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1. Inledning 

 

Gymnasietiden kan vara en stressig period i ungdomars liv. Det egna ansvaret 

över sina studier ökar och den egna identitetsbildningen är i full fart. Oron för 

gymnasiestuderandens välmående har under de senaste åren fått större 

uppmärksamhet. Grönholm (2019) skriver i Helsingin Sanomat 29.4.2019 om hur 

en del gymnasiestuderanden är så stressade att de har ångest och gråter 

dagligen. Detta är bara ett exempel på sorten av artiklar vi har kunnat se mer och 

mer av under de senaste åren. Den offentliga diskursen verkar peka på en allmän 

oro om ungdomarnas mentala hälsa och studier, och forskare har börjat ringa i 

alarmklockorna. 

 

Psykisk ohälsa har under de senaste åren ökat bland unga (Balkis & Duru, 2016; 

Ristikari m.fl., 2018). Gymnasiestuderanden befinner sig i ett viktigt skede av  

sina liv, den sena tonåren är brytningsskedet mellan barndomen och det vuxna 

livet. I och med detta förväntas gymnasiestuderanden så småningom ta större 

ansvar över sitt eget lärande och detta kan leda till ökad stress. 

 

Ovanpå detta har de senaste två åren varit speciellt tunga för ungdomarna. 

Ungdomarnas välmående och skolgång har varit i ännu större fokus under de 

senaste två åren på grund av Covid-19 pandemin som tvingat en stor del av 

världens skolor att övergå till distansundervisning. Det har först väldigt nyligen 

kommit fram forskningsresultat om hur denna distansperiod och pandemin 

påverkat elevernas välmående och skolgång, och mera data är utan tvekan på 

kommande. Det finns dock redan forskning som belyser pandemins effekter på 

finländska ungdomars skolgång. Salmela-Aro (2021) och hennes kolleger 

undersökte finländska ungdomars ”akademiska välmående” och 

socioemotionella färdigheter före och efter att pandemin tvingat skolorna till 

distansundervisning. Resultaten visar att 10 % av eleverna i årskurs 7 och 8 (17 

% i årskurs 5 och 6) utvecklat högre skol utbrändhet och lägre skolrelaterat 

engagemang under pandemin. 
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Denna avhandling är en del av forskningsprojektet Studera starkt och fokuserar 

på gymnasiestuderande som satsar på idrott vid sidan om studierna. Jag 

undersöker hur aktiva idrottande studeranden upplever att kursen Studera starkt 

har hjälpt dem med att kombinera sina studier och sitt idrottande. Utöver detta  

analyserar jag hur dessa idrottande studerande upplever att kursen påverkat 

deras studier och deras välmående.  

 

Avhandlingen är strukturerad så att den teoretiska bakgrunden presenteras först, 

varefter studiens forskningssyfte och forskningsfrågor presenteras samt studiens 

genomförande, från kontext och materialinsamlingsmetod till analysmetod. Till 

följande presenteras resultaten och avslutningsvis diskuterar jag studiens 

tillförlitlighet och slutsatser relaterat till tidigare forskning. 
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2. Teoretisk bakgrund 

 

I detta kapitel presenteras den teoretiska bakgrunden som denna avhandling 

grundar sig på. Först presenterar jag vad det innebär att studera på gymnasiet, 

för att sedan gå in på vad det innebär att studera på gymnasiet och idrotta 

samtidigt. Senare förklaras termer som utbrändhet inom skola och idrott  samt 

positiv psykologi för att till sist presentera tidigare forskning som gjorts med hjälp 

av interventioner baserade på positiv psykologi. En förståelse av dessa begrepp 

krävs för att förstå vad projekt Studera starkt baserar sig på, och varför studien 

är viktig 

 

 

2.1 Att idrotta och studera samtidigt 

 

Gymnasiestuderande inleder generellt sina gymnasiestudier som 15–16 åringar 

och avslutar dem som 18–19 åringar. Denna ålder brukar klassas som den sena 

tonåren och är ett viktigt stadie i människans utveckling. Under denna tid skapar 

den unga studeranden sin identitet och människosyn och försöker samtidigt hitta 

sin plats i världen (Utbildningsstyrelsen, 2019). Det är alltså mycket som pågår i 

den unga studerandens liv utöver studierna, och denna period kan vara krävande 

för många, vilket också syns i den ökade mängden psykisk ohälsa bland unga 

(Balkis & Duru, 2016; Ristikari m.fl., 2018).  

 

Kiuru och hennes kolleger (2011) utförde en studie på 658 elever i övergångs-

skedet mellan högstadiet och gymnasiet och fann att gymnasiestuderanden upp-

lever mera skolrelaterad utbrändhet än elever i högstadiet. Det har även visat sig 

att gymnasielever upplever mer skoltrötthet än elever som går yrkesutbildning 

(Salmela-Aro m.fl., 2008) En förklaring är att de akademiska kraven som sätts på 

gymnasiestuderanden typiskt sett är högre än de krav som sätts på yrkessko-

lestuderanden (Salmela-Aro m.fl., 2009). 
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I många länder finns en förväntning på att unga idrottare ska  utbilda sig vid sidan 

om idrotten för att vidga sina karriärmöjligheter och säkra sin framtid också utan-

för idrotten (Ryba m.fl., 2016). Parallell satsning inom både den akademiska värl-

den och den idrottsliga är dock mycket krävande för studerande (Christensen & 

Sørensen, 2009; Lally & Kerr, 2005; O’Neill m.fl., 2013; Stambulova m.fl., 2015; 

Stambulova & Wylleman, 2015). Oroväckande är också det faktum att Yrjölä 

(2011) i sitt examensarbete upptäckte att 40 % av finländska idrottande stu-

deranden uppgav att de skulle avbryta sina studier om de inte hade klarat  kur-

serna på grund av sitt idrottande. Unga idrottare måste satsa på studier vid sidan 

om sitt idrottande, eftersom endast en  bråkdel av unga idrottare kommer att ta 

sig till den professionella nivån. Det uppskattas att ca. 2 % av unga idrottare  

kommer att utöva idrott på en professionell nivå (tjäna tillräckligt för att inte be-

höva jobba vid sidan om idrotten) (Goldman, 2011). Även om en idrottare spelar 

på professionell nivå i några år, räcker inte pengarna man tjänar in under karriä-

ren nödvändigtvis hela livet. Flera professionella idrottare behöver därför hitta ett 

arbete efter idrottskarriären för att försörja sig. 

 

För att ha en utsikt att lyckas nå toppen inom idrotten krävs fullständig satsning 

och hängivenhet till sin gren. Särskilt gymnasieåldern är ett viktigt övergångs-

skede inom många idrottsgrenar och i idrottarens karriär, nämligen övergången 

från juniortävlingar/serier till vuxnas tävlingar/serier (Ryba m.fl., 2016). 

 

Idrottare som siktar på toppen får inte missa träningar under hela säsongen 

(Isoard-Gautheur m.fl., 2016). I många länder är träningscentrum en viktig del av 

olika idrottsförbunds talangutvecklingssystem. I Finland saknas  denna sorts in-

stitutioner men man har i stället skolor (gymnasier och yrkesskolor) som antingen 

är officiella idrottsgymnasier (totalt 15 st, av vilka två är svenskspråkiga) eller är 

ett allmänt gymnasium med en idrottslinje som kräver särskild ansökan av sö-

kande för att bli antagen. Antagningskraven kan variera från gymnasium till gym-

nasium, kraven är oftast höga både akademiskt och sportsligt. Till exempel 

Leppävaaran lukio (finskspråkigt gymnasium i Esbo) har ett poängsättningssy-

stem som rangordnar sökande. För att få fulla poäng (5/5) för sin idrottsframgång 

kräver Leppävaaran lukio att sökande som idrottar inom en lagsport ska vara: 
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” topptalang inom sin gren, internationell nivå inom sin årskull, ledande spelare 

inom den egna ålderns landslag. I beaktande tas också den egna årskullens 

landslags internationella nivå samt mängden landslagsidrottare inom årskullen”. 

(Leppävaaran lukio:s webbsida, översatt från finska https://www.leppavaaranlu-

kio.fi/urheilulinja ). 

 

Detta är bara ett exempel på hur sökande rangordnas för att bli antagna till en 

idrottslinje, olika gymnasier har olika system och kriterier. Exemplet ger oss dock 

en bild av vilken nivå som krävs för att gå på idrottslinjerna. Det räcker inte att 

vara elitidrottare inom sin gren för att bli antagen, eftersom hälften av poängen 

för rangordningen av sökande i till exempel Leppävaaran lukio (10/20) kommer 

från medeltalet på sökandes avgångsbetyg från grundskolan. För att ha en chans 

att bli antagen till idrottslinjen måste sökande därmed prestera bra både på den 

akademiska fronten och inom sin idrottsgren. 

 

Idrottslinjer i gymnasier möjliggör en mer flexibel tidtabell för studierna och ger 

idrottarna möjlighet att träna före eller under skoldagen. Ofta finns träningsfacili-

teterna också nära skolan. Detta gör idrottsgymnasier och/eller idrottslinjer på 

gymnasier lockande för unga som vill satsa på sin idrott och studera samtidigt. 

Utan flexibiliteten och stödet som idrottsgymnasier och linjer erbjuder kan det 

vara utmanande att hinna med studier och 15–30h träningar i veckan.  

 

Idrottsgymnasium skiljer sig till en liten grad  från träningscenter. Idrottsgymna-

sier följer den finländska läroplanen, medan idrottscenter inte följer en läroplan. 

Träningscenter är en viktig del av talangutvecklingssystemet i många länder. 

Unga idrottare som blir antagna till träningscentret bor där och deras vardag är 

centrerad runt träning. Isoard-Gauther m.fl, (2016) undersökte utbrändhet bland 

unga elithandbollsspelare vid ett träningscentrum i Frankrike. Resultaten visar 

hur utbrändhetsnivån som spelare uppvisade under sin tid på träningscentret på-

verkade huruvida de fortfarande spelade handboll och på vilken nivå  sex år se-

nare.  

 

Isoard-Gauther m.fl, (2016) resultat visade att idrottare som fallit inom kategorin 

”higher burnout”, bestående av tre faktorer: upplevd prestation (hur bra man är), 

https://www.leppavaaranlukio.fi/urheilulinja
https://www.leppavaaranlukio.fi/urheilulinja
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utmattning (psykisk och fysisk) och devalvering av sporten (”jag bryr mig inte 

längre om hur det går för mig i handbollen) hade 2.21 respektive 2.41 gånger 

högre sannolikhet att ha slutat spela handboll 6 år senare än de idrottarna som 

fallit i de två övriga kategorierna (”lower burnout” och ”higher exhaustion”). Fors-

karna intresserade sig inte endast för huruvida idrottarna slutat spela handboll 

eller fortsatt spela, utan de undersökte också på vilken nivå de spelade. Till ex-

empel idrottarna från ”lower burnout” gruppen hade 3.60 gånger högre sannolik-

het att spela på professionell nivå än att ha slutat spela. Hela samplet bestod av 

459 idrottare, varav 117st (25,49%) klassades som ”higher burnout” (Isoard-

Gautheur m.fl., 2016) 

 

En intressant sak som Isoard-Gauther och hennes kolleger också observerade 

var att idrottarna som klassades som ”higher exhaustion” inte visade  signifikant 

större risk för att sluta med idrotten. Detta förklarar forskarna med att många av 

variablerna som bygger upp kategorin handlade om fysisk trötthet, vilket kan vara 

ett symptom på överträning men också är en del av många träningsprogram. Att 

idrottarna på träningscentret periodvis tränar hårt och visar symptom på fysisk 

trötthet eller utmattning påverkar alltså inte signifikant deras dropout från sporten. 

 

Ovannämnda teori stöds delvis av intervjuerna som Sorkkila, Ryba, Selänne & 

Aunula (2018) utförde bland unga elitidrottare som studerade för första året på 

ett idrottsgymnasium i Finland. Enligt intervjuerna verkar de avgörande orsakerna 

till både skol- och sport utbrändhet vara tidsbrist, motivation och trötthet. En  in-

formant nämner  att hen är för trött efter träningarna för att orka med skolarbete, 

medan andra nämner att de inte har tid för sina skoluppgifter på grund av sina 

träningar. Fritiden blir också minimal, och åtminstone två av de 17 intervjuade 

nämner att de inte har en parrelation, eftersom de inte skulle ha tid för det. En 

informant säger att hen hinner träffa sina vänner ca. 30min/två veckor (de vänner 

hon har utanför sin idrott). Värt att nämna dock är att alla intervjuade inte var 

utbrända, och att de lyckats organisera sina studier så att de hinner med både 

skolan och träningar (ca 30h/vecka) (Sorkkila m.fl., 2018). 

 

På basis av tidigare forskning verkar denna tidshantering och balansgång vara 

ett av kärnproblemen som idrottande studerande möter. Min studie utforskar 
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bland annat hur kursen Studera starkt kan stöda studerande idrottare med just 

denna tidshantering och balansgång mellan skola, träning och fritid. 

