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Sammanfattning 

Denna uppsatts består av en kvantitative enkät studie som genomfördes på två 

högstadieskolor i mellan Sverige under våren 2012. Syftet med uppsatsen är att få en inblick i 

vad som ligger bakom elevers val av fritidsaktiviteter och då mer precis val av fysisk aktivitet 

samt att undersöka skolans, och då främst ämnet idrotts och hälsas, roll i elevernas val av 

aktivitet. Bakgrunden till rapporten kommer från formuleringarna ur lpo 94 och lgr 11 som 

betonar att ett syfte med ämnet är att främja Idrott och hälsa ämnets uppgift att främja fysisk 

aktivitet på fritiden. Vi analyserar tidigare forskning som bland annat har undersökt den störta 

föreningsidrotten som utgörs i Sverige och vad det kan finnas för faktorer till att ungdomar 

utför den. Tidigare forskning som används i rapporten är bland annat från venska 

riksidrottsförbundet och ungdomsstyrelsens rapport om unga och föreningsidrotten. 

Enkätstudien omfattar drygt 300 respondenter och kompletteras med 3 samtals intervjuer med 

elevernas idrotts och hälsa lärare för att även ge lärarnas syn på ämnet. 

 

Nyckelord: Idrott och hälsa, föreningsidrott, fysiskaktivitet, ungdomar, flow, egenvärde, 

investeringsvärde  
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Inledning  

Att vara fysiskt aktiv kan vara en stor bidragande faktor till en bra självkänsla samt ett 

förebyggande av hälsorisker. En fysiskt inaktiv livsstil kan bidra till olika former av 

hälsoproblem som fetma, diabetes, högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar. Trotts detta 

utvecklas samhället i riktning mot en mer bekväm miljö där fysisk aktivitet försvinner 

succesivt. Vi har trappor som går åt oss, det finns ärenden som kan göras sittande framför 

datorn utan att lämna hemmet och vi har tillgång till olika typer av mat och snabbmat 24 

timmar om dygnet.  

 

Under en kort tid i våra liv har vi möjlighet att vara fysisk aktiva åtminstone två timmar i 

veckan, det är nämligen vad som erbjuds i dagens grundskola (Timplan för grundskolan, 

2011, Skolverket.se). Ämnet idrott och hälsa är inte begränsat till att ge elever fysisk aktivitet 

under sin skolgång, utan jobbar även för att eleverna ska få en hälsosammare framtid. Skolan 

har som ett av sina syften att“Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att 

eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och 

vistas i naturen” (Lpo 94, kursplan idrott och hälsa1994, skolverket.se). Tanken är att låta 

elever hitta sin egen träningsform för att hålla sig fysiskt aktiva utanför skolan, låta de finna 

ett intresse i sporter som till exempel fotboll, bandy eller basket eller enbart uppmuntra sig 

själva till ökad självkänsla genom daglig motion av olika slag.  

 

Lektionerna i Idrott och hälsa kan vara en början till en fysiskt aktiv vardag för barn och 

ungdomar och ett botemedel mot ett av samhällets största och mest växande hälsoproblem, 

nämligen fetma. Genom att i ett tidigt stadium lära elever vilka fördelar det kan innebära att 

vara fysiskt aktiv kan man hjälpa dem till en mer hälsosam livsstil på äldre dagar. Fetma, som 

är ett växande hälsoproblem, kan leda till fler psykiska och fysiska sjukdomar så som stress, 

sömnsvårigheter, depression, hjärtinfarkt och/eller stroke. I dagens utvecklade samhälle är vi 

mer stillasittande än någonsin och vi rör på oss mycket mindre än vad som är rekommenderat, 

kombinerat med långa arbetspass och lättillgänglig o-hälsosam mat så skapar vi en dålig 

framtid för oss själva och våra barns levnadsförhållanden (Dreber, 1999, s.17-22). 
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Frågan vi ställer oss är hur det funkar för skolan? Uppmuntras eleverna att röra på sig och 

förstå faran med fysisk inaktivitet? Är detta ett dött lopp som blockeras av för mycket data 

och tv sittande eller förstår eleverna risken och börjar tänka på sin hälsa i ett tidigt stadie?  I 

vilken utsträckning når man fram med syftet i idrott och hälsa lektionerna i skolan. Börjar 

eleverna vara fysisk aktiva på fritiden tack vare skolans hälsofrämjande arbete? 

 

I denna uppsats ska vi undersöka hur många elever som är fysiskt aktiva på sin fritid samt i 

vilken utsträckning skolan haft någon betydelsefull påverkan på hur de valt att spendera sin 

fritid. Vi har vänt oss till elever i olika årskurser på två olika skolor och jämför likheter och 

skillnader mellan pojkar och flickor och mellan pojkar och flickor som är aktiva i olika 

idrotter på sin fritid. Vi kommer att utgå från lpo 94 men använda kopplingar från lgr 11. 

Detta på grund av att lgr 11 är så pass nytt så vi vet inte riktigt hur länge lärare och elever har 

lyckats arbeta med de nya styrdokumenten för att uppnå syftet Det vi vill studera med denna 

uppsats är om skolan har någon betydelse för elevens val av fysiskt aktivitet på fritiden eller 

om det finns andra faktorer som till exempel vänner och föräldrar som har en större påverkan 

på eleverna. 

 

Syfte 

Att undersöka idrottsundervisningens betydelse i elevers val av fysisk aktivitet och undersöka 

om det finns att finna mönster mellan motiv till att vara fysiskt aktiv och vad man aktiverar 

sig med.    

          

Frågeställningar  

• I vilken utsträckning har undervisningen i idrott och hälsa någon betydelse för elevens val 

av fysisk aktivitet.? 

• Hur ser relationen mellan motiv att ”idrotta” och val av idrott? 

• Vilka är skillnaderna mellan pojkarnas och flickornas val av fysisk aktivitet och anledning 

till att de börjar? 
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Bakgrund 

Rent genetiskt är människan den samme som för 1000år sedan, kroppen fungerar i huvudsak 

på samma sätt och vi är skapade för ett helt annat liv än det liv som den västerländska 

människan lever i dagens moderna samhällen. Som nämnt tidigare har vårt samhälle 

utvecklats till en mer bekväm vardag för oss där vi inte behöver röra på oss lika mycket. Trots 

en ökning av ungdomar som går med i föreningsidrott på sin fritid så finns det en stor andel 

inaktiva barn och ungdomar som rör på sig långt ifrån den dagliga rekommenderade 

aktiviteten. (Raustorp, 2000, s.11). 

 

Data och TV spel är en av orsakerna till att ungdomar är mer stilla sittande. Undersökningar 

på ungdomar i 16 års ålder mellan 1974-1995 har visat att det har en högre i kroppsvikt samt 

sämre kondition och armstyrka, de har dock fått en högre benstyrka.  Då denna studie 

avslutades i mitten av 90-talet och datortätheten i samhället bara ökat sedan dess samt 

internets introduktion på den kommersiella marknaden så har det visats ett intresse för 

fortsatta studier i ämnet. Redan efter 5 min fysiskaktivitet har man sett en positiv vändning 

hos personer både fysiskt och psykiskt, “Litet aktivitet är bättre än ingen alls och mer är ännu 

bättre”. Det finns en ekonomisk och hälsosam vinst i att låta ungdomar vara fysisk aktiva då 

studier visar fysiskt aktiva ungdomar ofta fortsätter att vara fysisk aktiva i vuxen ålder. 

(Raustorp, 2000, s.11-12). 

Intervju 
För att bredda bakgrunden till vårt resultat valde vi att genomföra intervjuer med 

idrottslärarna på ena skolan. I dessa intervjuer frågade vi om hur de jobbar med att få eleverna 

till att vara fysiskt aktiva på sin fritid. Intervjuerna ger oss ett perspektiv på hur lärandet och 

ämnet har uppmuntrat till den fysiska aktiviteten för eleverna och om lärarna själva känner att 

de har kunna bidra eller se resultat i sitt arbete. 

 

Det blev tre stycken intervjuer med tre lärare som hade 20-30 års yrkeserfarenhet och olika 

utbildningar och examensperioder. En av dessa lärare var examinerad 94 och hade matematik 

som andra ämne medan de andra två var enbart idrott och hälsa lärare och har varit 

färdigutbildade 20 till 30år. Dessa hade varierande erfarenhet av läraryrket och använde sig av 

olika pedagogiska arbetsmetoder. De hade däremot liknande svar på fråga 2 (se bilaga 3) de 

hade alla tanken med att låta elever pröva på så mycket olika saker som möjligt under idrott 
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och hälsa lektionerna. Att inte bara göra det som måste göras utan också erbjuda dem ett 

”brett smörgåsbord” som förhoppningsvis inspirera och uppmuntra någon eller några elever 

till ett fortsatt intresse för aktiviteten.  

