen kulku 

  

Tietoa kerätään lukuvuosien 2017–2020 aikana. Aineistonkeruusuunnittelma on esitetty 

taulukossa 1. Ensimmäiseltä ikäryhmältä tietoa kerätään kolmen lukuvuoden ajan, toiselta 

ikäryhmältä (2018 aloittavat) kaksi vuotta ja viimeiseltä ikäryhmältä yhden lukuvuoden ajan. 
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Taulukkko 1: Aineistonkeruusuunnitelma urheiluyläkoulukokeilu (2017,2018 ja 2019 aloittavat) 
  

Ikäluokka 7. lk 8.lk 9.lk 
2004 
(2017 aloittavat) 

aloituskysely elokuu 
2017 
(N=1000) 
Urheiluoppilaskysely, 
K2018 
Tutkimuskysely, K2018 
HUOM! 
URHEILUYLÄLUOKKA  + 
VERROKKILUOKKA 
(rinnakkaisluokka) 

Urheiluoppilaskysely, 
K2019 
HUOM! 
URHEILUYLÄLUOKKA + 
VERROKKILUOKKA 
(rinnakkaisluokka) 

Urheiluoppilaskysely 
K2020 
HUOM! 
URHEILUYLÄLUOKKA + 
VERROKKILUOKKA 
(rinnakkaisluokka) 

2005 
(2018 aloittavat) 

Aloituskysely (n=500) 
Urheiluoppilaskysely 
K2019 

Urheiluoppilaskysely 
K2020 

  

2006 
(2019 aloittavat) 

Aloituskysely (n= 500) 
Urheiluoppilaskysely 
K2020 

    

  
  

Lukuvuonna 2017 yläkoulunsa aloittavat 

  

Lukuvuonna 2017 opintonsa aloittavat (7 lk) oppilaat otetaan koko yläkouluun kestävään 

seurantaan, 2017–2020. Tähän seurantaan otetaan kaikki urheilukokeiluun osallistuvat oppilaat 

(koeryhmä) ja rinnakkaisluokilta (verrokkiryhmä) n. 25 samanikäistä oppilasta, yhteensä n. 50 

oppilasta/koulu. Verrokkiryhmää tarvitaan, jotta voidaan vertailla, kuinka urheilukokeiluun 

osallistuvat urheilijat kokevat koulunkäynnin suhteessa ”normaalin” opetussuunnitelman 

puitteissa opiskeleviin oppilaisiin. Seurantatutkimuksen toteuttamiseksi oppilailta kerätään 

henkilötiedot (nimi ja syntymäaika, ilman sosiaaliturvatunnusta). Henkilötietojen avulla luodaan 

henkilörekisteri, joka mahdollistaa oppilaan yksilöllisen seurannan ja seurantatiedon tuottamisen. 

Tutkimusprojektille ja henkilörekisterin luomiselle on haettu ja myönnetty tutkimuslupa yliopiston 

(Åbo Akademiin) eettiseltä toimikunnalta.  Oppilaat vastaavat 7 lk:n aluksi aloituskyselyyn ja 

tämän jälkeen keväisin (7 lk, 8 lk ja 9 lk) kerättävään urheilu ja koulunkäyntiin liittyvään 

kyselyyn. (Taulukko 2) 
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Taulukko 2: Seurantatutkimuksen prosessi, 2017 aloittavat 

  

  Arviointi Tutkimus 
Elo 2017    
     
     
Syys 2017 Tutkimuslupien kerääminen – 7 

lk (2017) 
Tutkimuslupien/tarvittavien 
tietojen toimittaminen Jonille 

 Kouluille tunnistautumiseen 
tarvittavat Id-numerot 

  

 Aloituskysely (T1- 2017) (Aloituskyselyssä taustatiedot) 
Kevät 2018 Urheiluoppilaskysely + 

koulunkäynnin arviointi 
Aineistonkeruu T2 (2017) 

Kevät 2019 Urheiluoppilaskysely + 
koulunkäynnin arviointi 

Aineistonkeruu T3 (2017) 