 

2.2 Utbrändhet inom skola och/eller idrott 

 

Sport utbrändhet definieras som bestående av tre (3) dimensioner: 1) idrottsrela-

terad utmattning (till exempel kronisk trötthet/fysik utmattning som följd av för 

mycket ansträngning), 2) idrottsrelaterad cynism (till exempel apatisk attityd 

gentemot sin sport och likgiltighet gentemot ens prestationer) och 3) känslor av 

otillräcklighet som idrottare (till exempel känsla av att inte prestera på samma 

nivå som förut/prestera under ens potential) (Sorkkila m.fl., 2020). I denna studie 

definierar jag sport utbrändhet som en kombination av alla tre (3) dimensioner 

som Sorkkila och hens kolleger använt för att definiera fenomenet. Hädanefter 

använder jag begreppet sport utbrändhet för att beskriva fenomenet av utbränd-

het inom idrotten. 

 

Det finns indikationer på att individers målsättning och personlighet kan ha en 

inverkan på hur individen når sina mål samt hanterar motgångarna på vägen. 

Detta kan, i teorin, vara en bakgrundsfaktor som påverkar huruvida en ung idrot-

tare blir utbränd eller ej (Lemyre m.fl., 2008) Det finns i huvudsak två sorters 

inriktningar när det gäller målsättning, nämligen kunskap/skicklighet och prestat-

ion (översatt från engelskans mastery och performance) också kallat ”task” och 

”ego” (Elliot m.fl., 2001). Inriktningen som individen har påverkar hur hen upple-

ver framgång och att lyckas. Kunskap/skicklighets inriktade individer motiveras 

främst av att göra framsteg, bli bättre på någonting, medan prestationsinriktade 

individer mäter sin framgång och motiveras av att vinna eller av att vara bättre än 

andra. Det har visat sig att idrottare tillhörande kunskap/skicklighets kategorin har 

lättare att adaptera sig till förändring och har bättre resiliens vad gäller mot-

gångar, än de som är prestationsinriktade (Lochbaum m.fl., 2016). Det verkar 

också som att prestationsinriktade idrottare löper större risk för utbrändhet än 

kunskap/skicklighetsinriktade, eftersom deras självbild eller självkänsla är bero-

ende av att producera goda resultat, av att vinna och att vara bättre än andra 

(Lemyre m.fl., 2008). 
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Ovannämnda fenomen bevisades i en finsk kontext av Sorkkila m.fl. (2018), som 

utförde en studie på finska elitidrottare som studerade på gymnasiets första års-

kurs. Resultaten visar att kunskap/skicklighets orienterade idrottare hade en ne-

gativ korrelation med cynisk attityd och känslor av otillräcklighet både vad gäller 

skolan och idrotten i slutet av skolåret, samtidigt som prestationsinriktning korre-

lerade med cynism vad gäller skolarbetet i slutet av läsåret. 

 

Sorkkila och hennes kollegor undersökte även hur skol- och sport utbrändhet ut-

vecklas sida vid sida och vilken inverkan de kan ha på varandra. Resultaten visar 

att skolrelaterad utmattning i början av skolåret förespår idrottsrelaterad utmatt-

ning i slutet av läsåret (Sorkkila m.fl., 2018). Detta är viktig information för till 

exempel studiehandledare på gymnasiet som har idrottande studeranden. Föru-

tom studiehandledare är denna information även viktig för tränare att ta i beak-

tande. Denna information visar att idrottaren tidvis kan behöva mer tid för sitt 

skolarbete, så att hen inte blir utmattad på den fronten, eftersom detta senare 

kan ha negativ inverkan på idrotten. 

 
 

2.3 Positiv psykologi 

 

Positiv psykologi blev officiellt en ny gren inom psykologivetenskapen år 1998 då 

presidenten för American Psychological Association, Martin Seligman satte posi-

tiv psykologi som tema för sin period som president för organisationen (Ben-Sha-

har, 2007). Seligman, som kan anses vara den moderna positiva psykologins 

grundare eller största förespråkare, definierar  positiv psykologi som en strävan 

till att leva ”ett gott liv”. Enligt Seligman handlar positiv psykologi om att försöka 

fylla sitt liv med saker som är meningsfulla för en själv, detta kan man göra bland 

annat genom att utnyttja sina personliga styrkor, som är en av grundpelarna i 

positiv psykologi (Peterson & Seligman, 2004, s. 4). Peterson och Seligman 

(2004) utvecklade tillsammans en handbok som beskriver människans styrkor 

och dygder. Detta gjordes som en reaktion på att det fanns verktyg för att utvär-

dera psykiska problem (DSM och ICD) men inte fanns verktyg för att utvärdera 

människans psykiska styrkor och goda sidor. Peterson och Seligman (2004, s. 3) 

framhäver att då psykologer talade om psykisk hälsa eller psykiskt välmående 
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avsåg de egentligen endast avsaknaden av psykisk ohälsa som ångest, depress-

ion eller andra psykiska störningar. Istället förespråkade Peterson och Seligman 

(2004 s. 4) att man skulle utveckla metoder för att undersöka och mäta det goda 

i människans psyke, vad som är starkt och bra hos en (Peterson & Seligman, 

2004, s. 3–4.) Detta ledde dem till att utveckla VIA- (Values in action) testet. VIA-

testet är ett frågeformulär designat för att mäta respondentens styrkor och dyg-

der, på liknande sätt som DSM och ICD används för att mäta psykisk ohälsa/dia-

gnostisering. VIA testet ger respondenten en överblick över sina största styrkor 

och dygder. Genom att känna till sina kärnstyrkor kan människan utnyttja dem i 

sitt liv för att göra flera saker som gör hen lycklig och ger en känsla av kompetens 

eller skicklighet.  

 

År 2011 presenterade Seligman (2011) en ny modell för lycka, PERMA modellen, 

där lycka definieras av fem områden: positive emotions (P), engagement (E), re-

lationships (R), meaning (M), och accomplishment (A) (Seligman, 2011, s. 16–

25). Seligman (2011) menar att man med hjälp av PERMA modellen medvetet 

kan påverka ens lycka och välmående. Positive emotions eller positiva känslor 

handlar om att medvetet öka på sina positiva känslor och minska på de negativa 

genom att medvetet observera vad som ger en positiva känslor och göra mer av 

detta. Engagement eller engagemang kan liknas vid ett tillstånd av flow 

(Csikszentmihalyi, 2014), då man är så engagerad i något att man inte märker att 

tiden går. Seligman lyfter fram att denna sorts aktiviteter är en pelare för välmå-

ende. Relationships eller relationer handlar om vikten som våra relationer har för 

vårt välmående, vare sig det handlar om en grupp, familj eller parförhållanden. 

Meaning eller mening innebär att göra saker som ger en mening med livet, en 

mening eller en uppgift som är av större vikt eller betydelse än en själv. Detta kan 

till exempel handla om att ha ett meningsfullt arbete eller meningsfulla fritidsakti-

viteter. Det sista området i PERMA modellen, accomplishment eller arbete väl 

utfört handlar om att uppleva att man lyckas med det man gör, det kan handla 

om att lyckas inom sport, men också om att lära sig nytt och känna att man går 

framåt (Seligman, 2011, s. 16–35.) 
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2.4 Positiv psykologi i skolinterventioner 

 

En intervention kan beskrivas som en på förhand planerad insats som ska ske i 

en specifik miljö, med målet att ändra på ett beteende eller öka på kunnandet 

inom ett visst område hos deltagarna. Eftersom interventioner planeras på för-

hand för en specifik miljö ligger planeringen av interventionen i en nyckelposition 

för dess framgång. Interventioner kan utföras både på organisationsnivå, som till 

exempel en hel skola, klass eller kurs, eller på individnivå som en enskild elev 

(Riley-Tillman & Burns, 2009, s. 2.) Utöver att variera i form av sampel kan inter-

ventioner variera i deras längd. Interventioner kan vara korta och fokusera på en 

enskild kunskap eller färdighet, men de kan även vara långvariga och ha en bre-

dare utsträckning och inverkan på deltagarna (Pressley m.fl., 2006, s. 3–4). 

 

Tidigare skolinterventioner baserade på positiv psykologi har visat att positiv psy-

kologi effektivt kan främja elevernas välmående samt minska på oro, ångest och 

depressiva symptom över lag (Marques, Lopez & Pais-Ribeiro, 2011; Proctor 

m.fl., 2011; Shoshani & Steinmetz, 2014; Suldo, Savage & Mercer, 2014). 

 

Liksom andra interventioner som grundar sig på positiv psykologi, bygger pro-

jektet Studera starkt på att använda olika metoder inom positiv psykologi för att 

stärka studerandenas välmående. En av dessa metoder är att arbeta utifrån sina 

styrkor enligt VIA-modellen, som är designad för att mäta respondentens styrkor 

och dygder, som också (Proctor m.fl., 2011) använde i sin interventionsstudie. 

Interventionen baserade sig helt och hållet på VIA-modellen för styrkor. Delta-

garna utförde VIA-testet flera gånger under interventionen och fick under flera 

olika tillfällen uppgifter, både i och utanför skolan, enskilt och i grupp, där de 

kunde dra nytta av sina styrkor. Proctor och hennes kollegor visade att tonåringar 

som deltog i interventionen var nöjdare med sitt liv än de varit före interventionen 

och nöjdare än tonåringarna i kontrollgruppen som inte deltagit i interventionen. 

 

 

En studie utförd på elever i högstadieåldern i Israel (Shoshani & Steinmetz, 2014) 

utforskade hurdana följder en intervention i positiv psykologi kunde ha under en 
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längre tid. Under en period på två (2) år mätte forskarna elevernas ångest, de-

pression och oro överlag samt självkänsla, tro på sig själv och optimism. Samma 

saker mättes på elever i en kontrollskola som motsvarade interventionsskolan. 

Studiens resultat visar att interventionen i positiv psykologi signifikant minskade 

på elevernas ångest, oro och depression i interventionsskolan ännu efter två år 

medan samma saker ökade i kontrollskolan. Utöver detta observerade forskarna 

också en signifikant förbättring i elevernas självkänsla, tro på sig själv och optim-

ism hos de som genomgått interventionen medan samma saker blivit sämre hos 

eleverna i kontrollskolan. Värt att nämna är att interventionen i fråga var lång (ett 

år) och detta kan vara en orsak till att den var så effektiv. Förutom längden på 

studien är den också speciell på grund av den stora mängden deltagare (537 i 

interventionsgruppen och 501 i kontrollgruppen). Studien demonstrerar potentia-

len i interventioner i positiv psykologi bland skolelever när det handlar om att öka 

psykiskt välmående.  

 
 

Det är möjligt att det var interventionens längd som ligger bakom den långva-

rande positiva förändringen i Shoshani & Steinmetz (2014) studie, eftersom en 

annan intervention i positiv psykologi utförd samma år på elever av samma ålder 

av Suldo och hennes kolleger (2014) upptäckte en positiv förändring i elevernas 

mentala hälsa efter en 10 veckors intervention, men skillnaden mellan intervent-

ionsgruppen och kontrollgruppen hade försvunnit 6 månader efter interventionen. 

Dock finns det en annan studie utförd av Marques och hennes kolleger (2011) 

som motstrider detta. I Marques studie utfördes en fem veckor lång intervention 

med fokus på hopp, med syfte att förstärka elevernas hopp, mentala hälsa och 

skolframgång. Eleverna i interventionen var i samma ålder som i de två tidigare 

nämnda studierna, och sampel storleken i Marques studie (2011) och Suldos 

(2014) är jämförbara med varandra (Marques: 31 & Suldo 28). Skillnaden är den 

att eleverna i Marques (2011) studie mådde eleverna fortfarande bättre än kon-

trollgruppen 16 veckor efter interventionen. Detta innebär att interventionens 

längd inte alltid är en faktor som påverkar interventionens långsiktiga effekt, utan 

att också kortare interventioner kan vara effektiva på längre sikt.  
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Om man tar en större överblick på skolinterventioner så som Durlak, Weissberg, 

Dymnicki, Taylor & Schellinger (2011) i sin metastudie av 213 olika skolintervent-

ioner (sammanlagt 270 043 elever) med målet att öka elevers välmående och/el-

ler skolprestationer kan vi observera några nyckelfaktorer som påverkar huruvida 

en intervention är effektiv eller ej. Det visar sig att interventioner som hållits av 

elevernas egna lärare eller någon annan personal från skolan resulterat i positiva 

förändringar i alla sex (6) variabler som mätts (social and emotional learning, at-

titudes, positive behavior, conduct problems, emotional distress och academic 

performance) medan interventioner som dragits av någon annan än skolpersonal 

resulterade i positiva förändringar i endast tre (3) av variablerna. Också intervent-

ioner på över  nio månader visade sig ha större effekt än kortare interventioner, 

men studien påvisar att själva implementeringen och genomförandet av inter-

ventionen spelar en betydligt större roll än längden (Durlak m.fl., 2011). Studier 

visar att positiv psykologi kan öka studerandes välmående men fler studier be-

hövs för att  Skapa effektiva metoder för interventioner som förbättrar välmående 

i skolor Chodkiewicz & Boyle, 2017).  