 

Förutom att erbjuda elever ”allt mellan himmel och jord” så tycker en av lärarna att man kan 

låta eleverna känna en mer delaktighet i idrotten. Läraren anser att om man utbildar eleverna i 

ledarskap inom den fysiska aktiviteten så bidrar man med större chans till att eleven fortsätter 

med utövandet efter skoltid och efter skolutbildningen.  

 

”Ledarskapet är en viktig del av utvecklingen, utbildningen av ungdomar till att bli ledare av 

yngre årskullar eller att utbilda sig till domare inom idrotten hjälper dem att utvecklas. 

Ledarrollen är en stor faktor till fortsatt idrottsutövande.” 

 

Resultatet av detta är varierande, men några lärare har någon gång under sin karriär sett äldre 

elever röra sig aktivt under olika situationer.  

 

”jag ser elever hålla på med fotboll på kvällar det gör mig glad att se”  

”Jag tipsar gärna föreningar att höra av sig till eleverna under lektionerna och ge dem tips och 

prova på tillfällen hos dem, trampolin har varit en sådan sak då det är väldigt annorlunda att 

hålla det på idrottslektioner då säkerheten och antalet elever ofta sätter stopp för alla att pröva 

på tillräckligt mycket”.  

 

Sen anser en lärare att det ofta är en trend som växer fram, får man någon elev att börja träna 

något på fritiden så får den eleven ofta med sig flera vänner. Det var ett sådant fall för tjejerna 

i en av skolorna som fick pröva på volleyboll på idrott och hälsa lektionen och bara några 

veckor senare hade en grupp tjejer från skolan börjat med det på fritiden i en förening. Av 

frågan vad som skolan skulle kunna göra för att hjälpa till i arbetet är lärarna rätt överens om 

att tiden är en stor bristvara då man skulle vilja ha mer tid till att låta eleverna få pröva på fler 

aktiviteter. I klasser med 30-35 elever kan mycket av lektionstiden gå åt till annat. Samt mer 

personal hade också varit användbart, då lärarna anser att elevbedömningen och elevhjälp 

skulle bli så mycket lättare att utföra då man hade fler ögon och armar. 

 

I ett fristående samtal med en idrottslärare på skola 1 så framgår vikten av att läraren är 

engagerad och positiv till vad aktiviteten än är. Att idrott och hälsa lärarna inte kan frälsa alla. 

Men att om man som lärare och förebild bara kan så ett litet frö hos en elev i varje klass och 
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kan få en fysiskt inaktiv elev till att bli fysiskt aktiv så har man lyckats med den delen av sitt 

uppdrag. Han pratade även om att han trodde att föräldrarna var den största faktorn till att 

elever började med en viss aktivitet. Han trodde inte att skolan var en stor del men han 

hoppades, som även kan avläsas i hans kommentar, att skolan kan ha en om än liten del i 

ungdomars val av fysiskaktivitet. 
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Litteratur översikt 

Tidigare forskning 
I en rapport från 1982 beskrivs att från och med 15 års ålder (runt årskurs 8-9) så sjunker den 

fysiska aktiviteten på fritiden drastiskt. Från 5 timmar till 2,5 för pojkar och från 3,5 till 2 

timmar för flickor, för perioden 15-20år. Efter 20år stiger kurvan med ungefär 1 timme för 

båda könen upp till 25, alltså från 2,5 till 3,5 för pojkar och 2 till 3 timmar för flickor 20-25år. 

Detta beror mycket på att föreningsaktiva elever inte bara vidhåller utan även ökar sin fysiska 

aktivitet på fritiden medan de som inte är medlemmar i någon förening sjunker ihop i brist på 

motivation under 15-20 års ålder (Engström & Forsberg, 1982, s.11).  

 

Enligt statistik från 2011 så är den populäraste föreningsidrotten bland ungdomar fotboll med 

156 000 ungdomar som utövar sporten, av dessa 156 000 är 38 % med i idrottsföreningar. De 

62 % som inte utövar fotboll i en idrottsförening kan vara aktiva i till exempel ”Korpen 

ligor”. Vid uppdelning mellan killar och tjejer så är fotboll fortfarande den populäraste 

sporten med flest utövare. Sporten har 103 000 killar som utövar sporten och 55 000 tjejer. 

Den sport som kommer efter fotboll i popularitet är innebandy med 58 000 utövare totalt. Det 

som gör att innebandyn är så stor är antalet killar som utövar sporten, 41 000killar, och är då 

på en andra platts för killarna. För tjejernas del så kommer innebandyn på en fjärde plats med 

18 000 utövare. Tjejerna föredrar både ridsport och handboll framför innebandyn med 42 000 

utövare på ridsport och 18 000 utövare på handboll. Ridsporten kommer totalt på en 

tredjeplats för de största föreningsidrotterna i Sverige
1
.  

 

Om man bortser från föreningsidrotten och enbart kollar på fysisk aktivitet som ungdomar 

sysslar med på fritiden så är fortfarande fotbollen den mest dominerande fysiska aktiviteten 

med nästan en miljon fler utövare än den fysiska aktiviteten som kommer på andra plats. På 

andra plats kommer inte innebandy som föreningsidrottsstatistiken antyder i förgående stycke 

utan ridsporter med 500 000 utövare. Innebandy kommer på en tredje plats med lite mindre än 

500 000 utövare. (Idrotten i siffror, 2010, s3-4) 

 

Klart och tydligt kan man se att fotboll är den mest dominerande fysiska aktiviteten inom 

föreningsidrott och fritidssysselsättning. Det intressanta här är att innebandy som är på plats 

                                                 
1
 författares kommentar: siffrorna stämmer inte totalt mot uppdelning av killar och tjejer, men det är de siffror 

som statiken ger 
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nummer två på föreningsidrott och föreningsidrott för killar är på plats nummer tre. Då 

ridsport är på plats två på föreningsidrott för tjejer men också plats nummer två för den mest 

vanliga fysiska aktiviteten på fritiden, alltså utanför föreningsidrotten.   

Föreningsidrott 
Föreningsidrott är en framgångsrik idrottsrörelse bland ungdomar I åldern 12-13 år är ungefär 

hälften aktiva i föreningsidrott och två tredjedelar av alla barn och ungdomar under skolåren 

är medlemmar i någon form av skolidrott. Även om det visar sig att pojkar delat i 

föreningsidrott i större utsträckning än flickor är kön enbart en liten del av de faktorerna som 

påverkar deltagande i föreningsidrott, sådant som området man bor i, sociala bakgrunder, 

ekonomi och utbildning varierar också mellan ungdomar som tillhör någon form av 

idrottsförening på sin fritid och de som inte gör det.  

 

Ett stort bortfall av elever i föreningsidrotten inträffar under högstadiet då 

grundskoleutbildningen är slut. Det blir en annan form av skolgång samt blir eleven mer 

vuxen vilket har en påverkan på deras livsstil.  Ämnen etta behöver inte betyda att ungdomar 

slutar vara fysiskt aktiva på fritiden bara för att föreningsidrotten inte är en del av deras liv. 

 

Det råder en bristande forskning i just varför ungdomar och barn som slutar med 

föreningsidrott fortfarande håller sig fysiskt aktiva på fritiden. Men det finns några 

förklaringar till varför eleverna stannar kvar vid föreningsidrotten även fast skolan blir tyngre. 

Genom att vara med i en idrottsförening så hamnar ungdomarna i en annorlunda och mer 

speciell kultur och samhörighet, de sociala och kulturella värdena förändras och blir mer 

annorlunda än vad de blir i verkligheten. Att känna denna samhörighet och förstå vad 

verksamheten kräver av en bidrar till fortsatt motivation för fortsättning. Samma självständiga 

motivation på att hålla sig fysiskt aktiv och må bra av det finnas hos barn och elever som 

slutar med föreningsidrott men är fortfarande fysiskaktiva på andra sätt på sin fritid. (Thedin 

Jacobsson & Engström, 2008, s10-11)  

 

2005 kom Ungdomsstyrelsen med en studie om föreningsidrottens plats och betydelse i ungas 

liv. I denna studie så visades bland annat att 58 % procent av de tillfrågade ansåg att idrott 

hade “Mycket stor betydelse” eller “Ganska stor betydelse” i deras liv (29 % och 29 % på 

vardera). För att ytterligare visa på idrottens roll och vikt i de ungas liv så frågade det om vad 

som ger hög status eller är inne i ungdomskultur. Där på första plats kom “Att ha många 

vänner” som 80 % gav hög status och på en delad andra plats så tyckte 68 % (för båda) “Att 
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vara duktig i idrott” och “Att ha en snygg kropp” var viktiga för att få hög status. (Trondman, 

2005, s32)  

 

Det ramkommer även att 22 % av undersökningsgruppen aldrig varit delaktig i någon form av 

förenings idrott och av dessa 22 % så är 36 % inte intresserade att någonsin pröva på det 

heller. (Trondman, 2005, s35). I studien framkommer även familjens och då främst 

föräldrarnas idrottsliga intresse har en stor betydelse av ungas val av idrottsutövning. Det 

visar sig att den tydligaste kopplingen mellan föräldrar med högt idrottsintresse och barn med 

idrottsintresse finns hos tjejer. (Trondman, 2005, s70). Att ledaren har en stor roll och 

betydelse för utövarna. I denna rapport så talas det om just förenings idrotts ledare och där 

svarade 65 % av utövarna att ledaren hade en stor roll inom idrotten 19 % som även ansåg att 

ledaren hade stor betydelse för utövaren även utanför idrottsverksamheten. (Trondman, 2005, 

s112) 

Investeringsvärde & Egenvärde 

När man håller sig fysisk aktiv så skapar man ett motiv till att fortsätta med aktiviteten. Detta 

gäller inte enbart idrottssammanhang utan också mer kulturella saker som musik och konst. 