Kevät 2020 Urheiluoppilaskysely + 
koulunkäynnin arviointi, 
kokeilun arviointi 

Aineistonkeruu T4, T5 (2017) 

  

Lukuvuonna 2018 ja 2019 yläkoulunsa aloittavat 

  

Kaikki lukuvuonna 2018 ja 2019 urheilukokeilussa aloittavat 7 lk:n nuoret (ainoastaan urheilijat)  

vastaavat aloituskyselyyn lukuvuoden alussa ja urheiluoppilaskyselyyn keväisin Näiden 

oppilaiden ei tarvitse täyttää tutkimuslupalappua, koska tarvittava lupa on annettu oppilaiden 

allekirjoittaessa urheilijasopimuksen. 

  

Mitä vaatii kouluilta? 

 

Oppilas: Seurantatutkimukseen osallistuvilta nuorilta, lukuvuonna 2017–2018 aloittavilta 7 lk:n 

urheilu + rinnakkaisluokkien oppilailta, kerätään erillinen tutkimuslupa seurantaa varten. Nuoren 

osallistuminen seurantatutkimukseen edellyttää oppilaan omaa suostumusta ja 

vanhemman/huoltajan lupaa. Ilman kirjallista luokanvalvojalle annettua lupaa, oppilas ei voi 

osallistua seurantatutkimukseen*. Tämän lupa kerätään ainoastaan lukuvuonna 2017–2018 
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Rehtori: 

Toivomme, että suhtaudutte myötämielisesti kokeiluun liittyvään tutkimustoimintaan. Kokeilun 

ensimmäisenä vuonna kerätään erilliset tutkimusluvat urheilijoilta ja verrokkioppilailta. 

Toivomme apua tutkimuslupien keräämiseen ja verrokkioppilaiden rekrytoimiseen 

rinnakkaisluokilta. Seurantatutkimuksen kyselylomakkeet ovat hieman kattavampia ja muotoiltu 

siten, että myös verrokkiluokat voivat niihin vastata. Oppilaat vastaavat elektronisiin 

kyselylomakkeisiin oppituntien/koulupäivän aikana. Lomakkeen täyttäminen kestää n. 30 

minuuttia ja se suoritetaan valvojan/opettajan johdolla. 

  

*HUOM! Urheilukokeiluun hyväksytty oppilas vastaa kyselyihin, vaikka hän ei siihen erikseen 

lupaa anna. Lupa on osa allekirjoitettua urheilijasopimusta. Kieltäytyneen tietoja voidaan käyttää 

analysoitaessa koulukohtaisia tuloksia, mutta opinnäytteistä ja tieteellisistä julkaisuista vastaukset 

jätetään pois.  

 

Menettely tutkimuslupien ja tiedonkeruun suhteen: 

 

Kouluille toimitetaan tutkimuslupalomake, joka pitäisi toimittaa oppilaille ja heidän 

vanhemmilleen allekirjoitettavaksi. Luvat kerätään ja toimitetaan  kootusti Joni Kuokkaselle  

sähköisesti (joni.kuokkanen@abo.fi). 

TAI postitse Joni Kuokkanen, Åbo Akademi, PB 311, 65101 Vasa 

Voitte myös toimittaa yhteenvedon tiedoista, jolloin tarvitsemme seuraavat tiedot 

 Lupa oppilas (ok) 

 Lupa vanhempi (ok)  

 Oppilaan nimi ja syntymäaika. 

  

Näiden tietojen pohjalta luodaan henkilörekisteri. Henkilörekisterissä jokaiselle oppilaalle 

annetaan henkilökohtainen IDnumero. IDnumero annetaan oppilaiden tietosuojan turvaamiseksi. 

Henkilörekisteri tarvitaan oppilaiden yksilöimiseksi.  Oppilaat vastaavat kyselyyn syöttämällä ID

numeron tiedonkeruulomakkeeseen (tästä ohjeet, kun tietoa ruvetaan keräämään) 

  

  