 

Det finns alltså en  fördjupad teoretisk grund för interventioner i positiv psykologi 

och skolinterventioner överlag. Projektet Studera starkt har därmed kunnat utfor-

mas enligt beprövade metoder i positiv psykologi i samarbete med gymnasierna 

där interventionskurserna hållits så att implementeringen blivit så lyckad som 

möjligt. Inom Projektet Studera starkt ingår även salivprov på deltagarna för att 

mäta stresshormonet kortisol och inflammationsmarkörer samt omfattande häl-

sokartläggningar. Dessa data kan användas i mer kvantitativa studier för att un-

dersöka interventionskursens effekt på studerandens stressnivåer. Min avhand-

ling utnyttjar dock inte dessa data utan har en kvalitativ ansats. 
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3. Forskningsuppgift och forskningsfrågor 

 

Denna avhandling är en del av projektet Studera starkt. Avhandlingens forsk-

ningsuppgift är att undersöka hur kursen Studera starkt uppnår sin målsättning 

när det gäller unga idrottande studeranden.  

 

Utöver intresset för hur projektet Studera starkt stöder dessa studerandes psy-

kologiska välbefinnande, förmåga att hantera stress, resiliens, tilltro till de egna 

förmågorna samt sund självkänsla vad gäller deras studier, undersöker avhand-

lingen hur projektet Studera starkt har hjälpt idrottande studeranden med sitt id-

rottande. Med “hjälpt dem med sitt idrottande” menas kombinationen av idrot-

tande, studier och fritid samt själva presterandet inom träning och tävling. Att id-

rotta på sidan om studierna bidrar med olika utmaningar vad gäller tidshantering 

och prioritering, därav undersöker avhandlingen även hur projektet Studera starkt 

hjälpt idrottande studerande med detta. Mina forskningsfrågor lyder: 

 

1. På vilket sätt upplever aktiva idrottare i gymnasiet att en interventionskurs 

i positiv psykologi stöder dem i sitt idrottande?  

2. På vilket sätt upplever aktiva idrottare i gymnasiet att en interventionskurs 

i positiv psykologi har påverkat deras studiefärdigheter? 

3. På vilket sätt upplever aktiva idrottare i gymnasiet att en interventionskurs 

i positiv psykologi har inverkat på deras välmående? 

 

 

Forskningsfrågorna besvaras genom semi-strukturerade intervjuer med 

idrottande gymnasiestuderande som gått kursen Studera starkt. Intervjuerna 

utfördes på distans på grund av den rådande covid-19 situationen samt att 

skolorna där interventionskurserna hålls geografiskt befinner sig långt ifrån 

varandra och mig. Intervjuerna utfördes på distans under våren 2021 med hjälp 

av programmet ZOOM-meetings. Intervjuerna spelades in med hjälp av ZOOM-

meetings inbyggda inspelningsfunktion. Senare transkriberades intervjuerna med 

hjälp av Microsoft-Words inbyggda transkriberingsverktyg för att underlätta 



 

 14 

transkriberingen. En forskningsassistent hjälpte till med transkriberingen av en 

(1) av intervjuerna. 
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4. Genomförande 

 

I detta kapitel beskriver jag min forskningsstrategi och forskningsdesign, varefter 

jag presenterar forskningsdeltagarna och materialinsamlingsmetoden. Jag går 

också igenom valet av analysmetod och slutligen diskuterar jag etiska 

överväganden i studien. 

 

4.1 Kontext 

 

Grunderna för gymnasiets läroplan 2019 är ett styrdokument skapat av 

utbildningsstyrelsen. Dokumentets uppgift är att styra de lokala läroplanerna för 

gymnasieutbildningen i Finland. Enligt grunderna för gymnasiets läroplan 

(Utbildningsstyrelsen, 2019) är gymnasieutbildningens uppdrag följande: 

 ”... att stärka en bred allmänbildning. Med allmänbildning i gymnasieutbildningen 

avses värderingar, kunskaper, färdigheter, attityder och vilja med vars hjälp en 

kritiskt och självständigt tänkande individ kan handla på ett ansvarsfullt och 

empatiskt sätt samt samverka med andra och utveckla sig själv.” 

Gymnasiets uppgift är att vara en allmänbildande institution som ger studeranden 

de färdigheter de behöver för att studera vidare. Det är också studerandens 

prestationer i gymnasiet som spelar en stor roll i huruvida hen får en studieplats 

efter gymnasiet. Studerandens prestationer påvisas genom avgångsbetyget från 

gymnasiet, studentexamensbetyget, gymnasiediplom och övriga prestationer, 

men i praktiken är det studentexamensbetyget som har största betydelsen vid 

ansökan till utbildning på tredje stadiet. 

 

Enligt Grunderna för gymnasiets läroplan (2019) är studierna uppbyggda enligt 

studiepoäng. I gymnasieutbildningen för unga omfattar gymnasiets lärokurs 150 

studiepoäng. I Finland motsvarar ett studiepoäng 27 timmar arbete, 

gymnasieutbildningen för unga omfattar därmed 4050 timmar arbete, och 

lärokursen är avsedd att avklaras på tre år.  "Då man delar upp detta enligt 

läsårets längd innebär det en orealistisk arbetsbörda på 112,5 timmar i veckan. 

Det äringen tvekan om att arbetstimmarna i verkligheten inte motsvarar de 
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uträknade timmarna för studiepoängen, men det visar oss ändå hur tidskrävande 

gymnasiestudierna är.  

 

Utöver den stress som gymnasiestudierna leder till finns det många andra 

utmaningar under denna period i människans utveckling. Ungdomar upplever 

stress med sociala aspekter i livet som jämförelse med jämnåriga och rädsla för 

att inte duga och räcka till (Perander m.fl., 2020) Allt detta i kombination med en 

ständig press på att prestera i diverse gymnasiekurser och studentexamen, för 

att ha möjlighet att komma in till en högskola. 

 

Det finns ytterligare en faktor som kan läggas till, speciellt för en liten grupp 

gymnasiestuderande, nämligen de studerande som kombinerar gymnasiestudier 

med idrott på hög nivå. Trots studiehandledningen som erbjuds i gymnasiet enligt 

gymnasielagen (gymnasielagen 714/2018, 25 § 2 mom.) vars uppgift är att 

erbjuda stöd med studierna, motverka utbrändhet och stödja studerandens 

välmående, har den psykiska ohälsan ökat bland unga, och andelen 

gymnasiestuderanden överlag som känner sig utbrända har även ökat (Balkis & 

Duru, 2016; Ristikari m.fl., 2018). Idrottande studerande är särskilt utsatta för 

risken för utbrändhet (Sorkkila m.fl., 2018) både vad gäller studier och idrottande 

på grund av att de utsätts för hårda krav från två håll. Dels måste dessa 

studerande satsa på sin idrott för att nå framgång, dels också prestera tillräckligt 

bra i sina studier. Endast en marginal del av unga idrottare lyckas bli 

professionella inom sin gren (Goldman, 2011), och därför måste idrottarna satsa 

på studierna för att även hålla dörrarna öppna till en karriär utanför idrotten.  

 

En studie gjord 2017 visade att unga idrottare uppvisar symptom på utbrändhet 

både vad gäller studierna samt idrotten redan i ett mycket tidigt skede av 

gymnasietiden (Sorkkila m.fl., 2018). Risken med utbrändheten är att den unga 

idrottaren kan lämna sina studier på hälft (Bask & Salmela-Aro, 2013) och/eller 

sluta med idrotten (Isoard-Gautheur m.fl., 2016). Dessutom leder utbrändhet till 

hälsorisker för ungdomarna, främst för deras psykiska hälsa (Eklund & Defreese, 

2015; Salmela-Aro m.fl., 2009). Att unga människor slutar med sitt idrottande är 

givetvis olyckligt ur den sportsliga talangutvecklingens synvinkel, men även sett 
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ur ett folkhälsoperspektiv. Målet bör vara att möjliggöra studier och idrott sida vid 

sida. 

 

En åtgärd för att stödja välmående hos gymnasiestuderande är 

forskningsprojektet Studera starkt  

(https://www.helsinki.fi/sv/nyheter/utbildning/valmaende-i-gymnasierna-

forbattras-med-positiv-pedagogik). Kursen har erbjudits studerande vid nio 

svenskspråkiga gymnasier runtom i Finland och har som mål att öka välmående 

och resurser hos studerande. Resurserna handlar om verktyg och beprövade 

metoder som grundar sig på positiv psykologi. Det handlar om att bygga upp inre 

resurser och arbeta utgående från sina styrkor, en tilltro till sina förmågor och 

utvecklingspotential, förmåga att hantera utmaningar och stress samt en ökad 

livsglädje och sociala förmågor. Dessutom utnyttjas beprövade ”verktyg” som 

tacksamhetsdagbok och mindfullness, eller medveten närvaro, m.fl.. Positiv 

psykologi grundar sig på PERMA modellen och VIA-strength modellen, som jag 

går djupare in i den teoretiska bakgrunden för denna avhandling. Syftet är att 

stärka inte bara välbefinnandet utan även gymnasiestuderandenas 

livsfärdigheter och resurser som bidrar till goda skolprestationer både i gymnasiet 

och i vidare studier. 

 

 

4.2 Materialinsamlingsmetod 

 
Det insamlade data består av sju (7) semi-strukturerade intervjuer med gymnasi-

estuderande som studerar vid ett idrottsgymnasium, på en idrottslinje vid ett all-

mänt gymnasium eller går i ett allmänt gymnasium men uppfyller kraven för att 

klassas som idrottare i denna studies kontext. Informanterna har i samband med 

att de gått kursen Studera starkt gett sitt samtycke för att delta i intervju och upp-

gett sina kontaktuppgifter.  

 

Till en början kontaktades endast studeranden från idrottsgymnasier, eftersom 

dessa med större sannolikhet skulle vara seriösa idrottare som kan klassas som 

elit inom sin egen gren. Dock blev samplet för litet och därför kontaktades även 

https://www.helsinki.fi/sv/nyheter/utbildning/valmaende-i-gymnasierna-forbattras-med-positiv-pedagogik
https://www.helsinki.fi/sv/nyheter/utbildning/valmaende-i-gymnasierna-forbattras-med-positiv-pedagogik
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studeranden från idrottslinjer vid allmänna gymnasier. Efter att ha kontaktat stu-

deranden från idrottslinjer var samplet fortsättningsvis för litet. Med hjälp av en 

studiehandledare vid ett av gymnasierna som erbjudit kursen identifierades ytter 

ligare studenter som kunde klassas som idrottare. Ur denna grupp potentiella 

informanter var tre (3) stycken villiga att delta i intervjun. Informanterna från id-

rottslinjerna och från det allmänna gymnasiet uppfyller alla kraven för att anses 

som idrottare i denna studies kontext och syfte trots att de inte studerar vid et 

idrottsgymnasium. Alla informanter kontaktades via e-post. I tabellen nedan visas 

en överblick av samplet. Alla informanter har tilldelats nya pseudonymer för ano-

nymisering. 

 
Tabell 1. Informanterna 

 
 

 

På grund av den rådande Covid-19 situationen samt de långa avstånden hölls 

intervjuerna på distans med hjälp av programmet ZOOM-meetings. Intervjuaren 

och den intervjuade kan i ZOOM-meetings se och höra varandra och därmed 

påverkar inte det faktum att intervjun utförs på distansintervjuns kvalitet, eftersom 

intervjuaren kan se den intervjuades kroppsspråk och ansiktsuttryck precis som 

Vem Kön Gymnasietyp Idrottstyp 

Max Man Idrottslinje Individuell 

Johanna Kvinna Allmänt Individuell 

Jenny Kvinna Idrottslinje Individuell 

Amanda Kvinna Idrottsgymna-

sium 

Individuell 

Lotta Kvinna Idrottsgymna-

sium 

Lagsport 

Aada Kvinna Allmänt Individuell 

Erik Man Allmänt Lagsport 
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i en vanlig intervju. Detta är viktigt eftersom en kvalitativ intervju utgörs av en 

interaktion mellan intervjuaren och den intervjuade, i denna interaktion påverkar 

den intervjuade och intervjuaren varandra (Starrin & Renck, 1996.) Dock är det 

viktigt att vara medveten om det som Kvale och Brinkann (2009) kallar för makt-

asymmetrin som råder i intervjusituationen, intervjuaren för samtalet och bestäm-

mer vilka saker som hen vill höra mer om och vilka frågor som ställs. Intervjuerna 

spelades in med hjälp av ZOOM-meetings inbyggda inspelningsfunktion och tran-

skriberades till text. 