För att hålla motivet uppe pratar man om en typ av belöning och värde som man strävar efter 

vid utövandet. Dessa värden delas upp i investeringsvärde och egenvärde och kan vara 

orsaken till att ungdomar håller sig fysisk aktiva livet ut eller börjar med någon form av fysisk 

aktivitet under senare år. (Engström, 1999, s. 40) 

 

Investeringsvärdet är det värde där vi genom fysisk aktivitet ger oss själva en belöning för 

vårt arbete. Det kan handla om att nå ett mål som man själv sätter upp för att klara, som att få 

en mer önskvärd kropp, bli bättre på en specifik rörelse som att sparka en boll eller att komma 

på första plats i en turnering. Värdet i sig ligger inte i själva aktiviteten utan mer i utförandet 

och målet man strävar efter.  För att till exempel bli den bästa längdhopparen i laget så måste 

man träna, även om man tycker att träningen är tråkig så vet man att den hjälper en för att 

uppnå ett resultat, i detta fall att man klarar av att hoppa dessa extra centimeter i 

längdhoppstävlingen. Lyckas man uppnå målet blir det därmed en bekräftelse på 

investeringen. (Engström, 1999, s. 40) 

 

Egenvärdet däremot syftar istället på ögonblicket under själva utförandet av aktiviteten. Man 

håller sig fysisk aktiv för att få en upplevelse eller tillfredställelse för stunden. Lekar bland 
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mindre barn har till exempel främst ett egenvärde snarare än ett investeringsvärde eftersom 

det är det roliga momentet i leken som är det viktiga och inte främst vem som är bäst på 

leken.  Egenvärdet handlar om nuet och hur man känner sig i nuläget och inte om framtiden. 

Detta har vidare kopplingar till begreppet flow vilket handlar om den goda känslan man har vi 

utförandet. (Engström, 1999, s. 40) 

 

Det finns en koppling mellan investeringsvärde och egenvärdet. Om man vill känna sig 

tillfredställd för stunden vid en fysisk aktivitet som i till exempel bergsklättring inom 

friluftsliv så är man fysiskt aktiv när man klättrar upp för berget och uppnått målet när man 

bestigit det. För att komma upp till berget måste man också träna upp en teknik så att 

klättringen blir lättare att utföra. Investeringsvärdet handlar då om att investera i sig själv 

genom att lära sig klättra på ett bra sätt. Däremot blir egenvärdet synbart när man står där 

högst uppe på toppen och njuter för stunden för att man lyckats ta sig upp. Investeringsvärdet 

hjälpte en att nå målet medan egenvärdet blir själva njutningen i att utföra och därefter uppnå 

målet. (Engström, 1999, s. 41) 

”Flow” 

Flow definieras av Mihaly Csikszentmihalyi som:  

 

”det sinnestillstånd i vilket människor är så uppslukade av vad de gör att ingenting annat tycks 

betyda något; upplevelsen är i sig så njutbar att man vill fortsätta att göra det även om priset är 

högt, bara för glädjen att göra det.” (Csikszentmihalyi, 1990, s20) 

 

Han menar på att idrottsutövare kan träna sina sinnen och kroppar till att nå ett tillstånd av 

flow under sitt utövande. Detta tillstånd kan bland annat uppnås av olympiska deltagare som 

tränar för att slå personliga, olympiska och världsrekord. Ett tillstånd av flow kan till och med 

vara en förutsättning för att nå dessa höga resultat. (Csikszentmihalyi, 1990, s121-124) 

Det är inte bara vid denna form av extrem idrottsutövning som ett tillstånd av flow kan 

uppnås. Csikszentmihalyi menar på att de är 5 steg som är viktiga för att nå ett tillstånd av 

flow i idrottsutövning.  

 Att sätta upp övergripande mål med många mindre delmål,  

 Att föra någon form att träningsdagbok där framsteg kan jämföras mot satta mål,  

 Att hålla focus på aktiviteten och nyansera de olika utmaningarna som aktiviteten 

medför,  
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 Att utveckla de olika färdigheterna som krävs för aktiviteten och  

 Att hela tiden ökasvårighetsgraden för att aktiviteten inte ska bli monoton och tråkig.  

(Csikszentmihalyi, 1990, s125-126) 
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Metod 

Till en början studerade vi en hel del kurslitteratur och forskningsrapporter. Målet med dessa 

böcker och avhandlingar låg i att hitta stöd för folkhälsa och hur viktigt det är att vara fysisk 

aktiv samt liknande undersökningar utav ungdomars fritidsaktiviteter och föreningsidrottande, 

svårigheten var att hitta liknande vetenskapliga undersökningar då dessa var generellt 

ovanliga. När tillräckligt med teoretisk information var samlad började vi med steg två, den 

mer praktiska biten enkätundersökningar och intervjuer med lärare. Enkätundersökningen 

gjordes på grund av att vi ville ha vår egen statistik som vi senare skulle kunna arbeta med 

och jämföra vårt resultat med tidigare forskningsmaterial 

Undersökningsgrupp 
Enkätundersökningens undersökningsgrupp var tänkt att komma från tre olika skolor. 

Samtliga tre skolor ligger i ytterområden till stora städer och arbetar med elever från förskolan 

till årskurs 9. Skolorna är valda efter sitt geografiska läge för att kunna ge en lätt åtkomst med 

de tidsramar som undersökningen har. De valda skolorna har vi skribenter viss kännedom om 

och har därför en bra möjlighet att upprätta kontakt och få tillträde till skolan och dess elever.  

Samtliga skolor där undersökningen är utförd har i någon form en utökad idrottsprofil och 

erbjuder varierade former av extra idrottsundervisning. Både i form av profilklasser och 

fritidsaktiviteter för eleverna.  

 

Undersökningen har genomförts på elever som går i årskurs 7-9 för att de ska ha några års 

erfarenhet av skolidrott och ha haft en chans att etablera sig i föreningsidrott eller andra 

fysiska aktiviteter. Åldersgruppen är även vald för att en viss språklig mognad ska vara 

uppnådd för att kunna besvara de frågor som vi vill ha svar på.  

 

I första kontakten med de tre utvalda skolorna blev det blandad respons från de olika 

rektorerna. På en av skolorna fick vi direkt tillstånd för att genomföra enkätstudien. Rektorn 

på denna skola tog på sig ansvaret för undersökningen och krävde inget tillstånd från 

föräldrar. På den andra skolan ville rektorn höra med samtliga arbetslag först för att höra 

deras åsikt om att tillåta vår studie på deras skola. Vi fick dessvärre ett negativt svar från 

denna skola med motiveringen att eleverna på denna skola redan skulle vara med i två andra 

enkätstudier under de veckor som vi ville genomföra vår studie och att inga andra veckor 

kunde bli aktuella denna termin heller. Den tredje skolan bad deras rektor att vi skulle göra ett 
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brev till föräldrarna för alla elever som är under 15år för att få deras godkännande för att 

deras barn skulle få delta i enkätstudien. Brevet till föräldrarna kan ses som (se bilaga 1). På 

denna tredje skola blev vi tvungna att göra tre besök, först för att dela ut medgivande brev till 

eleverna samt sedan två dagar för att genomföra enkätstudien, första besöket för att hinna med 

alla 8:or på skolan som var på väg ut på praktik, och sedan en vecka senare för att genomföra 

studien på samtliga 7:or och 9:or som fått tillstånd och vill delta. 

Köns fördelning - Diagram 1:1 

 

Diagrammet ovan visar fördelningen mellan killar och tjejer som deltog i undersökningen. 

148 killar och 160 tjejer deltog i enkätstudien vilket motsvarar en fördelning på 48 % killar 

och 52 % tjejer.  