 

Den kvalitativa intervjun valdes som materialinsamlingsmetod för denna studie 

för att få en inblick i studerandenas erfarenheter och upplevelser. Då man strävar 

till att få fram erfarenheter och upplevelser lämpar sig den kvalitativa intervjun 

bäst eftersom den intervjuade då får chans att djupgående berätta om sina käns-

lor och upplevelser (Trost, 2010). Bryman (2018) Definierar den Semi-strukture-

rade intervjun som en intervju där intervjuaren ställer färdigt formulerade frågor 

anknutna till ett visst tema som den intervjuade fritt får svara på enligt egen for-

mulering. På detta sätt får man svar som bäst reflekterar den intervjuades käns-

lor, åsikter och upplevelser. Frågorna bör vara öppna, och eventuella förljdfrågor 

kan vara öppna eller mer specifika beroende på informantens svar, som till ex-

empel ”kan du berätta mera?” eller ”kan du ge ett exempel på detta?” De färdigt 

formulerade frågorna behöver inte komma i rätt ordning, utan intervjuaren kan 

fritt ändra på ordningen under intervjuns gång och till och med tillägga frågor vid 

behov. En av de största styrkorna med den semi-strukturerade intervjun är att 

intervjuaren kan be den intervjuade utvidga på något den sagt eller ställa följdfrå-

gor (Bryman, 2018). En intervjuguide bestående av 13 huvudfrågor med eventu-

ella följdfrågor utformades tillsammans forskarkolleger från projektet Studera 

starkt. Intervjuguiden har använts som stöd under intervjuerna. Likt namnet säger 

är intervjuguiden endast en guide som finns till för att stöda intervjuaren, inte för 

att följas till punkt och pricka. Som Bryman (2018) säger ska den semi-strukture-

rade intervjun lämna utrymme för intervjuaren att reagera på den intervjuades 

svar, och därmed har en variation mellan intervjuerna uppstått trots att de alla 

utförts med samma intervjuguide som grund. I tabellen nedan visas några exem-

pel på frågor ur intervjuguiden och vilken forskningsfråga eller tema de hör ihop 
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med. Huvudfrågorna är skrivna med fet stil och eventuella följdfrågor med normal 

stil. 

 
 

 

Tabell 2. Exempel på intervjufrågor 

 

 
 

4.3 Analysmetod 

 

Metoden i avhandlingen är kvalitativ innehållsanalys och närmare bestämt en 

konventionell innehållsanalys. Konventionell innehållsanalys är en induktiv me-

tod där meningsfulla koder och teman fås direkt ur data (Hsieh & Shannon, 2005).  

 

Drisko & Maschi (2015, s.82) beskriver kvalitativ innehållsanalys som en metod 

som lämpar sig för en systematisk analys av olika slags texter. Den kvalitativa 

analysen tar inte endast i beaktande explicit innehåll i materialet, utan kan även 

användas för att upptäcka olika teman och känslor i materialet. Kvalitativ inne-

Forskningsfråga/tema Exempel på intervjufråga 

Hur kan kursen stöda idrot-

tandet? 

Tycker du att kursen påverkat hur du upple-

ver/märker vad som ger dig positiva känslor i 

ditt idrottande/tränande? Om ja/nej:  

- I vilka sammanhang har det hänt?   

- Kan du ge exempel? 

 

 

Hur kan kursen stöda studi-

erna? 

Om du har haft stressigare perioder i skolan, 

eventuellt på grund av ditt tränande/idrot-

tande, har du använt dig av verktyg som tagits 

upp under kursen?   

- Konkreta exempel?   
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hållsanalys skiljer sig från andra kvalitativa metoder, som till exempel diskursa-

nalys som fokuserar på språket, vilka ord som används och hur ofta, vem som 

talar och hur ofta och så vidare, medan kvalitativ innehållsanalys fokuserar på att 

förstå meningen eller betydelsen i texten och upptäcka överhängande teman. Till 

skillnad från mer hermeneutiska metoder strävar inte kvalitativ innehållsanalys till 

en allt för djupgående tolkning av texten, utan fokus ligger på en mer deskriptiv 

beskrivning av materialet (Drisko & Maschi, 2015, s. 82) 

 

Hsieh & Shannon (2005) delar in kvalitativ innehållsanalys i tre kategorier eller 

angreppsätt: 1. Konventionell innehållsanalys, 2. Riktad innehållsanalys och 3. 

Summerande innehållsanalys. Alla tre angreppsätt används för att tolka texter i 

olika former. Denna studies angreppsätt är konventionell innehållsanalys. Detta 

angreppssätt används vanligen då studien har som mål att beskriva ett fenomen 

(Hsieh & Shannon, 2005), vilket i denna studie är hur en interventionskurs i positiv 

psykologi kan stöda unga studerande idrottare med att kombinera sina studier 

och sitt idrottande. Analysprocessen inom den konventionella innehållsanalysen 

låter kategorier och teman flöda fram genom en djupgående läsning av sitt data 

istället för att utgå från tidigare teorier och litteratur (Kondracki, Wellman & 

Amundson, 2002). Tuomi & Sarajärvi (2018) kallar detta angreppsätt för ”materi-

albaserad” innehållsanalys. Detta angreppsätt lämpar sig därmed för denna stu-

die eftersom det inte finns färdiga teorier eller litteratur om hur en intervention i 

positiv psykologi kan stöda idrottande studeranden med att kombinera sitt stu-

derande och idrottande. Tidigare forskning inom interventioner baserade på po-

sitiv psykologi finns (se kapitel 2) men ingen av dessa har intresserat sig för kom-

binationen av idrott och studier. 

 

Själva analysprocessen började an efter som intervjuerna gjordes i form av tran-

skribering av materialet (Fejes & Thornberg, 2016). Eftersom denna studie utgör 

en innehållsanalys och inte en diskursanalys eller konversationsanalys finns det 

inget behov för att transkribera de minsta lilla detaljerna i intervjuerna, eftersom 

innehållsanalysen intresserar sig för meningen i det som sägs och inte hur det 

sägs (Hsieh & Shannon, 2005). 
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Då alla intervjuer var transkriberade skedde en djupgående genomläsning av 

materialet utan att göra anteckningar, detta är en viktig process inom innehållsa-

nalys där forskaren skapar en överblick över sitt material och sakta börja märka 

nyckel innehåll, likheter och olikheter mellan de olika intervjuerna och eventuella 

teman som börjar dyka upp i materialet (Drisko & Maschi, 2015). Resten av ana-

lysprocessen grundar sig i modellen presenterad av Tuomi & Sarajärvi (2018) för 

innehållsanalys där forskaren skapar koder och kategorier utifrån sitt data istället 

för teorin, det som Hsieh & Shannon (2005) kallar för konventionell innehållsana-

lys. Efter den djupgående läsningen gjordes en ”kondensation” d.v.s. menings-

bärande innehåll för denna studie underströks. Tanken med kondensationen är 

att hitta det innehåll som är väsentligt för att svara på studiens forskningsfrågor 

och lämna bort de oväsentliga (Fejes & Thornberg, 2016; Tuomi & Sarajärvi, 

2018.) Här ligger en av den konventionella innehållsanalysens svagheter i och 

med att viktig information lätt kan bli ignorerad om den inte faller inom ramarna 

för studiens forskningsfrågor (Drisko & Maschi, 2015; Tuomi & Sarajärvi, 2018.) 

 

Nästa steg i analysprocessen bestod av att hitta likheter i de understrykta text-

stycken och gruppera dem enligt likheter. Detta kallas även för kodning (Drisko 

& Maschi, 2015; Fejes & Thornberg, 2016; Tuomi & Sarajärvi, 2018). Koderna 

ska vara beskrivande för det fenomen som koden understryker. 

 

Koderna kategoriserades sedan till underkategorier, i denna studie bildades till 

exempel en underkategori ”stöd inom skolan: styrkor” innehållande tre (3) olika 

bitar ur intervjuerna som alla hade det gemensamma draget att informanten ut-

tryckt en nytta hen upplevt inom ramarna för skolan relaterad till t.ex. högre med-

vetenhet om sina egna styrkor. I nedanstående figur (figur1.) förmedlas en över-

blick över de olika stegen i analysprocessen. Figuren (figur1.) är baserad på Tu-

omi & Sarajärvis (2018) figur beskrivande deras modell för materialbaserad inne-

hållsanalys. 
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Figur 1. Analysprocess 
 
  

Transkribering av intervjuerna

Djupgående genomläsning

Genomläsning, understrykning av meningsbärande innehåll

Hitta likheter mellan det understrykta innehållet i de olika texterna

Gruppering av det understrykta innehållet i underkategorier

Namngivning eller "kodning" av dessa grupper

Kategorisering av koderna i huvudgrupper
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5. Forskningsresultat och tolkning av resultaten 

 

I detta kapitel redovisas forskningsresultaten enligt forskningsfråga. Studiens 

forskningsfrågor var följande: 

 

1. På vilket sätt upplever aktiva idrottare i gymnasiet att en interventionskurs 

i positiv psykologi kan stöda dem i sitt idrottande?  

2. På vilket sätt upplever aktiva idrottare i gymnasiet att en interventionskurs 

i positiv psykologi har påverkat deras studiefärdigheter? 

3. På vilket sätt upplever aktiva idrottare i gymnasiet att en interventionskurs 

i positiv psykologi har inverkat på deras välmående? 

 

 

Forskningsresultaten redovisas i tre underkapitel. I det första underkapitlet 

redovisas resultaten som besvarar forskningsfråga 1. I det andra underkapitlet 

redovisas resultaten för forskningsfråga 2 och i det sista underkapitlet redovisas  

resultaten för forskningsfråga 3. I slutet av varje underkapitel sker en tolkning av 

resultaten presenterade i underkapitlet. 

 

Analysprocessen som beskrivits i föregående kapitel ledde till tre 

huvudkategorier bestående av sammanlagt 14 underkategorier, eller koder. I 

figur 2 syns ett nätverk som ger en överblick över huvudkategorierna och deras 

underkategorier. 
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Figur 2. Nätverk över informanternas upplevelser av kursen 

 

 

5.1 Påverkan på idrotten 

 

Nyttan som idrottarna haft av kursen vad gäller deras idrottsträning kommer tyd-

ligt fram ur intervjuerna, sammanlagt uttryckte informanterna 26 gånger någon 

nytta som kursen gett dem vad gäller deras idrottande. Alla informanterna kan 

klassas som idrottare på en hög nivå, men variationen i deras idrottsbakgrund är 

stor och har därmed påverkat vad informanterna upplevt som nyttigt för deras 

idrottsträning inom kursen. Stödet som informanterna upplevt inom sin idrottsträ-

ning var därmed mångsidig och har delats in i olika underkategorier enligt princi-

perna som Tuomi & Sarajärvi (2018) förespråkat och som finns framlagda i figur 

1. Dessa underkategorier blev: hantering av motgångar, engagemang/motivat-

ion, styrkor och verktyg. Nedan följer en figur på huvudkategorin Idrott och dess 

koder, samt en tabell med en överblick på informanterna och koderna relaterade 

till idrott och deras frekvens. 
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Figur 3. Upplevda stödet inom idrotten. 
 
 
 
Tabell 3. Tabell över frekvens för koderna inom huvudkategorin upplevda stödet 
inom idrott 
 

  

 

Ur tabellen kan vi observera att alla informanter generellt upplevt kursen som 

nyttig då det gäller deras idrottande, förutom eventuellt Jenny, som uttryckt end-

ast ett ända sett kursen stött henne på inom idrotten, gällande sina styrkor. Lotta 

Bättre på att 

hantera 

motgångar

Engagemang/ 

motivation

Styrkor Verktyg

Totals

Max
1 0 1 1 3

Johanna
1 1 0 1 3

Jenny
0 0 1 0 1

Amanda
2 1 1 0 4

Lotta
2 2 1 2 7

Aada
1 0 1 2 4

Erik
1 1 2 0 4

Totals
8 5 7 6 26
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däremot har under sju (7) skilda tillfällen i intervjun uttryckt en nytta inom sitt id-

rottande som kursen gett henne och dessa faller inom alla fyra underkategorier. 

Till följande redovisas varje underkategori i egna underkapitel för tydlighetens 

och strukturens skull. 

 

5.1.1 Hantering av motgångar 
 
 

Av de sju (7) intervjuade nämnde sex (6) stycken att de efter kursen blivit bättre 

på att hantera motgångar inom idrotten. Detta är också underkategorin inom id-

rottandet som uttryckts flest gånger under intervjuerna (se Tabell 3.). Flera näm-

ner att de tidigare kunde ta förluster eller dåliga prestationer mycket hårt, vilket 

har negativa följder för både deras träning och välmående. Kursen upplevs ha 

ändrat på hur informanterna upplever sina misslyckanden eller motgångar samt 

förändrat sättet på vilket de hanterar dem. Överlag har informanterna börjat se 

misslyckanden som en möjlighet till utveckling istället för något rent negativt som 

man måste försöka förtrycka eller bara acceptera och gå vidare från. 

 
Före kursen var jag nog ganska… tog allt så där mycket mer allvarligt och det for 
“i känslorna” mycket mer, såhär dåliga träningar och matcher. Men efter kursen 
har jag nog, det har nog minskat, jag har börjat reflektera istället på dom där 
misslyckandena och kanske på vad jag kunde göra bättre. Kursen hjälpte mig 
sådär psykiskt, att handla sånahär situationer skulle jag säga. (Erik) 

 

 

Erik uttrycker att han efter kursen lärt dig reflektera kring sina misslyckanden och 

se dem som en möjlighet till utveckling. Så gott som alla andra informanter som 

uttryckt en förbättring i att hantera motgångar i samband med idrotten (förutom 

Amanda) uttrycker sig i liknande banor som Erik, d.v.s. att de efter kursen börjat 

se motgångar och misslyckanden som en möjlighet för reflektion och utveckling. 

Genom att reflektera och analysera vad som gick fel kan man bli bättre. Amanda 

berättar att hon efter kursen blivit bättre på att hantera motgångar, men till skillnad 

från de övriga informanterna uttrycker hon istället en form av acceptans:  

 

Nå, kanske mer att Ma… Förr så grävd man lite ner sig, o Man, man, man lite 
isolera sina tankar o känslor, man blev så arg eller så ledsen eller som så... Så 
man blev som lite sådär nedstämd så man blev nästan lite mutter o bittrig sådär 
att man... Så när man går runt i de den där muttriga sfären i flera dar... Men nu 
kanske man har mera lärt sig att man måst som gå vidare från de o bygga vidare 
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för, för int går du ju framåt om du bara går runt o e sur. Så kanske lite som, man 
har lärt sig lite att man... Att det är okej att ha motgångar också, att de kan inte 
alltid gå bra. (Amanda) 

 

 

Informanten visar förbättrad acceptans gentemot sina motgångar inom idrotten, 

istället för att vara nedstämd i flera dagar till följd av misslyckanden inom idrotten. 

Trots att inte alla informanter uttryckt en förbättring i hur de hanterar motgångar 

kan vi konstatera att kursen gett informanterna stöd inom sitt tränande, eftersom 

alla förutom en informant märkt en positiv förändring. 

 
 
5.1.2 Engagemang/motivation 

 

Ur de sju (7) informanterna uttryckte fyra (4) att de efter kursen märkt en positiv 

förändring i sin motivation gentemot tränandet och idrottandet. Informanterna 

verkade ha svårigheter med att konkret sätta fingret på vilket innehåll i kursen 

som gjort dem mer engagerade eller ökat på deras motivation, men 

informanterna uttryckte sig dock självsäkert om att det skett en positiv förändring. 

 
 
Hmm nå, I alla fall mina typ lagkompisar har nog som sagt att: Du har som typ 
gått jättemycket framåt att du är...Så nu verkar du som vara motiverad som att 
du verkligen som vill göra det här. (Lotta) 

 

 

Lotta uttrycker att hennes motivation ökat så pass mycket att den synts utåt så 

att hennes lagkamrater kommenterat saken. Hon uttrycker även en möjlig 

förklaring eller orsak till den ökade motivationen: 

 

Nå efter en typ match som man har förlorat typ att man vänder de där misstagen 
till saker som man kan lära sig av, att man behöver inte känna sig nedstämd utan 
se dom som, just som motivation att göra det bättre nästa gång. (Lotta) 

 

 

Lotta nämner alltså motivation i samband med att hon talar om hur kursen hjälpt 

henne hantera motgångar. Genom att se motgångar som en möjlighet till 

utveckling sporras informantens motivation till att bli bättre. Det är inte 

överraskande att inte alla informanter upplevt en förbättring i motivationen vad 
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gäller deras idrottande, eftersom de alla är idrottare på en hög nivå kan man utgå 

ifrån att det finns motivation till att träna redan från tidigare. Detta utrycktes av 

alla informanter som inte upplevt att kursen ökat på deras motivation eller 

engagemang vad gäller idrottandet, som till exempel Max: 

 

Nej, jag var nog ganska engagerad och inbiten i min idrott redan innan kursen för 
just det har nog inte ändrats, på grund av kursen, vad jag vet. (Max) 

 

Max förklarar i sitt svar på frågan om huruvida kursen påverkat hans motivation 

eller engagemang till tränandet eller idrottandet överlag att han redan varit 

välmotiverad och ”inbiten” i sin idrott från förut. Detta är föga överraskande 

eftersom det krävs en stor mängd arbete och därmed motivation för att idrotta på 

hög nivå. Därmed var det desto mer intressant att se att kursen kunnat förbättra 

på motivationen och engagemanget hos fyra (4) av informanterna. 

 
5.1.3 Styrkor 

 

En av grundpelarna inom positiv psykologi är att individen bör arbeta utifrån sina 

styrkor och utnyttja dem istället för att försöka fixa det som man är mindre bra på 

(Peterson & Seligman, 2004, s. 4–5). Inom ramen för kursen har deltagarna be-

kantat sig med sina styrkor för att bli mer medvetna om dem och lära sig arbeta 

utifrån dem. Deltagarna har under kursen utfört ett VIA-strength test som visar 

deltagaren vilka hens kärnstyrkor (3-5st.) är. Alla informanter förutom 1 (se tabell 

3.) uttryckte under intervjun att de efter kursen blivit mer medvetna om sina styr-

kor och haft nytta av det inom sitt idrottande. Styrkorna ses som en viktig och 

positiv sak att vara medveten om och därmed kunna dra nytta av inom sin gren. 

 

O just när man fick veta sina styrkor så liksom de öööh de lite på nåt sätt förstärkt 
de man redan visst o då då va de lättare att agera ut på domdä styrkorna o sånt 
som man e dukti på o så, använda de som, som nå hjälpmedel på nåvis 
(Amanda) 

 

 

Amanda berättar att hon redan varit medveten om sina styrkor på något plan, 

men att kursen förstärkt denna medvetenhet och gjort det lättare att utnyttja dem. 

Informanterna uttrycker sig alla ganska lika kring hur medvetenheten om sina 

styrkor hjälpt dem inom idrottandet. Förståelsen om sina egna styrkor samt 



 

 30 

medvetenheten om att andra har olika styrkor än en själv verkar vara en viktig 

insikt som flera av informanterna uttryckte. 

 

Nå, jag skulle säga att jag har börjat tänka på de här sakerna i tränande, speciellt 
för det är liksom... jag har en ganska så stor roll faktiskt i vårt lag så där som en 
ledare skulle jag säga kanske de börjar tänka på dom här sakerna mer och på 
det här testet, Just främst på vilka styrkor jag använder varje dag, speciellt i 
träningen. Nog skulle jag säga att jag börjat tänka på dem mera, börjat märka hur 
jag använder dom hela tiden…. 
 
Främst på planen, försvaret är ju kärnan I hela laget och för bra spel, så I försvaret 
skulle jag nog säga att där kommer mina styrkor fram, till exempel ledarskap 
kommer fram I förvaret. Så det märks nog mest på planen. (Erik) 

 

Erik, som idrottar inom en lagsport har upplevt att hans roll och plats i laget blivit 

tydligare och att han därmed blivit en bättre spelare för sitt lag. 

 
5.1.4 Verktyg 

 

Under kursen har deltagarna fått lära sig ”verktyg” som kan utnyttjas i olika situ-

ationer för att öka välmående och minska på stress. Verktygen som lärts ut under 

kursen är till exempel medveten närvaro och tacksamhetsdagbok. Det verktyget 

som verkar ha hjälpt informanterna mest är mindfulness eller medveten närvaro, 

som bygger på meditation och andningsövningar med fokus på att bli bättre på 

att leva i stunden och fokusera på det man håller på med just då. Värt att nämna 

är att informanterna verka ha haft större nytta av dessa verktyg när det gäller 

deras skolarbete och deras fritid än idrotten, mer om detta i kapitel 5.2. 

 

Kanske det har hjälpt mig jättemycket, både med tanke på skola och så men 
också på idrotten att då när jag är där så kan jag bara fokusera på det, och då 
brukar det också gå bättre. Det har varit jättebra, det brukar vara lite sådär ”mul-
titasker” att man skall göra allting på en gång och det har väl kommit fram att det 
inte är så jättebra. Där har kursen hjälpt mig. (Aada) 

 

I citatet ovan syftar Aada på verktyget medveten närvaro och förklarar hur detta 

verktyg hjälpt henne när de gäller hennes idrottande. Medveten närvaro upplevs 

som nyttigt eftersom det hjälpt informanterna med att fokusera på vad de gör, 

speciellt inom träning uttrycker informanterna att deras förmåga att fokusera blivit 

bättre. 
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5.2 Påverkan på gymnasiestudierna 

 
 

Forskningsfråga 2 fokuserar på hur informanterna upplever att kursen Studera 

starkt har påverkat deras gymnasiestudier. Syftet med forskningsfrågan är att 

undersöka hur kursen har påverkat informanternas studier, och således utforska 

hur kursen uppfyllt sitt primära syfte. Jag lyfter fram konkreta aspekter som blivit 

bättre inom ramen för informanternas studier, och ur dessa saker drar jag 

slutsatser och resonemang kring hur detta stöder informanterna i sitt 

kombinerande av studier och idrott. Om en informant till exempel uttrycker att hen 

blivit bättre på tidshantering, på att prioritera vilka uppgifter som bör göras för att 

hinna göra dem, istället för att försöka hinna med allt och bli stressad, kan man 

dra slutsatsen att detta påverkat informantens studiefärdigheter positivt. På 

samma sätt kunde man också dra slutsatsen att minskad skolstress gynnar 

informantens idrottande, eftersom stress överlag kan inverka på prestandan 

negativt. Nedan följer (Figur 4.) om påverkan som kursen hade på informanternas 

studier. 

 

Figur 4. Påverkan på studier 
 

Vad gäller deras studier uttryckte informanterna färre gånger att kursen stött dem 

inom studierna jämfört med idrottandet. Inom skolan uttryckte informanterna 
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sammanlagt 21 gånger hur kursen hjälpt dem eller stött dem med deras 

skolarbete.  

 

Alla informanterna studerar på gymnasiet men på olika årskurser, och därmed 

ser deras schema olika ut och kurserna de går varierar. Detta kan eventuellt 

påverka varför vissa informanter upplevt en större nytta av kursen vad gäller sina 

studier än andra informanter. Studieteknik och målsättning inom sina studier kan  

också inverka  på hur stor nytta kursen kunnat ha för informanterna, vilket igen 

syns i att vissa informanter haft en stor nytta av kursen för sina studier, medan 

andra haft ytterst lite nytta eller t.o.m. inte uttryckt någon nytta alls vad gäller sina 

studier. Lika som stödet för idrottandet har stödet för studierna delats in i 

underkategorier: motgångar, motivation, styrkor och tids/stresshantering på 

basen av svaren i intervjuerna. Nedan följer en tabell på underkategorierna och 

deras frekvens i intervjuerna. 
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Tabell 4. Tabell över frekvens för koderna inom huvudkategorin påverkan på stu-
dier 
 
 

  

 

 

Som tabellen visar finns det stor variation i hur mycket stöd informanterna 

upplever att de fått av kursen. Jenny har inte uttryckt att hon upplevt något stöd 

vad gäller skolgången, och Lotta har uttryckt endast en form av stöd, som handlat 

om att hantera motgångar inom skolan:  

 

Nå nog har det, jag har blivit mycket snällare mot mig typ om jag har fått dåligt 
vitsord i prov att jag känner som inte mig misslyckad som person utan tänkt så 
att jag har säkert läst så dåligt att jag läser bara bättre till nästa prov så går det 
säkert bättre. (Lotta) 

 

Lotta berättar att hon försöker vända på misslyckanden inom skolan till något som 

hon kan bättra på till nästa gång istället för att ta det som ett personligt 

misslyckande. På andra ändan av skalan har vi Amanda som haft mycket nytta 

av kursen vad gäller hennes skolarbete, särskilt när det gäller underkategorierna 

motivation och tids/stresshantering. Till följande går jag igenom 

○ Motgångar ○ Motivation ○ Styrkor Tids/ 

stresshantering

Totals

Max

1 0 1 0 2

Johanna

1 1 0 3 5

Jenny

0 0 0 0 0

Amanda

1 3 0 3 7

Lotta

1 0 0 0 1

Aada

1 0 1 1 3

Erik

0 0 1 2 3

Totals

5 4 3 9 21
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underkategorierna i egna underkapitel för att få en bättre insyn i varje enskild 

underkategori. 