Enkätundersökning  

Valet av enkät som undersökningsalternativ gjordes i största del på grund av mängden elever 

som vi hade tänkt få med i rapporten. Då syften med undersökningen är att få ett stort 

undersöknings underlag för att kunna finna mönster i hur unga väljer fysisk aktivitet, så 

kändes 200-300 telefonintervjuer inte lika aktuellt som samma antal enkäter som kunde fyllas 

i på plats. Även om vi var införstådda med att svarsfrekvensen kunde ge ett stort bortfall eller 

liknande bekymmer, har forskning sagt att kortare enkätundersökning som görs på plats där 

elever är samlade tillsammans i en och samma lokal ger näst intill en hundraprocentig 

svarsfrekvens. Därför kände vi att en kvantitativ enkätundersökning ger oss bättre underlag än 

kvalitativa telefonintervjuer. (Esaiasson, 2012, s234)   
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När vi väl hade samlat in alla enkäter delade vi upp dem i olika kategorier. Först och främst 

samlade vi ihop alla årskurser från skola ett och skola två, vi gjorde högar på alla i årskurs 

7,8,9 från skolan 1 och årskurs 7,8,9 för skola 2. Vi gjorde detta för att dela upp statistiken i 

flera kolumner så att vi kunde se skillnader och likheter mellan skolor och årskurser. 

Delningen skedde ut efter svaren från första frågan, andra tredje och så vidare. Till exempel 

var fråga ett, om man var kille eller tjej och där kunde vi redan få en uppdelning mellan killar 

och tjejer. När väl det var gjort separerade vi på svaren på fråga två, om man var fysisk aktiv 

på fritiden. Från två högar blev det fyra och redan där såg vi ett bortfall på elever som inte var 

fysiskt aktiva vilket hjälpte oss i våra teoretiska hypoteser. På fråga tre, vilken aktivitet man 

sysslade med följde vi bara upp statistik på besvarade frågor, i och med det fick en större bild 

på den mest dominerande fysiska aktiviteten på fritiden. 
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Bortfall 
Bortfallet i skola 1 berodde till största del av att eleverna inte fick tillstånd hemifrån för att få 

delta i undersökningen.  Detta bortfall kom bland de elever som var under 15år, det vill säga 

samtliga elever i årskurs 7 och cirka hälften av alla elever i årskurs 8. Detta blev inget större 

problem i skola 2 då rektorn tog på sig allt ansvar angående undersökningen, så brev hem till 

målsman angående godkännande inte var nödvändiga. En annan aspekt till det höga bortfallet 

i årskurs 8 i skola 1 var att de gjorde sin undersökning med kort varsel på grund av att de 

skulle iväg på praktik den veckan undersökningen genomfördes för övriga på skolan. 

Bortfall - Diagram 1:2 

 

I diagrammet visas antal deltagare i undersökningen fördelat på de olika årskurserna. Samt 

antal elever som inte deltagit från varje årskurs. Bortfallet är som störst i årskurs 7 där 

samtliga elever var tvungna att ha målsmans tillstånd. Så det största bortfallet är på de som 

inte tagit med sig tillståndsblanketten åter. Men det är ett även bortfall på elever som inte varit 

närvarande den dagen som undersökningen genomförts i deras klass. Total svars frekvens på 

undersökningsgruppen blev 62,5%. 
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Validitet  
Validitet är en term som definieras i tre olika delar, begreppsvaliditet, reliabilitet och 

resultatvaliditet. Det första och andra begreppet behöver genomföras för att man ska få fram 

en validitet på det tredje.  

Begreppsvaliditet 
Begreppsvaliditet - Är hur frågor ställs och om de ger ut det svaret man söker efter när man 

ställer de. Den begreppsvaliditeten som finns i vår enkät finns kortfattat i svaret på fråga 2 (se 

bilaga 2), redan i den frågan svaras det på det syfte vi har med denna uppsats, om eleven 

håller på med en fysiskaktivitet på sin fritid. Utifrån svaren på fråga 1 (är du tjej eller kille) 

samt fråga 2 så kan vi direkt bearbeta enkätundersökningen till i tabeller. (Esaiasson, 2002, 

s67) 

Reliabilitet  
Reliabilitet - är frågan om resultatet kan blir det samma vid upprepad analys av 

datainsamlingen. Går testet att göra om på samma klass och samma antal elever och man får 

ut ett likadant svar. Detta går om man inte tar för lång tid på sig att göra om undersökningen. 

Eleverna utvecklas ständigt och deras livssituationer förändras. Elever som är med i denna 

undersökning i årskurs 7 kan med mycket stor chans ha ändrat sin fysiska aktivitet i årkurs 9. 

Samt blir resultatet olika i och med bortfallet.(Esaiasson, 2002, s67). 

Resultatvaliditet  
Bra begreppsvaliditet och reliabilitet ger en bra resultatvaliditet, vilket är samma sak som ett 

bra resultat i själva undersökningen, tolkningen av resultatet och diskussionen av resultatet. 

Även om undersökningsfrågorna inte går att vara helt reliabel då ungdomarnas i årskurs 7-9 är 

hela tiden är i ett utvecklande skede så kan man dock däremot göra denna undersökning mer 

reliabel genom att göra den årligen för samma skola och samma elever. I och med den 

utvecklingen som sker då kan man mer se en Reliabilitet i enkätfrågorna och det går då också 

att använda det som forskningsmaterial. (Esaiasson, 2002, s67) 

Etiska aspekter  

I och med att mer än 50 % av undersökningsgruppen var under 15 år så behövde vi informera 

elever och föräldrar om vår enkätstudie. Eftersom eleverna representerar en verksamhet som 

är skolan så kunde vi inte ta oss rätten till att alla skulle vara med på undersökningen. Vi 
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kontaktade rektorerna på skolorna i god tid och berättade om vår C-uppsats, när vi väl fick 

godkännande från rektorerna att utföra undersökningen gjorde vi personliga besök med 

informationsblad som eleverna skulle ta med sig till sina föräldrar. Eleverna som var under 

15år var tvungna att ha föräldrars godkännande (se bilaga 1) för att kunna delta. (Patel & 

Davidson, 1994, s51). 
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Resultatredovisning 

I denna del kommer de resultat som vi fått fram i dels enkätstudien samt de svar vi fått i de 

utförda intervjuerna. Samtliga resultat och procentsatser är från de som svarar. Det finns alltså 

ett mörkertal mot hela undervisningsgruppen då vi bortsett från de som inte deltagit i 

undersökningen då vi presenterat våra resultat. 

Enkätstudien 
Vi har valt att presentera våra resultat främst med hjälp av cirkeldiagram men även liggande 

stapeldiagram. Samtliga diagram har en analys och förklaring på vad som kan avläsas i 

diagrammen.  

Fysisk aktivitet tjejer åk7-9 - Diagram 2:1 

 

 

I Ovanstående diagram visas den fysiska aktiviteten för tjejer i årskurs 7-9. Av det 44 

tillfrågade tjejerna i årskurs 7 så svarade 39stycken Ja på frågan ”Utövar du någon fysisk 

aktivitet på fritiden”, och 5 stycken svarade Nej på samma fråga. Av det 39 tillfrågade tjejerna 

i årskurs 8 så svarade 33stycken Ja och 6 stycken svarade Nej på samma fråga. Av det 75 

tillfrågade tjejerna i årskurs 9 så svarade 57stycken Ja och 18 stycken svarade Nej på samma 

fråga. 

82% 

18% 

Fysisk aktivitet hos tjejer 

Fysisktaktiva 

Ej fysisktaktiva 
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Fysisk aktivitet killar åk7-9 Diagram 2:2 

 

 

I Ovanstående diagram visas den fysiska aktiviteten för killar i årskurs 7-9. Av det 31 

tillfrågade killarna i årskurs 7 så svarade 27stycken Ja på frågan ”Utövar du någon fysisk 

aktivitet på fritiden”, och 4 stycken svarade Nej på samma fråga. Av det 49 tillfrågade 

killarna i årskurs 8 så svarade 34stycken Ja och 15 stycken svarade Nej på samma fråga. Av 

det 68 tillfrågade killarna i årskurs 9 så svarade 61stycken Ja och 7 stycken svarade Nej på 

samma fråga.  

 

Dessa siffror kan sättas i relation till tidigare forskning som kommit fram till att 86 % av 

ungdomar i åldrarna 13-20år är aktiva i någon form av förenings idrott. (Trondman, 2005, 

s39)  
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Val av aktiviteter tjejer - Diagram 3:1 

 

 

I ovanstående diagram ser vi resultatet av de mest dominerande olika fysiska aktiviteterna för 

tjejerna (se bilaga 2). I enkäten hade man möjlighet att ge fler än ett svar. I sektionen annat 

fanns dessa fysiska aktiviteter nämnda: Årskurs 7: ”scouterX2” ”jag är ute och springer”, 

”simning”. Årskurs 8: ”Hemma gym” ”tränar och springer hemma” ”tränar självständigt”, 

”springer” Årskurs 9: ”Skytte”. I enkäterna visades också ett stort samband mellan att träna på 

gym och att spela bollsporter i årskurs 9.  

 

Dessa resultat kan sättas mot riksidrottsförbundets statistik på vad som är den vanligaste 

föreningsidrotten för tjejer, där fotboll kom på första plats och ridsport på en andra plats. I 

denna statistik så skiljer de ut de olika bollsporterna medan vi har dem samlade under en 

punkt. (Idrotten i siffror, 2010, s3) I vår statistik så visar ridsporten på att vara den 
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dominerande aktiviteten i de högre åldrarna medan bollsporten ligger bättre till i de lägre 

åldrarna. 