 

5.2.1 Motgångar 

 

Fem informanter uttryckte  att kursen hjälpt dem med att hantera motgångar som 

de stöter på inom sina studier. Informanterna verkar med misslyckanden inom 

skolan avse dåliga vitsord i prov och kurser. Det verkar inte finnas något särskilt 

misslyckande inom skolan (prov vs. kursvitsord) som kursen hjälpt informanterna 

att hantera bättre. Lika många av dem uttryckte en bättre hantering av misslyck-

ade prov som missnöjdhet med kursvitsord.  

 

Gällande betyg och sånt, för jag har vissa ämnen som det går lite struligt till för 
mig just nu. Som jag tidigare har varit bra på och ja, det var vi pratade om nånting 
om just det där motgångar inom skolan och hur man ska hantera det och det har 
väl blivit lite bättre. Men att jag tror på mig själv inom skolan är väl ja om någonting 
lite bättre. (Max) 

 

Max berättar att han haft svårigheter inom vissa skolämnen som han förut varit 

duktig i, och att de under kursen gått igenom hur man hanterar denna sorts 

motgångar inom studierna. En förändring i hur informanterna ser på 

skolprestationer framkommer också i följande citat:  

 

Och märkt liksom att okej att, Fast det inte går så jättebra i typ ett prov eller 
någonting så kan man ändå lära sig någonting, eller, kan liksom hantera stress 
eller allting på ett helt annat sätt. Så jo. (Johanna) 
 

 

Johanna uttrycker i citatet att man fortfarande kan lära sig någonting fast ett prov 

går dåligt och att hon blivit bättre på att hantera denna typ av motgång. En 

förbättrad attityd gentemot motgångar inom skolan och hantering av dessa stöder 

informanternas studier. 
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5.2.2 Motivation 

 

Denna underkategori är intressant eftersom endast två (2) av informanterna ut-

tryckt något som faller under denna underkategori. Men den ena av dem (Aman-

da) har upplevt en stor positiv förändring i sin skolmotivation i jämförelse med de 

andra informanterna (se tabell 4.) Här finns alltså en stor variation mellan Aman-

da och resten av samplet. Denna variation förklaras inte genom att granska in-

formantens bakgrundsfaktorer som jag känner till, eftersom Amanda idrottar inom 

en individuell sport och är en kvinna likt majoriteten av informanterna. Det är alltså 

individuellt huruvida kursen påverkat informanternas motivation då det gäller 

skolarbetet. Då Amanda tillfrågades om hon upplevt någon förändring i sin skol-

motivation efter kursen svarade hon:  

 

Mmhh(!) Alltså, de sku ja nog säga att man har fått mera kanske motivation för 
och... Man blir Lite mer sådär sporrad att göra o.,. Man tänker , man tänker på ett 
annat sätt, alltså man kommer i andra tankebanor kring såna saker. (Amanda) 

 

Amanda verkar inte riktigt lyckas sätta fingret på något konkret i sitt svar, men 

det är tydligt att hon upplever en positiv reaktion på frågan och ger ett jakande 

svar. Då Max ställdes samma fråga såg svaret annorlunda ut:  

 

Kanske lite, men ingen märkvärdig. Kanske emellan, då jag gick kursen så efter 
att vi precis hade pratat om någon grej att det möjligtvis hjälpte lite men annars 
så är det nog ganska detsamma just nu. (Max) 
 

 

Kontrasten mellan de två svaren är tydlig och belyser skillnaderna i hur en kurs 

påverkar deltagarna. Denna variation kan eventuellt även bero på att 

informanterna i denna studie kommer från olika skolor där olika lärare hållit 

kursen, men detta förklarar inte helt och hållet variationen eftersom Amanda som 

haft den största nyttan vad gäller skolmotivation gått på samma kurs som en 

annan informant i denna studie som inte upplevt någon förbättring i sin 

skolmotivation, samtidigt som den enda andra informant som uttryckt en ökad 

skolmotivation (Johanna) inte gått på samma kurs som Amanda. Den låga 

mängden informanter som upplevt en förbättring i skolmotivation kan eventuellt 

förklaras med att informanterna haft hög skolmotivation redan före kursen. 
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5.2.3 Styrkor 

 

Trots att kursen ökat medvetenheten om sina styrkor hos alla informanter ut-

tryckte endast tre (3) informanter att denna ökade medvetenhet om sina styrkor 

hjälpt dem i sitt skolarbete. De som upplevt stöd av sina styrkor i skolan uttryckte 

alla att det synts i grupparbeten eller studiecirklar i mindre grupp.  

 

Det ska jag nog vilja, det ska jag nog vilja säga också, speciellt inom grupparbe-
ten och sånt där. Jag är också med i studiecirklar under året där också så. Jo, 
jag skulle nog vilja säga att det har hjälpt. (Max) 
 
 
Joo nog skulle jag säga det, då är det visst andra styrkor förståss som jag använ-
der mer. Efter kursen har jag nog börjat i skolgången främst i små grupper att se 
till att alla jobbar och ta fram perspektiv. Att den här kursen har nog hjälpt mig 
mycket i både skolan och träningen. (Erik) 

 

Både Max och Erik ger ytterst liknande svar på frågan om huruvida deras ökade 

medvetenhet om deras styrkor påverkat deras skolarbete. I mindre grupper och 

grupparbeten kommer styrkorna bättre i användning än i en mer traditionell kate-

derundervisning. Ingen informant uttryckte att bättre medvetenhet om sina styrkor 

skulle ha hjälpt dem med till exempel läxläsning. 

 

5.2.4 Tids-/stresshantering 

 

En förbättrad förmåga att hantera sin tid och stressen som orsakas av skolan var 

den största nyttan som informanterna fått ur kursen (se tabell 4). Informanterna 

uttryckte så gott som alltid att kursen hjälpt dem med tids-/stresshantering i sam-

band med att de talade om ett verktyg som lärts ut under kursen.  

 

Nu ska jag säga tacksamhetsdagboken, men sen också mindfulness. Att just när 
vi fick lyssna på någon sådan här, alltså när ljudklipp, så det har jag i alla fall 
märkt att i synnerhet när man idrottar att om man är stressad ska man lyssna på 
någon avkopplande klipp eller någonting, också i skolan om man har prov eller 
någonting att det har hjälpt, och olika andningsövningar har också hjälpt.  
(Johanna) 

 

Johanna ger oss här en tydlig inblick i hur kursen konkret kunnat lindra deltagar-

nas stress, och Johannas fall både skolstress och idrottsrelaterad stress. Kursen 

har gett Johanna verktyg med hjälp av vilka hon själv kan hantera sin stress. 



 

 37 

 

Informanterna frågades under intervjun vilket verktyg som de upplevt som nyttig-

ast, både vad gäller deras idrottande och deras skolgång. Flera verktyg nämn-

des, men det verktyg som nämnts mest under intervjuerna och som haft den 

största inverkan på informanternas skolgång (och idrottande) är medveten när-

varo eller ”mindfulness”.  

 

Medveten närvaro och faktiskt dom här andningspauserna, dom har jag använt 
faktiskt under just provveckor, för det har liksom märkt att dom har nog dom 
hjälpte mig då där under kursen. Jag använder dom i just jätte stressiga situat-
ioner, så dom har hjälpt mig mest. (Erik) 

 

Erik ger ett konkret exempel på vilket verktyg han använder sig av och i vilken 

situation han gör det. Andra verktyg som upplevts som nyttigast var tacksamhets-

dagbok, ett verktyg som utgår på att varje dag skriva ner 3–5 saker från dagen 

som man är tacksam för. Tacksamhetsdagboken är dock ett verktyg som verkar 

gett informanterna bättre välmående överlag och mindre specifikt hjälpt dem med 

skolarbetet eller annat konkret. Medveten närvaro var dock det verktyg som tyd-

ligast hjälpt informanterna med sin tids- och stresshantering. 

 
Jo, Jag har nog blivit på den på något sätt litet, bättre och hantera stress och och 
såndänt då man har mycket att göra. Jaa, just me medveten närvaro man e som 
medveten om att man har de stressigt o att man som, att man som medvetet 
varvar ner ibland o liksom, o tar en sak i taget o sådär. Att man stressar int bara 
igenom en hel vecka. (Amanda) 

 

Då Amanda frågades om hennes stresshantering förändrats under kursen tar hon 

själv upp verktyget medveten närvaro i sitt svar och förklarar hur hon använder 

sig av det. Förutom verktyg för tids- och stresshantering har kursen gett 

informanterna en bättre förmåga att planera sin tid, prioritera och be om hjälp vid 

behov, något som alla inte varit lika bra på före kursen. 

 

Nå just sådär att man kanske planerar tiden bättre. Och jag känner att skolan 
också när vi pratade på den kursen då med lärarna och med andra studerande. 
Ja kanske så att man ser vad som är det viktigaste just i kursen och satsar på 
det och sen att om det är svårt så kanske man frågar nån kompis att kan du 
hjälpa eller fråga läraren mer om hjälp. Att nu skulle jag säga att... Vi gav liksom 
varandra såna tips om att liksom …...det blev bättre, så här skolgången för alla 
nog. (Johanna). 
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Just Johanna berättar att hon blivit bättre på att se vad som är viktigt inom olika 

kurser och kan prioritera det, och vid behov kan hon även be en kompis eller 

läraren om hjälp. 

 

5.3 Välmående 

 

I detta underkapitel redovisas det stödet som informanterna uttryckt om kursen 

inom ramarna för forskningsfråga 3, d.v.s. deras välmående. Som redan tidigare 

nämnt hänger välmående, skolan, idrotten och fritiden alla ihop. Om kursen hjälpt 

informanterna med någon aspekt av sin fritid eller till exempel självförtroende 

överlag, är det relevant för denna studie. Nedan följer (Figur 5) över stödet som 

informanterna fått från kursen samt en tabell över vilka informanter som uttryckt 

vad och hur mycket. 

 

Figur 5. Välmående 
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Tabell 5. Tabell över frekvens för koderna inom huvudkategorin välmående 
 
 

  

 

I tabellen ovan syns allt stöd som informanterna uttryckt i intervjuerna som inte 

blivit kodade med en kod som kategoriserats i en underkategori som framkommit 

i tidigare tabeller. Detta betyder att till exempel alla koder där en informant nämnt 

att hen blivit mer medveten om sina styrkor, men inte i kontexten av skola eller 

idrott finns samlade i denna tabell. 

 

Till skillnad från tidigare underkapitel i detta kapitel kommer jag inte att redovisa 

alla underkategorier som visas i tabellen var för sig. Istället går jag igenom det 

stöd för deras välmående som informanterna upplevt och uttryckt i intervjuerna i 

ett gemensamt underkapitel. Huvudsaken för denna avhandling och dess syfte 

är att vi får en överblick över hur en kurs som denna kan stöda unga studerande 

idrottare med sitt idrottande, att kombinera idrott och studier och med sitt 

välmående generellt. 

 

○ Mer 

medveten om 

vad som ger 

positiva känslor

Gr=6

○ Mer 

medveten om 

styrkor

Gr=9

○ Framtiden

Gr=7

Fritid, 

vänner/familj

Gr=9

○ Ökat 

självförtroende

Gr=5

Totals

Max

0 0 1 1 2 4

Johanna

1 1 1 2 1 6

Jenny

0 2 1 1 0 4

Amanda

2 3 1 1 0 7

Lotta

0 1 1 1 1 4

Aada

1 2 1 1 0 5

Erik

2 0 1 2 1 6

Totals

6 9 7 9 5 36
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Att vara medveten om vad som ger en positiva känslor är en viktig del av positiv 

psykologi (Seligman, 2011, s. 16–25). Därmed ingick i intervjufrågorna en fråga 

om huruvida informanterna hade upplevt en förbättring i hur de märker positiva 

känslor och vad som ger dem positiva känslor. I synnerhet verktyget 

tacksamhetsdagbok som lärdes ut under kursen tycks ha hjälpt informanterna att 

märka det som ger dem positiva känslor i livet.  

 

Jag skulle säga ja i synnerhet en sån här uppgift som vi fick, var man ska göra en 
sån här tacksamhetsdagbok. Jag tycker att den hjälper just i både studierna och 
sen vanliga livet och idrotten, att om du har om det var liksom en dålig dag. Kanske 
hade en dålig träning så skulle man skriva 3 saker man var tacksam för så märkte 
man okej, liksom att om det idag gick lite sämre så jag är inte liksom dålig som 
person och inte heller idrottare och då fick man kanske en sådan lite lättare känsla. 
att okej, liksom att någonting gör jag rätt och man slipper framåt. Det gav ett 
såndänt lugn. (Johanna) 

 

Johanna berättar i citatet ovan om hur hon använt sig av tacksamhetsdagboken 

och varför den varit effektiv för henne. Hon förklarar att tacksamhetsdagboken lär 

en att se de goda sidorna även då något går dåligt. 