Val av aktiviteter killar- Diagram 3:2 

 

 

I ovanstående diagram ser vi resultatet av de mest dominerande olika fysiska aktiviteterna för 

killarna (se bilaga 2). I enkäten hade man möjlighet att ge fler än ett svar. I sektionen annat 

fanns dessa fysiska aktiviteter nämnda: Årskurs 7: ”motocross”. Årskurs 8: ”Tränar hemma”, 

”springer”, ”SSRS” (sjöräddningssällskapet). Årskurs 9: ”övar fingrarna med Tv-spel”. 

”kondition, löpning”, ”Racing, kanot”, ”cyklar”. I enkäterna visades också ett stort samband 

mellan att träna på gym och att spela bollsporter i årskurs 9.  

 

Resultaten i denna undersökning stämmer väl överens med de siffror som 

riksidrottsförbundets presentera 2010, där fotboll, innebandy och ishockey är de tre största 

41,07% 

4,17% 
8,33% 0,60% 

25,60% 

0,00% 

4,76% 

0,00% 

0,00% 

1,19% 
14,29% 

Val av aktiviteter killar 

Bollsport 

Racketsport 

Vintersport 

Dans 

Gym 

Hästsport 

Kampsport 

Friidrott 

Redskapsgymnastik 

Friluftsliv 

Annat 



 24 

sporterna. (Idrotten i siffror, 2010, s3) Där både fotboll och innebandy går in under vår 

samlingsterm. 

Mängd fysiskaktivitet tjejer - Diagram 4:1 

 

 

I ovanstående diagram visas mängden fysisk aktivitet per vecka för tjejer årskurs 7–9. 

Fördelningen mellan årkurserna är: 

 

Årskurs 7: 0 personer var fysisk aktiva mindre än 1ggr/vecka. 11 stycken var fysisk aktiva 1-

2ggr/vecka. 10 stycken var fysisk aktiva 3-4ggr/vecka och 17 stycken var fysisk aktiva mer än 

4ggr/vecka.  

 

Årskurs 8: 0 personer var fysisk aktiva mindre än 1ggr/vecka. 7 stycken var fysisk aktiva 1-

2ggr/vecka. 19 stycken var fysisk aktiva 3-4ggr/vecka och 7 stycken var fysisk aktiva mer än 

4ggr/vecka. 

 

Årskurs 9: 1 person var fysisk aktiva mindre än 1ggr/vecka. 17 stycken var fysisk aktiva 1-

2ggr/vecka. 15 stycken var fysisk aktiva 3-4ggr/vecka och 22 stycken var fysisk aktiva mer än 

4ggr/vecka. 
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Mängd fysiskaktivitet killar - Diagram 4:2 

 

 

I ovanstående diagram visas mängden fysisk aktivitet per vecka för killar årskurs 7–9. 

Fördelningen mellan årskurserna är: 

 

Årskurs 7: 1 person var fysisk aktiva mindre än 1ggr/vecka. 8 stycken var fysisk aktiva 1-

2ggr/vecka. 11 stycken var fysisk aktiva 3-4ggr/vecka och 7 stycken var fysisk aktiva mer än 

4ggr/vecka. 

 

Årskurs 8: 1 personer var fysisk aktiva mindre än 1ggr/vecka. 14 stycken var fysisk aktiva 1-

2ggr/vecka. 15 stycken var fysisk aktiva 3-4ggr/vecka och 4 stycken var fysisk aktiva mer än 

4ggr/vecka. 

 

Årskurs 9: 0 personer var fysisk aktiva mindre än 1ggr/vecka. 10 stycken var fysisk aktiva 1-

2ggr/vecka. 29 stycken var fysisk aktiva 3-4ggr/vecka och 21 stycken var fysisk aktiva mer än 

4ggr/vecka. 
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Mängd fysiskaktivitet totalt – Diagram 4:3 

 

 

I ovanstående diagram visas en sammanställning av mängden fysisk aktivitet per vecka för 

samtliga elever som svart att de är fysiskt aktiva. 1 % av de tillfrågade är aktiva mindre än 

1gång i veckan, 27 % av de tillfrågade är aktiva 1-2 gånger i veckan, 40 % av de tillfrågade är 

aktiva 3-4 gånger i veckan och 32 % är aktiva mer än 4 gånger i veckan.  

 

Riksidrottsförbundet har gjort en liknad sammanställning av mängden fysisk aktivitet och valt 

att dela in det i fler svarsalternativ samt en större åldersgrupp. Deras åldersgrupp är 7-20år 

och har svarsalternativen: Minst 5gånger/vecka, 3-4 gånger/vecka, 1-2gånger i veckan, 1-

3gånger per månad, mer sällan och aldrig. För att kunna dra jämförelse mot våra resultat så 

slog vi i hopp deras 1-3gånger i månaden och mer sällan samt satte deras minst 5 gånger i 

veckan mot vår mer än 4 gånger i veckan. Samt att vi räknade om deras procentsats för att få 

bort de ej fysiskt aktiva som inte är tillfrågade i våran studie. 
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Som kan ses av tabellen så stämmer inte de gamla siffrorna från Riksidrottsförbundet med de 

siffror vi fått i vår studie. Detta kan bero på att vi kommit till skolor där de har en hög fysisk 

aktivitet, vilket kan vara fallet då båda skolorna i vår studie har idrottsprofiler. Eller den större 

åldersgruppen i Riksidrottsförbundets statistik som kan ge de annorlunda siffrorna. 

(Idrotten i siffror, 2010, s5) 

Vad för anledning som legat bakom valet av en viss aktivitet för tjejer - Diagram 5:1 

 
 

Detta diagram visar vad de kvinnliga respondenterna har svarat att de har haft för motiv till att 

börja med en viss fysisk aktivitet. Som kan avläsas av diagrammet så är de dominerande 
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anledningarna det allmänna intresset den största anledningen följt av påverkan från vänner 

och föräldrar som varierar som andra plats. Vad det gäller antalet som fått intresset från 

skolundervisningen så svarade 1-2 elever per klass att det var anledningen. Under annat 

kategorin har flera svarat att syskon eller andra släktingar varit orsaken till att de börjat. Några 

direkta skillnader mellan de olika aktiviteterna på motiverande faktor går ej att urskilja.  

Vad för anledning som legat bakom valet av en viss aktivitet för killar - Diagram 5:1 

 
 

Detta diagram visar vad de manliga respondenterna har svarat att de har haft för motiv till att 

börja med en viss fysisk aktivitet. Precis som för tjejerna så är allmänt intresse största 
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anledningen till val av aktivitet för de flesta aktiviteter. Näst efter det allmänna intresset 

kommer föräldrar och vänner som är ganska jämna i de olika aktiviteterna. Avvikelsen 

kommer i vintersport och racketsport som domineras av annan anledning och vänner.  

Anledning till fysiskinaktivitet hos tjejer - Diagram 6:1 

 

I ovanstående diagram visas den fysiska inaktiviteten hos tjejer i samtliga årskurser. Av vad 

som kan avläsas så är det ingen som slutar på grund av att föräldrarna sätter stopp för 

utövandet. Främst i årkurs 9 så finns det ett negativt intresse för fysiskaktivitet vilket ser ut att 

ha växt med åren. Tillgången till vissa aktiviteter i ungdomarnas närområde sätter även stopp 

för vissa. Bara en elev har svarat att det de vill utöva är för dyrt. Grupptrycks effekten ser inte 

ut att ha någon större roll i anledning till att inte utöva vissa aktiviteter men den utgör 

fortfarande en del av elevers val till fysiskinaktivitet. Under svaret annat så har det kommit 

blandade orsaker. Några exempel är ”kommer inte på något jag vill göra”, ”slutade på grund 

av allvarlig rygg och knäskada i årskurs 8”, ”det blev för tråkigt efter ett tag”, ”för farligt”, ”är 

lat” samt 3 stycken som ”inte har tid”.  

 

Av tidigare studier har ledarens roll varit en av det fyras största orsakerna till att eleverna 

slutar med föreningsidrott. Sporten förlorar attraktionsvärde för eleven då ledaren inte tillåter 

dem vara delaktiga i match spel eller då tränings metoden inte anses som rolig (Trondman, 

2005, s121). Vilket kan läsas av svaret från en av eleverna som svarade annat och ”det blev 

tråkigt efter ett tag”.  
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Det kan även vara en brist i utmaning då eleven kan ha varit på en högre nivå än vad 

träningen varit upplag för och då har hon inte fått någon stimulans och möjligen förlorat 

eventuellt flow i den fysiska aktiviteten. (Csikszentmihalyi, 1990, s126) 

Anledning till fysiskinaktivitet hos killar - Diagram 6:2 

 

 

I ovanstående diagram ser man en ökning av brist på intresse att vara fysisk aktivitet och att 

utövandet av idrotten inte finns i närheten i årkurs 8.  Men en stor minskning både i årkurs 7 

och årkurs 9. Inte heller killar stoppas i sitt val av fysisk aktivitet av sina föräldrar. För killar 

verkar inte den ekonomiska faktorn vara ett hinder för idrotts utövande. För killarna i 

undersökningen verkar inte avsaknaden av kompisar som utövar en speciell idrott var 

problemet till fysisk inaktivitet, endast en av de tillfrågade (i samtliga årskurser) mot hos 

tjejerna där 5 tjejer saknade vänner för den aktivitet de är intresserade av. Under svaret annat 

så har det kommit blandade orsaker. Några exempel är två stycken ”har inte tid” samt ”står i 

kö för trampolin”. 

 

Detta går att disksskutera om det skulle vara en trend idrott i fråga som en grupp personer vill 

börja med men som inte finns i området de bor i. Däremot går det inte att klar ställa detta då 

undersökningen har gjorts i två olika skolor från olika platser.  
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Elevers önskemål på aktiviteter i idrott och hälsa undervisningen 
På den sista frågan av enkäten så fick eleverna svara på om det fanns något som de saknade i 

idrott och hälsa undervisningen och vad det skulle vara samt varför de vill ha med det. Här 

kommer vi presentera ett urval av citat från de svar vi fick av eleverna. 

 

”Mer innebandy och fotboll” 

”Extremsporter” 

”Höjdhopp och mer hoppande av trampets – inga löjliga övningar” 

”Jag skulle vilja spela hockey” 

”Enduro” 

”Parkour för det verkar roligt” 

”Innebandy vill jag spela mer, jag vill ha mer badminton” 

”Åka och gymma med klassen på lokal gymmet” 

”Boxning” 

”Lacrosse verkar väldigt roligt, tennis och karate hade varit roligt at testa på i skolan” 

”Simning är kul och givande mer gymnastik”  

”Hästsport, dans och cheerleading, karate, yoga, mer friidrott för det skulle vara kul att 

pröva på” 

”Rullstolsbasket för det verkar kul”  

”Fäktning och typ udda danser, afrikansk, dancehall” 

”Annan dans än bugg och juldans för f*&?” 

”Vi kör aldrig några kampsporter (utom boxning) men jag tror många skulle tycka det var kul 

att pröva på judo karate och ju-jutsu”  

”Curling”  

”Streetdance och kampsport” 

”Mer om kropp och hälsa det känns viktigt”  

”Amerikanskfotboll för det är en rolig och tuff sport” 

”Jag vill leka mer”  

”Jag vill inte ha så många lekar” 

”Klättra på klätterväggen” 

 

Det finns både elever som vill ha mer av de populäraste fysiska aktiviteterna men även de 

som vill ha mindre av dem. De svar som är för snarlika varandra har utelämnats för att inte bli 

för upprepande.   
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Diskussion 

Som ett resultat av vår undersökning kan vi i alla fall glädjas åt att majoriteten i procent av de 

antal eleverna i skola 1 och skola 2 är fysisk aktiva på sin fritid. Däremot har vi haft ett stort 

bortfall på elever från årskurs 7 och årskurs 8 på grund av deras ålder inte gav de 

självständighet till enkäterna. Vi har ett totalt bortfall på 38,5% som inte kunde delta i studien, 

vi har i och med det spekulerat lite om orsaken till detta har varit att eleverna ej är fysiskt 

aktiva som har informerat sina föräldrar om detta och föräldrarna har i sin tur tackat nej till 

delaktigheten i vår undersökning på grund av olika faktorer. Vi återkommer gärna till 

faktorerna som socialt status, den ekonomiska frågan, utbildningen och området har givit en 

påverkan till bortfallen från föräldrarnas sida. Ur ett etiskt perspektiv valde vi att göra denna 

enkätundersökning frivillig så att elever med svåra sociala och ekonomiska faktorer skulle 

kunna ta avstånd till detta utan att känna någon form av besvikelse, sorg eller utanförskap. Vi 

tänker oss att samma situation kan komma från föräldrarnas sida, vi hade tankar i bakhuvudet 

om att frågor från föräldrar skulle driva in med informationsbladet vi gav de eleverna som var 

under 15 år om hur vi tänkte med när vi gjorde denna undersökning om att det skulle vara 

elever som kände sig utanför. Däremot fick vi inga sådana mejl som vi hade haft med som 

kontaktreferens till oss (se bilaga 1). Säkerligen fanns det fler aspekter som slarviga elever 

som glömde att visa upp lappen till föräldrarna eller föräldrar som inte alls brydde sig men 

oron från föräldrar hade vi nästan hoppats på att se. 

Fysiskt aktiva tjejer 
Som vi har sett på tabellerna i denna uppsats så ser vi att de flesta fysiskt aktiva tjejerna är i 

årskurs 7, men det är viktigt att ta hänsyn till det mörkertal av de eleverna som inte kunde 

vara med på grund av olika faktorer. Om det nu så är fallet så blev färre och färre tjejer fysiskt 

aktiva ju äldre de blev och högre upp i årskurserna. Detta har förmodligen en stor påverkan på 

att eleverna inte har tid att ägna sig åt den fysiska aktiviteten på grund av skolan, kravet 

mellan skolan och den fysiska aktiviteten ändrar sig ofta mer i högre åldrar, speciellt i årskurs 

9 då det är sista året av högstadiet och en trappa upp mot vuxenlivet och 

gymnasieutbildningen (Jakobsson & Engström, 2008 s10-11).  

Fysiskt aktiva killar 
Tabellerna på killarna skiljer sig däremot stort i jämförelse med tjejernas. Där är det absolut 

största bortfallet på ej fysisk aktiva killar vid årskurs 8 och elever vid årskurs 7 13 % och 
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årskurs 9 10 % skiljer sig enbart på runt 3 % medans det är hela 31 % på årskurs 8. Det här 

kan bero på flera faktorer, bland annat kompisfaktorn som vi såg var mycket stor i valet av 

aktivitet. Om då en vänskapsskara väljer aktiviteter som inte innefattar fysisk aktivitet så blir 

det därför en större grupp fysiskt inaktiva. Men att verkligen utröna vad som är orsaken till 

den högre andelen inaktiva i årskurs 8 bland pojkar går inte att säga något säkert om med det 

underlag denna undersökning givit.  

 

Dock av alla de elever som kämpar sig igenom högstadiets skolgång för att bli elitspelare i 

olika typer av sporter blir gymnasiet en lättare bit. Det på grund av det blir mer valbart och 

inte lika obligatorisk med utbildningen och eleverna kan välja att studera eller träna i sitt eget 

tempo. (Fallby, 2004, s57 & 140).  

Den dominerande fysiska aktiviteten 
Generellt är den mest dominerande fysiska aktiviteterna bollsport, gym och hästsport. Inte så 

överraskande är den mest populära fysiska aktiviteten i skola 1 och skola 2 just fotboll då den 

har varit en dominerande sport långt bak i tiden i Sverige som även nämnts tidigare. Historiskt 

så har fotboll varit en dominerande sport, runt 1980-talet har forskning statistik visat att 43 % 

pojkar mellan 7-9år runt Stockholms område hade fotboll som val av föreningsidrott. Det blev 

en höjning på 2 % vid 10-12 år. 13-15 år sänktes pojkars intresse för fotbollen som 

föreningsidrotten till 33 % men det var fortfarande det dominerande förenings utövande. På 

andra plats finner vi Ishockey som populäraste föreningsidrotten på 17 % 7-9år och 10-12 år 

och 13 % 13-15år. Tredje platsen varierade lite mellan olika fysiska sporter där tennis 

kommer på tredjeplats 7-9år med 9 %, simning på 8 % 10-12år och golf på 7 % 13-15år. För 

tjejer visar statistiken att den populäraste föreningsidrotten för åldern 7-9år var gymnastik på 

16 %. Däremot var fotboll den största fysiska aktiviteten med 26 % 10-12år och 23 % 13-

15år. Fotbollen finns på en andra plats för 7-9 åringar på 12 % och ridning på för 10-12år och 

13-15år på 13 % och 10 %. På tredje platsen varierar det mer med simning på 6 % för 7-

9åringar, gymnastik 10-12 år på 13 % och delat gymnastik och volleyboll på delad plats med 

6 % för 13-15år. (Forsberg, 1990, s24). 