 

Att vara medveten om sina styrkor och kunna utnyttja dem i sitt vardagliga liv är 

en essentiell del av positiv psykologi. Som tidigare nämnt gjorde deltagarna i 

kursen ett test för att ta reda på vilka deras styrkor är. Under intervjuerna frågades 

informanterna om de blivit mer medvetna om sina styrkor och om detta hjälpt dem 

i sitt vardagsliv, idrottande och skola. De svar som tangerade idrott och skola har 

redan redovisats i tidigare kapitel. Det som överraskade mig positivt var att se att 

så många informanter haft så stor nytta av sina styrkor i sitt liv överlag. Också 

Jenny som överlag upplevt tydligt mindre stöd av kursen än de övriga 

informanterna upplevde att hon var mer medveten om sina styrkor och att det 

påverkat henne positivt. 

 

Joo, alltså jo det skulle jag nog kunna säga för, jag e ju som person att jag kanske 
inte uppskattar så mycket av mina styrkor, så att få dom liksom framför sig att de 
här e du bra på kändes ganska bra. Så får man ju lite bättre självförtroende av det. 
(Jenny) 

 

Att vara mer medveten om sina styrkor verkar ha ökat informanternas självkänsla 

och att känna sig själv bättre, att förstå sina egna känslor och hurdan man är.  
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Joo, de har får mej verkligen mer o reflektera över kanske hur man e som person 

o hur man reagerar i olika situationer o varför man reagerar som man gör o man 

förstår sej mera på sej själv liksom att man, man kan som... Man kan ha en större 

förståelse för sina egna reaktioner o handlingar o sånt. (Amanda) 

 

Medvetenheten om de egna styrkorna har hjälpt Amanda att förstå sig själv och 

varför hon reagerar som hon gör i vissa situationer. Att vara medveten om sina 

styrkor har också setts som en positiv sak eftersom man då kan använda dem 

med mer ”måtta”. En stark ledare kan till exempel ibland ta lite för mycket 

utrymme i ett projekt, men genom att vara medveten om detta kan man behärska 

situationen bättre. Detta uttrycktes perfekt av Aada:  

 

Men det sagt, så nu har ändå kursen tycker jag hjälpt mig med att jag har mera 
fokuserat på mina styrkor och så. Många saker som det där med ledarskap, jag 
har förut sett det som ganska negativt fast det låter kanske lite konstigt men för 
att jag är yngst i familjen så jag har villat vara äldre ända sedan jag var liten. 
....(personlig information bortklippt) 

 
....Så jag har alltid varit sådan att jag planerar vad vi gör i gruppen och ger uppgifter 
åt alla. På lågstadiet var det väl helt okej för människor ville inte göra så mycket. 
Då va de helt nöjda med att jag gör allt. Men sedan kommer jag ihåg på högstadiet 
fick jag en kommentar att jag måste komma ihåg att lyssna på andra. Sen har det 
blivit till mig lite sådan där att kanske det inte är så jättebra. Nu har det blivit 
starkare att jag låter alla andra prata och så före jag själv öppnar munnen. Men 
sen kanske just med den där egenskapen kursen fick liksom fram det att det inte 
är en negativ egenskap eller kvalitet, det är helt bra men att kanske med måtta. 
(Aada) 

 
 

Kursen upplevdes som nyttig för framtiden av alla informanterna. Färdigheterna 

som lärts ut och den ökade självkänslan och självkännedomen utrycktes som det 

största stödet kursen gett största delen av informanterna för framtiden. 

 

Absolut absolut, åtminstone det där me dynamiskt mindset och medveten 
närvaro och det kommer jag nog ha nytta av, de e bra grejjer.... 

...Dynamiskt mindset tror jag kommer hjälpa mig mycket mer. Då man träffar nya 
människor och hamnar i nya situationer. Situationer Vilket alla hamnar i hela tiden. 
Om man far någon annanstans och pluggar eller tävlar på ett helt nytt ställe. Så 
dynamiskt mindset är nog bra att ha utifrån det.  Ja där väl mer än vad jag skulle 
kunna säga som ett konkret exempel där jag kan använda det. (Max) 
 
 
Jo, det tror jag nog ändå, För det är ju mycket det här med liksom självmedvetenhet 
och sånt så tror jag är bra att fortsätta att ha I framtiden. (Jenny) 
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Joo, ja tror att de man har lärt sig nu i kursen o de man förståss lär sig helatiden, 
att de hjälper en hela live. O oavsett va man e o... denhä kursen hade ju sånt 
inehåll att de, de hjälper i princip vilken människa som helst. Att de hjälper ju sen 
förståss som idrottare o si idrotten o, o träning o, o tävling o sånt ur ett visst 
perspektiv o hu man ska hanteras me de men... ja tror att den eehh, att den här 
kursen va mycke lärorik för vem som helst o annors bara som om live. (Amanda) 

 

Ovan lyfter Max fram konkreta situationer i framtiden då han tror att han kommer 

att ha nytta av kursinnehållet, Jenny berättar att självmedvetenheten hon fått efter 

kursen kommer vara nyttig i framtiden och Amanda menar att innehållet i kursen 

är sådant som vem som helst kunde ha nytta av så gott som hela livet. 

 

Alla informanter uttryckte i sina intervjuer att de haft nytta av kursen för sin fritid. 

Med fritid menas här umgänge med vänner och familj samt egen tid, som inte 

spenderas med skolarbete eller idrottande. Den upplevda förbättringen gällde 

främst sociala aspekter av fritiden. Informanterna upplevde att de efter kursen 

börjat värdesätta sina sociala förhållanden mer och uppskatta dessa stunder mer. 

 

Jaa man kanske ser människor på ett lite annat sätt, man e liksom.... Ja man liksom 
e intresserad av vad som har hänt för dem idag eller vad de har gjort att på det 
viset skulle jag säga att alla såna relationer har blivit mycket djupare och viktigare. 
(Johanna) 

 

Johanna belyser att kursen fått henne att inse vikten av att vara närvarande i 

dessa stunder och verkligen lyssna och ta hänsyn till de människor man är med 

upplevdes av informanterna som en sak som kursen fått dem att inse, och bli 

bättre på. Samma sak uttrycks av Lotta nedan. 

 

Det gör det väl nog att jag... Jag vet inte riktigt hur jag ska säga men, just tänker 
på att hur jag bemöter andra människor och hur de bemöter mig. Ja, det har jag 
nog märkt att.... sådär just att om man typ lyssnar på en vän måste man faktiskt 
vara närvarande i den situationen, att man kan inte göra annat samtidigt som man 
lyssnar till exempel. (Lotta) 

 

Alltså, nu är jag... Jag har nog blivit mycket bättre på att Lyssna och inte Bli lika 
irriterad. Jag har lite mera tålamod skulle jag nog vilja säga. Så jo, det synns nog. 
(Max) 
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Max talar om samma sak som Lotta och Johanna ovan, men på ett lite 

annorlunda sätt, för Max handlar det om att ha tålamod att lyssna på andra. 

 

I intervjuerna ställdes informanterna frågan: ” Hur skulle du säga att din tro på dig 

själv och din förmåga att utvecklas har förändrats efter kursen?” för att se om 

kursen påverkat deras självförtroende. Fyra (4) av informanterna svarade 

jakande på frågan. Alla fyra svar ser relativt lika ut, och det verkar inte finnas 

någon skillnad på var det ökade självförtroendet syns (skolan/idrott/fritid).  

 

Nå ja, nu i alla fall känner jag att jag har bättre tro på mig själv, att jag vet att jag 
kan. Ibland känner jag som att jag inte räcker till eller är tillräckligt bra I fotboll men, 
Ja, det har nog hjälpt mig mycket då man har gått den här kursen, att man har fått 
ett typ man ser sig själv i ett större perspektiv. (Lotta) 

 
Självförtroendet har nog ökat massvist att kursen har fått mig att ha mera positiva 
känslor och jag har märkt det nog att de har hjälpt mig massivt och fått mig att tro 
på mig själv även mer, att jag har haft mycket problem förut med självförtroende, 
att kursen hjälpte nog. Både innehållet och de olika arbetsmetoder som vi använde 
så de har gått mot en positiv riktning att jag tror på mig själv mycket mera. (Erik) 
 

Både Lotta och Erik talar om att de har bättre självförtroende efter kursen, 

speciellt Erik använder uttryck som ”massivt” för att beskriva hur mycket kursen 

hjälpt honom med självförtroendet. 
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6. Sammanfattning av resultat 

 

 

Kursen Studera starkt har hjälpt informanterna på ett brett plan, från idrott till stu-

dier och välmående mer allmänt. Dessutom upplevde alla informanterna att kur-

sen kommer gynna dem i framtiden. Förutom att stöda informanternas idrottande 

och studerande har kursen på ett brett plan inverkat på deras välmående, själv-

känsla, medvetenhet om deras styrkor och tro på sig själva. Dessutom upplevde 

informanterna att de efter kursen blivit bättre på att märka vad som ger dem po-

sitiva känslor samt uppskatta sina sociala förhållanden. 

 

Kursen har effektivt stött alla informanter, förutom Jenny, med deras idrottsträ-

ning. Genom att ta en djupare titt på informanternas svar på intervjufrågor kan 

man även besvara forskningsfrågan: ” På vilket sätt upplever aktiva idrottare i 

gymnasiet att en interventionskurs i positiv psykologi kan stöda dem i sitt idrot-

tande?”. De flesta (6/7) Informanterna upplever att kursen stött dem med deras 

idrottsträning genom att de upplever att de blivit bättre på att hantera motgångar 

inom sin idrott och bättre på att utnyttja sina styrkor i sin idrott. Utöver detta upp-

lever majoriteten (4/7) av informanterna att kursen stött dem genom att de fått 

ökad eller förnyad motivation och att de fått verktyg som de kan använda och 

som kan stöda dem i sitt idrottande. 

 

När det kommer till forskningsfråga 2: ” På vilket sätt upplever idrottare i gymna-

siet att en interventionskurs i positiv psykologi har påverkat deras studiefärdig-

heter?” visar resultaten att kursen påverkat informanternas studiefärdigheter po-

sitivt. Två (2) av informanterna upplevde inget eller mycket lite stöd av kursen för 

sina studier överlag. Ur de fem (5) informanterna som haft nytta av kursen för 

sina studier var det främst en förbättrad tids/stresshanteringsförmåga (4/7 infor-

manter, varav 2 mycket starkt) och bättre hantering av motgångar inom studierna 

(5/7 informanter) som uttrycktes. Utöver detta upplevdes en förbättrad eller för-

nyad motivation vad gäller skolarbetet (2/7 informanter, varav en mycket starkt) 

och ökad medvetenhet om sina styrkor samt bättre användning av dem i skolar-

betet (3/7 informanter). 
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Informanterna upplevde starkt att kursen stött deras välmående. Resultaten på 

forskningsfråga 3: ”På vilket sätt upplever idrottare i gymnasiet att en intervent-

ionskurs i positiv psykologi har inverkat på deras välmående?” visar att det största 

stödet informanterna upplevt var för fritiden, vänner och familj där samtliga infor-

manter uttryckte att kursen förbättrat deras umgänge med andra och fritid på di-

verse sätt. Samtliga informanter upplevde även att de kommer ha nytta av kursen 

för framtiden. Utöver detta upplevde fyra (4) informanter att de blivit mer med-

vetna om vad som ger dem positiva känslor i livet och fem (5) att de blivit mer 

medvetna om sina styrkor och haft nytta av detta i sin vardag. Fyra (4) informanter 

uttryckte även att deras självförtroende ökat som en följd av kursen. 

 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att kursen Studera starkt haft en posi-

tiv inverkan på aktiva idrottande gymnasiestuderande på alla tre plan (idrott, 

studier & välmående) och att studiens resultat stöder resultaten från tidigare in-

terventioner inom positiv psykologi.  
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7. Tillförlitlighet 

 

Validitet inom kvalitativ forskning kan ses som forskningens trovärdighet. Med 

trovärdighet menar jag huruvida forskarens slutsatser motsvarar det som forsk-

ningsdeltagarna uttryckt eller menat. För att forskningen ska vara trovärdig måste 

forskaren också kunna formulera sina slutsatser så att även andra kan förstå 

dem. Det är dock viktigt at minnas att forskaren endast kan ge en överblick över 

fenomenet som undersöks, och att forskningens slutsatser aldrig kan ge läsaren 

en fullständig förståelse för fenomenet som undersökts (Eskola & Suoranta, 

2000, s. 219–222). 

 

Behandling av data inom denna studie har skett konfidentiellt och deltagarna i 

studien kan inte identifieras utifrån studien. Etikprövningsnämnden vid Helsing-

fors universitet har godkänt projektet Studera starkt som en helhet. Datat har be-

handlats endast av mig och medlemmar inom projektet Studera starkt. Datat har 

hela tiden varit skyddat med lösenord och forskningsetiska delegationens anvis-

ningar har följts genom hela forskningsprocessen (Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta TENK, 2012). Forskningsdelatagarna har gett sitt informerade 

samtycke skriftligt i början av undersökningen och har under hela processen in-

formerats om hur deras data behandlas och om deras möjlighet att hoppa av 

undersökningen. Deltagarna har informerats om undersökningens syfte och hur 

dess eventuella resultat kan utnyttjas i framtiden. En noggrannare genomgång 

av forskningsfrågor och analysprocesser har inte behövts för att deltagarna ska 

kunna göra ett informerat beslut om sitt deltagande (Kuula, 2011).  