 

Enligt vår enkät är det så att killar håller mest på med gym och bollsporter som fysisk 

aktiviteter på fritiden. Speciellt i årskurs 9 då vi såg en klar majoritet av elever som hade 

bollsport och gym tillsammans som fysisk aktivitet på fritiden. Däremot finns den faktorn att 

många gym i Sverige inte tillåter barn under 15år använda sig av deras anläggningar och 

därför är inte gym ett vidare intresse vid fysisk aktivitet för årskurs 7 och årskurs 8. Det ses 
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dock skillnad på detta för tjejer i årskurs 7 och årskurs 8 som är klart högre antal än vad killar 

är i att träna på gym. Vid vidare diskussion har vi spekulerat över i att det kan ligga till så att 

aerobicspass är mer populära bland det kvinnliga könet än vad det är hos män och 

anläggningar tillåter barn under 15 år vara delaktiga i sådana men inte att vara delaktiga vid 

själva redskapen på gymmet (Friskis och Svettis).  

 

Av de tjejer som deltog i vår enkät kan även här se att bollsport är en av de mer utövade 

fysiskaktiviteterna, däremot är det en markant ökning på tjejer i årskurs 9 som utövar någon 

form av hästsport än vad det både är i bollsport och hästsport vi årskurs 7 och årskurs 8. Detta 

kan också ha att göra med vilken ålder man ska ha för att ha tillåtelse att börja med sporten i 

en förening. Likaså är även här fallet med gym. En intressant aspekt är att tjejer i årskurs 7 är 

mer aktiva på gym en tjej i årskurs 8 för att sedan öka kraftigt i årskurs 9. 

 

Även om det har varit så att faktorer som kön, social markör, område och ekonomi har varit i 

åtanke i denna diskussion så börjar även ålder visa en bidragande faktor.  

 

I bollsportskategorin har vi fler idrotter än fotboll, i bollsport räknas nästan allt som utövas 

med en boll, vilket är en vanlig fysisk aktivitet att utöva.  

 

Som framkommer av elevernas egna förslag på vad de vill pröva på under idrott och hälsa 

undervisningen så vill många ha mer av vad de redan kan och är bra på. De vill dels kunna 

visa för sina klasskamrater att de är bra på något som inte alla är insatta i men det kan även 

vara den egna upplevelsen av att det är roligt som gör att de vill ha det i sin skolgång också. 

Att de vill uppnå flow även under sin skolgång. (Csikszentmihalyi, 1990, s123) 

Vissa av de aktiviteter som eleverna föreslår kan vara svåra att genomföra under den vanliga 

undervisningen. Men kan vara föremål för friluftsdagar då eleverna kan få möjligheter att 

testa på fysiskaktiviteter i föreningar och klubbar i sin närmiljö. 

Antal gånger  
Av tjejerna i årskurs 7 så är 71 % aktiva mer än 3 gånger i veckan. 0 % är aktiva mindre än en 

gång 1 veckan. 45 % är aktiva 4 eller mer gånger i veckan och 26 % 3-4 gånger i veckan. 

Däremot blir det en klara skillnad på killarna i årskurs 7. Där har vi redan 4 % som är aktiva 

mindre än en gång i veckan. samt halveras nästan procentsats i elever som är aktiva mer än 4 

gånger i veckan men fördubblats nästan på träning 3-4 gånger i veckan med 41 %. Träning 1-

2 gånger i veckan håller samma procentsats som det gör hos tjejerna med 29 %. 
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Tjejer i årskurs 8 har inte de heller någon som inte tränar mindre än 1 gång i veckan. Det är 

lika i procentsats mellan elever som tränar mer än fyra gånger i veckan och 1-2 stycken på 21 

%. Gladligen kan vi se att mer än 58 % är aktiva 3-4 gånger i veckan vilket är en bra ökning i 

procent än i årskurs 7. Däremot finns det ett större bortfall i årskurs 7 än vad det finns i 

årskurs 8 vilket gör inte procenten riktigt lika rättvisa. Killarna i årskurs 8 har också olikt 

tjejerna en liten grupp som tränar mindre än 1 gång i veckan, den ligger på 3 % vilket är i alla 

fall en sänkning på en procentenhet från årskurs 7. Killar i årskurs 8 som är fysiskt aktiva 1-2 

gånger är 41 % och 3-4 gånger är 44 %, är det i alla fall en ökning från årskurs 7 1-2 gånger i 

veckan som låg på 29 %. den största skillnaden är på 12 % av killarna i årskurs 8 som tränar 

mer än 4 gånger i veckan. Detta kan man tro är en minskning som fortsätter till årskurs 9 men 

så är inte fallet. 

 

I årskurs 9 händer något annorlunda för tjejerna. För första gången är det ett procent antal som 

tränar mindre än 1 gång i veckan, det är förvisso bara 1 tjej men det är en skillnad från årskurs 

7 och årskurs 8. Den största ökning sker från årskurs 8 då det blev en minskning på tjejer som 

tränar mer än 4 gånger i veckan från årskurs 7. I årskurs 9 blir en höjning till nästan samma 

procent antal som i årskurs 7, från näst intill halveringen från årskurs 8. Förändringen i 

killarnas tabell i årskurs 9 från årskurs 7 och 8 är att dessa inte har någon som är fysisk aktiv 

mindre än 1 gång i veckan. 1-2 gångers träning sjunker också och det blir en stor höjning på 

killar i årskurs 9 som tränar mer än 4 gånger i veckan på 35 % i jämförelse med från årskurs 8 

där bara 12 % är lika aktiva. Vi tror att åldern har största betydelsen i detta då som nämnt 

tidigare har fler elever i årskurs 9 tillgång till att träna på gym. 

Anledning 
Den största förhoppningen vi hade med resultatet vi skulle få av enkätundersökningen var att 

många elever skulle ha fått inspiration till den fysiska aktiviteten som de håller på med från 

idrott och hälsa lektionerna. I årskurs 7 var det 8 % killar och 8 % tjejer vilket resulterar i 3 

stycken killar och 2 stycken tjejer. Årskurs 8 var 5 % för både tjejer och killar vilket blev två 

personer per årskurs och i årskurs 9 var det 3 % tjejer, vilket blev 2 stycken och 4 % killar 

vilket blev 3 stycken. Vi förstår varför idrott i högstadiet inte har många elever som 

inspirerats av den då majoriteten av elever som börjar med föreningsidrott är runt 6-9 års 

ålder, vilket skulle vara från förskolan till årskurs 3 (Trondman, 2005, sid 55). Skolans 

styrdokument för lågstadiet är egentligen inte att låta eleverna hitta en idrottsaktivitet som de 
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kan hålla på med på fritiden utan låta de utveckla sig i dans, lekar, samarbete och musik. (Lpo 

94)  

 

Den mest dominerande orsaken till att eleverna började med den fysiska aktiviteten var 

allmänt intresse för sporten/aktiviteten/föreningen. Detta utgjorde nästan runt 30 % på alla 

årskurser tjejer och killar förutom killar årskurs 8 där både vänner och föräldrar var en större 

orsak till val av aktivitet, och det allmänna intresset bara låg på 19 %. Mellan föräldrar och 

vänner som orsak är det varierande mellan olika åldrar och kön, generellt av en överblick kan 

man se att föräldrar har mer påverkan än vad vänner har då detta ofta ligger på 22-27 % 

medan vänner ligger på 16-22 %. Det är dock fortfarande en skillnad på killarna i årskurs 8 

där hela 33 % är vänner och 27 % är föräldrar. En av de största orsakerna till svaret “annan 

anledning” var att syskonen eller andra nära släktingar var delaktiga i val av fysisk aktivitet, 

detta har vi dock inte valt till svaret “föräldrar bidrog till att jag började med idrotten” då vi 

ansåg att föräldrarnas inflytande har en större påverkan än vad både syskon och släktingar 

har. 

 

I det allmänna intresset kan det innefatta många anledningar. Som våran förhoppning att 

skolan skulle vara en dominerande faktor. Eleverna kan i en ung ålder fått en första 

introduktion till en aktivitet under en idrott och hälsa lektion för att sedan ta reda på mer om 

aktiviteten och börjat titta på sport rapporteringar och bildat ett större och större intresse kring 

sporten och kanske funnit några idoler/favoriter och sedan börjar med idrotten själva. Så även 

fast det första kornet av intresse kanske kommit från en idrotts lektion så är det inte den källan 

som eleven känner som anledningen till att de börjat med aktiviteten. Denna fråga kan vi 

dessvärre inte få svar på med den studie vi själva gjort utan det kräver en mer kvalitativ studie 

för att kunna utröna.  
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Slutkommentar 

I denna studie har vi fått den positiva bilden av de som undersökts att en stor andel är fysiskt 

aktiva på sin fritid. Det har även en hög aktiveringsgrad då flera av eleverna är fysiskt aktiva 

3 till 4 gånger i veckan men även flera som är igång mer än 4 gånger i veckan. Studien visar 

även att det är en variation i vad eleverna valt att aktivera sig med, även om bollsporten 

fortfarande är den dominerande fysiska aktiviteten. Det finns några som aktiverar sig genom 

friluftslivet men det är en tapper liten skara. Här finns en uppgift för lärare i idrott och hälsa 

att göra aktiviteten, inom friluftsliv, på idrott och hälsa lektionerna mer lockande. En trend 

som kan ses i denna undersökning är att friidrotten just nu är lågt prioriterad, då bara en av 

alla tillfrågade elever utövade denna fysiska aktivitet på sin fritid, vilket kan vara en reaktion 

på att Sverige just nu inte har någon framstående friidrottare på elitnivå. Överlag så tror vi att 

trender inom idrottsvärlden är väldigt viktiga för vad elever väljer för idrotter. T.ex. så var det 

nu nästan 4år sedan ett sommar-OS, som är en större händelse för friidrott, gick av stapeln, 

vilket kan förklara bristen på friidrottsutövare.  

 

Den största skillnaden mellan könen som vi fick fram, var den i val av fysiskaktivitet, då 

ridsport var en dominerande fysiska aktivitet hos tjejer men helt saknade utövare hos killarna. 

Även om inte skolan är den största påverkningsfaktorn för eleverna i deras val av 

fysiskaktivitet så lyckas skolan i idrott och hälsa undervisningen att få ungefär 1 till 2 elever i 

varje klass att hitta en fysiskaktivitet som passar just dem från sin skoltid.  

 

Två av de stora faktorerna till att elever håller sig fysisk aktiva är deras föräldrar och deras 

vänner då de bidrar till ett intresse för den fysiska aktiviteten. Om skolan skulle kunna ta hjälp 

av detta på något sätt så tror vi det skulle bli en ökad svarsfrekvens till att skolan bidrog till 

val av fysisk aktivitet. En sådan hjälp skulle kunna vara att ta hjälp av föräldrar att komma in 

och instruera om idrotter och hälsa som de är bra på, höra av sig till dem och se om de kan 

bidra till studiebesök till föreningslokaler eller dylikt. Anordna studiedagar som man kan göra 

tillsammans med föräldrar och ta del av varandras kunskaper. Det största problemet i dessa 

idéer är som beskrivet av själva lärarna, brist på tid. Om man ska utföra heldagar med prova-

på-aktiviteter så krävs det tid och resurser som försvinner från annan undervisning. Då och då 

inträffar idrottsdagar med resor till Sälen, paddling av kanot och liknande. Men inträffar dessa 

tillräckligt ofta? Om så skulle vara fallet så borde det finnas en större svarsfrekvens på att 

elever har fått testa på det de vill och känner sig mättade med det breda utbudet som ges från 
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skolan. Dessa dagar kanske inte ses som skola av eleverna och därför svarar inte eleverna att 

det börjat med fysisk aktivitet tack vare idrottsdagar. Även om inspiration till att börja vara 

fysiskt aktiv kommer under dessa dagar. Som lärare kan det vara bra att ha samarbete och 

kontakt med de lokala sportklubbarna och föreningarna för att kunna slussa vidare de elever 

som finner intresset för en fysisk aktivitet, under idrott och hälsa undervisningen, till att 

kunna utöva aktiviteten på sin fritid.  

 

Denna kvantitativa forskning kan utmynna till flera kvalitativa forskningsområden för att 

verkligen utröna vilka faktorer och känslor som gör att elever börjar med speciella idrotter. 

Mycket äldre forskning och statistik har varit från 80-90 talet och den tidens ungdomar är 

dagens föräldrar. I och med det kan man dra kopplingar till föräldrarnas påverkan på vad 

deras barn gör på sin fritid. Har ”fotbollsfarsan” varit den drivande kraften till att eleven har 

valt fotboll som sin fysiska aktivitet? Detta är en gren som går att forska vidare på som så 

mycket mer om ungas idrottsvanor.   
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Bilagor 

Bilaga1 
Hej! 

 

Vi är två studenter på Uppsala universitets som studerar på lärarprogrammet och 

skriver en C-uppsats i ämnet Idrott och hälsa.  

 

Vår uppsatts är tänkt att handla om hur idrott och hälsa ämnet i skolan främjar till 

fysisk aktivitet på fritiden. För att kunna undersöka detta så önskar vi få genomföra en 

enkät studie på bland annat ditt barns skola. Studien kommer rikta sig till elever i 

årskurs 7-9. 

 

Vi önskar att få tillstånd från dig som målsman att ditt barn kan medverka i denna 

undersökning. Enkät undersökningen kommer vara helt anonym och omfattar ca 10 

frågor som tar 10-20 min att besvara.  

 

För att ge tillstånd för ditt barn att medverka, fyll i den nedre delen av detta brev som 

eleven sedan kan lämna till sin lärare. 

 

Om ditt barn är över 15år så behövs inte ditt tillstånd men undersökningen är så klart 

frivillig och därför får ditt barn själv avgöra om han/hon vill delta. 

 

TACK FÖR MEDVERKAN!!!! 

 

Några frågor så kan vi nås på dessa 

mejladresser:   Hubert.Dobroniak.3665@student.uu.se 

Samuel.Ekstrom.9511@student.uu.se 
 

 

 
Jag _______________________________ ger mitt tillstånd  

         (texta) 

 

 

så som målsman för__________________________________ 

             (texta) 

 

att mitt barn får delta i denna enkätstudie som syftar till att undersöka ämnet Idrott och hälsas del i 

elevers val av fysiska aktiviteter på sin fritid. 

 

 

 

___________________________________  __________ 2012 

                målsmans underskrift               datum 

  

mailto:Hubert.Dobroniak.3665@student.uu.se
mailto:Samuel.Ekstrom.9511@student.uu.se
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Bilaga2  

Fysiskaktivitet på fritiden 
 
1.1 Vad har du för kön:  

☐ Kille. 

☐ Tjej. 

 

1.2 Vilken årskurs går du i: 

☐ åk 7. 

☐ åk 8. 

☐ åk 9. 

 

2.1. Utövar du någon idrott/fysisk aktivitet på fritiden (Om nej, gå till fråga 4)? 

☐ Ja. 

☐ Nej. 

 

2.2 Om Ja, vilken? (du får välja mer än ett alternativ) 

☐ Bollsport.  ☐ Hästsport. 

☐ Racketsport.  ☐ Kampsport. 

☐ Vintersport.  ☐ Friidrott. 

☐ Dans/rytmisk idrott. ☐ Redskapsgymnastik. 

☐ Tränar på gym. ☐ Friluftsliv. 

 

☐ Annan aktivitet __________________________________________ 

 

2.3 Hur ofta utövar du denna aktivitet eller i övrigt är fysiskt aktiv. 

 ☐ mindre än 1ggr/vecka. ☐ 1-2 ggr/vecka. 

 ☐ 3-4ggr /vecka.  ☐ mer än 4ggr/vecka. 

  

 

3.1 Om du svarat ja på fråga 2.1, hur började du med idrotten? 

☐ Intresset växte fram efter att jag prövade på aktivitet under skoltid. 

☐ Har haft allmänt intresse för idrotten. 

☐ En eller flera vänner som fick mig att börja.  
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☐ Föräldrarna bidrog till att jag började med idrotten. 

☐ Minns inte 

☐ Annan anledning: ___________________________________________ 

 

         ___________________________________________ 
 

         ___________________________________________ 

 
3.2 Om intresset för aktiviteten kom under skoltid, vad i lektionen gjorde så du 
ville testa den på din fritid? 
 
___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

 
4. Vad är orsaken till att du inte har börjat med någon form av fysisk aktivitet? 
(om du svarat ja på fråga 2.1 så gå till fråga 5) 

☐ Inte intresserad.                ☐ Det jag är intresserad av finns inte i min 

närhet. 

☐ Får inte för föräldrar.         ☐ För dyrt. 

☐ Ingen av de jag känner håller på med det. 

 

☐ Annat:________________________________________________ 

 

 

5. Är det någon aktivitet som du saknar i din idrott- och hälsoundervisning och 
skulle vilja få möjlighet att pröva på under lektionstid? 

☐ Ja 

☐ Nej 

 

Om du svarade ja, vilken eller vilka aktiviteter är det du vill prova på och varför?  
 

___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 

 
Tack för din medverkan!  
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Bilaga 3 
I den kursplan som årskurs nio går efter och de senaste årskullarna gått efter så 

står det att  

 

“Ämnet skall även väcka nyfikenhet och intresse för nya aktiviteter. Ett 

grundläggande syfte med ämnet är också att skapa förutsättningar för alla att 

delta i olika aktiviteter på sina egna villkor”, (lpo 94) 

 

och i nya lgr 11 

“Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar 

allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i 

naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags 

aktiviteter. “ (lgr 11) 

med detta som utgångspunkt så har vi valt att undersöka hur de utförs i 

praktiken och i vilken grad skolan är en faktor i bars val av fritidsaktiviteter.  

 

 

1. Hur länge har du varit lärare i idrott och hälsa? 

 

 

 

 

 

2. Hur arbetar du för att få elever fysiskt aktiva utanför skol tid? 

 

 

 

 

 

3. Vad känner du att du får för resultat i det arbetet? 

 

 

 

 

 

4. Är det något du saknar i form av resurser eller tillgångar på din skola som 

skulle hjälpa dig i detta arbete? 