 

Jag har under datainsamlingsprocessen och under analysen varit medveten om 

min egna bakgrund som idrottande studerande. Min likartade bakgrund med 

forskningsdeltagarna kan ses som problematiskt då det gäller forskarens objek-

tivitet vs. Subjektivitet. Fullständig objektivitet skulle innebära att jag som forskare 

skulle observera forskningsobjektet utifrån en helt neutral, observatörs synvinkel 

(Eskola & Suoranta, 1998, s. 17). Fullständig objektivitet är därmed nästan omöj-

lig att uppnå, eftersom man inte kan stänga ut sitt eget tänkande helt och hållet. 

Det räcker dock att forskaren är medveten om sin bakgrund, åsikter och tänkande 
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och aktivt strävar till att de inte påverkar forskningen (Saaranen-Kauppinen m.fl., 

2009). 

 

I analysen av materialet har metodböcker följts och speciellt Tuomi & Sarajärvi 

(2018) modell för kodning och klassificering av dessa följts. 

 

Målet med studien var att ta reda på hur idrottande studeranden upplever att kur-

sen Studera starkt kunnat hjälpa dem med deras studier och deras idrottande. 

En eventuell svaghet som studien lider av är sampelstorleken, vilket hindrar re-

sultaten från att generaliseras på en större population. Trots detta är samplet 

representativt av toppidrottande studeranden vid svenskspråkiga gymnasier i 

Finland. Skulle resultaten sett annorlunda ut om informanterna inte alla varit 

svenskspråkiga? En eventuell andra svaghet i samplet ligger i att alla informanter 

inte studerar vid ett idrottsgymnasium, och därmed kan man inte garantera att de 

alla är ”elit” idrottare. Jag har dock säkerställt mig om att alla informanter idrottar 

på en hög nivå och tar sitt tränande på allvar. Denna heterogenitet inom samplet 

kan även ses som en styrka eftersom man då kan få en bredare bild av hur kursen 

stött gymnasiestuderanden vid olika slags gymnasier. Informanterna könsfördel-

ning kan också ses som representativ, eftersom majoriteten av gymnasiestu-

deranden är kvinnor likasom i samplet för denna studie. 
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8. Diskussion 

 

I denna studie har jag med hjälp av semi-strukturerade intervjuer och kvalitativ 

innehållsanalys undersökt idrottande gymnasiestuderandens upplevelser om hur 

en kurs baserad på positiv psykologi stött dem i sitt idrottande och hur den 

påverkat deras studier. Syftet med studien var att undersöka hur aktiva idrottare 

i gymnasiet kan stödas och dra nytta av en kurs i positiv psykologi av Studera 

starkt, samt ge en inblick på hur idrottare kan dra nytta av denna sorts 

intervention eller kurs.  

 

Den första forskningsfrågan gällde informanternas idrottande och hur kursen stött 

dem inom sitt idrottande. Studiens resultat har lyckats besvara denna 

forskningsfråga. Resultaten visar att informanterna upplevt att kursen hjälpt dem 

på olika sätt med deras idrottande. Den allra största delen av informanterna 

uttryckte att kursen förbättrat deras förmåga att hantera motgångar inom sin 

idrott, vilket är ett lovande resultat med tanke på tidigare forskning som till 

exempel (Isoard-Gautheur m.fl ., 2016) som tyder på att en dålig hantering av 

motgångar och känslor av otillräcklighet är vägande faktorer inom idrottsrelaterad 

utbrändhet. Att kursen lyckats förbättra på informanternas hantering av 

motgångar kan därmed ses som dels betydelsefullt delresultat, men även som 

lovande för vidare interventioners del.  

 

För en del av informanterna hade kursen också förbättrat deras motivation för 

idrott och träning. Som forskning visat är kombinerandet av idrottande och studier 

krävande (O’Neill m.fl ., 2013; Stambulova m.fl ., 2015), därmed spelar den unga 

idrottarens motivation en stor roll i huruvida hen lyckas med både skolan och 

idrotten (O’Neill m.fl ., 2013). Att en kurs lyckats öka på motivationen hos redan 

relativt motiverade unga idrottare är desto mer lovande resultat för projektet 

Studera starkt, eftersom motivation till just idrottandet tenderar minska under 

studiernas framfart, då studierna blir mer krävande och utsikterna för en karriär 

inom idrotten blir mindre (Lally & Kerr, 2005). Eftersom den största delen av 

informanterna befann sig i början av sina gymnasiestudier då intervjuerna 

utfördes vore det intressant att följa upp och undersöka hur deras motivation 
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förändrats under studietiden för att observera om kursen kunnat hindra, eller 

minska på, den nedåtpekande trenden i idrottsmotivation som (Lally & Kerr, 2005) 

visat.  

 

VIA-strength är en grundpelare för den positiva psykologin, och denna studies 

resultat påvisar att kursen fått informanterna att bli mer medvetna om sina styrkor 

och att detta stött dem i deras idrottande. Detta var en punkt som alla förutom en 

informant i studien uttryckte. Att just styrkor var något som upplevdes som 

konkret och effektivt inom kursen är föga överraskande, eftersom interventioner 

som fokuserat på just styrkor effektivt lyckats öka på ungdomars välmående 

överlag (Proctor m.fl ., 2011), dock var det nytt och intressant att se att detta även 

gäller mer specifikt för idrott. Särskilt informanterna som idrottar inom en lagsport 

uttryckte att deras nyfunna medvetenhet om deras styrkor märkts genom att det 

tydliggjort deras roll i laget både på och utanför planen. Det starkaste stödet som 

informanterna fått ur kursen var hantering av motgångar, vilket stämmer bra 

överens med Sorkkila och hennes kollegers (2018) forskning som visat att 

individens målsättning och hantering av misslyckanden (inte uppnå sina mål) 

spelar en stor roll för individens välmående och risk för utbrändhet. 

 

När det gäller gymnasiestudierna upplevde informanterna att de fått mångsidigt 

stöd av kursen. Det fanns en variation mellan informanterna i form av att en del 

informanter uttryckt lite eller ingen nytta alls av kursen för sina studier. Hela 

huvudkategorin ”stöd inom skolan” präglas av en större variation bland 

informanterna än den första huvudkategorin ”stöd inom idrotten”. Som tidigare 

nämnt kan denna variation bero på att informanterna befinner sig i olika skeden 

av sina gymnasiestudier. Variationen kan även bero på olika bakgrundsfaktorer 

som till exempel socioekonomisk bakgrund (Bask & Salmela-Aro, 2013.) En 

kategori som uttrycktes av fem (5) informanter var att hantera motgångar. Inom 

studierna verkar motgångar enligt informanterna betyda dåliga vitsord i kurser 

eller prov. Misslyckanden inom studierna kan leda till känslor av otillräcklighet, 

vilket är en av de tre huvudfaktorerna då man talar om skol-utbrändhet (Bask & 

Salmela-Aro, 2013.) Att kursen kunnat förbättra förmågan att hantera dessa 

motgångar hos majoriteten av informanterna bör därmed ses som en framgång 
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då man strävar till att minska på skolstress och i följden utbrändhet hos 

deltagarna. 

 

Då jag genomförde analysen stötte jag på en intressant underkategori i form av 

motivation inom skolan. Underkategorin var intressant eftersom den verkade vara 

starkt polariserad, de flesta informanterna hade inte uttryckt att deras 

skolmotivation skulle ha blivit bättre eller förändrats efter kursen. Däremot hade 

två (2) av informanterna uttryckt detta mycket tydligt och starkt. En av dessa 

informanter uttryckte detta under tre separata tillfällen i intervjun. Frågan återstod 

om denna underkategori var tillräckligt betydelsefull för att ta med i resultatdelen, 

eftersom den allra största delen av informanterna inte upplevt någon förändring 

inom sin skolmotivation. Trots detta valde jag att ta med denna underkategori i 

studiens resultat, eftersom jag upplever att om den varit så tydlig och stark hos 

två (2) informanter i ett sampel på sju (7) är det inte orimligt att tänka sig att den 

kunde ha kommit fram mera i ett större sampel. Jag upplever även att en 

underkategori behöver uttryckas av alla informanter eller ens av majoriteten för 

att vara betydelsefull för denna studie. 

 

Fortsatta studier kunde följa upp på hurdan långtidspåverkan kursen haft för 

informanterna, och jämföra detta med ett motsvarande sampel som inte gått 

kursen Studera starkt. Man kunde till exempel observera huruvida kursen 

påverkat om deltagarna fortsatt idrotta eller slutat idrotta, studerat vidare eller 

slutat studera och med hurdan framgång. Denna studie har visat att en kurs som 

Studera starkt effektivt kan stöda idrottande studerande med sitt idrottande, 

studerande och välmående, vilket är goda nyheter i en värld som präglas av oro 

för ungdomens välmående. 
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Bilagor 

BILAGA 1. Intervjuguide 

 

 Intervju guide 

 

Forskningsfråga 1. Idrottande 

1) Tycker du att kursen påverkat hur du upplever/märker vad som ger 

dig positiva känslor i ditt idrottande/tränande? Om ja/nej: 

I vilka sammanhang har det hänt?  

Kan du ge exempel? 

 

2) Upplever du att kursen har påverkat ditt engagemang eller din moti-

vation att träna och satsa på idrott?  

I vilka sammanhang har du märkt det?  

Hur har du tänkt/känt då?  

Har din/dina tränare märkt någon förändring i ditt tränande?  

Har du märkt samma effekt med ditt skolarbete? 

 

3) Om du tänker på dina styrkor (visar PERMA modellen)-  

har du blivit mer medveten om dina styrkor?  

har det hjälpt dig på något sätt med ditt idrottande?  

På vilket sätt?  

Har det hjälpt dig med din skolgång? 

På vilket sätt? 

 

 

4) Alla har jobbiga eller svåra tankar någon gång, om/när du får 

svåra/jobbiga tankar eller känslor i ditt idrottande (tex motgång, 
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misslyckande, förlust) vad gör du då, jämfört med till exempel före 

kursen?  

Finns det något i kursinnehållet som du har haft eller kunde ha nytta av i 

dessa situationer? 

 

 

5) Tror du att din tro på dig själv och din förmåga att utvecklas föränd-

rats efter kursen?  

När det gäller ditt idrottande?  

När det gäller ditt skolarbete? 

 

 

 

6) Om du tänker tillbaka på kursinnehållet, vilken del/vilket verktyg 

(Till exempel medveten närvaro eller dynamiskt mindset) som lär-

des ut under kursen upplever du att du haft störst nytta av för ditt 

tränande? Samma sak när det gäller din skolgång? Här försöker jag få 

fram något konkret. 

 

7) Finns det något som jag inte frågat om, som du upplever att kursen 

hjälpt dig med när det gäller synen på din träning och ditt idrot-

tande? 

 

Forskningsfråga 2. Skola, fritid. 

 

8) Om du har haft stressigare perioder i skolan, eventuellt på grund av 

ditt tränande/idrottande, har du använt dig av verktyg som tagits 

upp under kursen?  

Konkreta exempel?  

Hur syns det i ditt skolarbete? 
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9) Har du någon gång upplevt press/stress med att hinna med skola, 

träning och se vänner/familj? Om ja, har du upplevt någon föränd-

ring efter kursen?  

Fick du några verktyg eller tips under kursen som kunde hjälpa dig med 

detta?  

Vilka/hur? 

 

10) Syns de saker du lärt dig under kursen i ditt umgänge med vänner 

och/eller din familj?  

På vilket sätt?  

Känner du till exempel att det blivit lättare att vara närvarande i olika si 

tuationer? 

 

11)  Som idrottande studerande måste man ibland göra val och priori-

tera mellan skola, vänner och träning. Hur upplever du denna ba-

lansgång?  

Har det under det här läsåret varit svårt/tungt att prioritera mellan 

dessa saker?  

Har insikterna/innehållet i kursen hjälpt dig att få perspektiv på vad 

som är viktigt för dig och hur du vill prioritera 

 Vad i kursen är det som eventuellt hjälpt dig med detta? 

 

12)  Om du tänker på ditt liv efter gymnasiet – (vare sig det handlar om 

fortsatta studier, fortsatt satsning på idrotten eller både och). Tror 

du att du kommer att ha nytta av det du lärt dig under kursen i fram-

tiden? Hur? 

 

13)  Finns det något som jag inte frågat om, som du själv upplever att 

kursen hjälpt dig med vad gäller skola och fritid? 

 

Avslutande: 
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14)  Finns det något annat du skulle vilja berätta om kursen, helt fritt, 

vadsomhelst som kunde vara till nytta för framtida kurser? 

 

15)  Finns det något du vill fråga mig? 

 

 

 


